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70/2021.09.16. számú határozat 
a Covid-19 világjárvány kapcsán alkalmazandó intézkedések megállapítására 
vonatkozóan  
 

1. cikk 
Javasolják a vészhelyzet idején érvényes, a SARS-CoV-2 vírus által okozott fertőzések 
terjedésének és ellenőrzésének megakadályozására hozott intézkedések módosításaátés 
kiegészítését a következők szerint: 
 
a) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos,  a kültérben és a 
beltérben szervezett sportrendezvények a közönség részvételével a maximális 
befogadóképesség 30%-os kihasználtságáig bonyolíthatók le, de csak abban az esetben ha 
a résztvevők a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni 
védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR 
tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a 
személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, és 
biztosított a min.  1 méteres távolság a résztvevők között, valamint a védőmaszk viselése;   
b) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a filmszínházak, 
előadásokat és/vagy koncerteket szervező intézmények tevékenységének megszervezése 
és lebonyolítása a nézők részvételével a helyiség maximális kapacitásának legtöbb 50%-os 
kihasználásáig csak akkor lehetséges, ha minden résztvevő legalább tíz napja megkapta a 
koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem 
régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint 
azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban 
vannak, és biztosított a védőmaszk viselése; 
c) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a szabadtéri  
előadások, koncertek és fesztiválok, vagy más közösségi és magán jellegű kulturális 
esemény szervezése és lebonyolítása legtöbb 1000 néző részvételével lehetséges, de csak 
akkor ha minden résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás 
teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 
48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a 
megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, és biztosított a 
védőmaszk viselése;  
d) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a magán jellgű 
események (esküvők, keresztelők) beltérben – termekben, kultúrházakban, vedéglőkben, 
bárokban, kávézókban, rendezvénytermekben/rendezvénysátrakban való megszervezése  
legtöbb 200 személy részvételével lehetséges, de csak akkor ha minden résztvevő 
legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek 
negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 
gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  



utáni 15–180 napos időszakban vannak és személyenként  biztosított a min. 2 
négyzetméteres felület;   
e) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a felnőtteknek 
szóló tanfolyamok és műhelyfoglalkozások megszervezése, ideértve az európai alapokból 
finanszírozott projektek megvalósítását célzó tanfolyamokat is, beltérben legfeljebb 150 
fő részvételével lehetséges, de csak abban az esetben ha minden résztvevő legalább tíz 
napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 
72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük 
eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 
napos időszakban vannak és biztosított a személyenkénti 2 négyzetméteres felület és a 
védőmaszk viselése; 
f) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos,  a konferenciák 
szervezése beltérben legtöbb 150 résztvevővel lehetséges, de csak abban az esetben  ha 
minden résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes 
dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 
óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a 
megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak és biztosított a 
személyenkénti 2 négyzetméteres felület és a védőmaszk viselése; 
g) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos,  a gyűlések és 
tüntetések szervezése legtöbb 100 személy részvételével lehetséges, csak abban az 
esetben ha minden résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás 
teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 
48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a 
megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, a következő 
intézkedések betartásával:  
1) védőmaszk viselésével, úgy, hogy az az orrot és szájat is takarja;  
2) kötelező a kézfertőtlenítés minden személy számára, aki az adott térbe érkezik, ahol a 
gyűlés vagy a tüntetés zajlik;  
3) legkevesebb 1 m-es távolság tartása a résztvevők között és legkevesebb 4 nm-es felület 
álljon minden résztvevő rendelkezésére;  
4) kézfertőtlenítés azon személyek részére, akik szóróanyagot osztanak a gyűlés vagy 
tüntetés idején;  
5) az egyéni és közösségi higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés elkerülése és a SARS-
CoV-2 vírus terjedésének megfékezése érdekében. 
h) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos,  a kereskedelmi 
egységek beltérben zajló tevékenysége, amely élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem 
alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és felszolgálásával jár (vendéglők, 
kávézók) 5–2 óra között bonyolítható le, a helyiség maximális befogadóképességének 
50%-os kihasználásáig, de csak abban az esetben ha minden vendég legalább tíz napja 
megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 
óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük 
eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 
napos időszakban vannak; 

 

 



i) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a bárok, 
klubhelyiségek, diszkók működése 30%-os kihasználtsági szinten, 5–2 óra között 
bonyolótható le, de csak abban az esetben ha minden vendég legalább tíz napja 
megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát; 

j) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 4/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a beltéri 
sporttermeket/fittneszközpontokat működtető kereskedelmi egységek tevékenysége a 
kapacitásuk 50%-os kihasználásával lehetséges, de csak abban az esetben ha minden 
résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve 
akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem 
régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak és biztosított a személyenkénti 7 
négyzetméteres felület; 

k) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a szerencsejátékok 
működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi egyslóégek tevékenysége a 
kapacitásuk 50%-os kihasználásával lehetséges, de csak abban az esetben ha minden  
résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve 
akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem 
régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

l) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a beltéri  
játszóházakat működtető kereskedelmi egységek tevékenysége 5–24 óra között, a 
helyiségek maximális  kapacitásának 50%-os betöltésével lehetséges, de csak abban az 
esetben ha a gyermekek kísérői legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 
védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR 
tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a 
személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 
m) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, a beltéri 
medencéket üzemeltető kereskedelmi egységek tevékenysége legtöbb 50%-os 
kihasználtsággal bonyolítható le, de csak abban az esetben ha minden résztvevő legalább 
tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett 
a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük 
eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 
napos időszakban vannak; 

n) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos a játéktermeket 
működtető kereskedelmi egységek tevékenysége 5–2 óra között, a helyiségek maximális  
kapacitásának 50%-os betöltésével bonyolítható le, de csak abban az esetben ha minden 
résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát.   

 

 

 

 

 

 



2. cikk   

A védőoltás, a teszt vagy a betegségen való átesés  igazolása az EU polgárai számára  az 
uniós digitalis COVID-igazolvány felmutatásával lehetséges, amelyet a szervező ellenőrizni 
fog  a mobil ellenőrző alkalmazáson keresztül (az uniós COVID-igazolvány QR-kódjának 
beolvasásával végzik el az ellenőrzést), a külföldi állampolgárok és hontalan személyek 
esetében pedig a származási ország által kiállított papír alapú vagy elektronikus 
tanúsítvánnyal igazolják a COVID-immunitással kapcsolatos helyzetüket, az ország 
nyelvén, illetve angolul. 
 

3. cikk 
A jelen határozatban javasolt intézkedések csak abban az esetben lépnek hatályba, ha 
azokat a kormány, illetve adott esetben a minisztériumok vagy a központi közigazgatási 
szervek vezetői jogszabályokkal hagyják jóvá.  

 
4. cikk  

Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó 
struktúrák számára.   

 
 

 
FLORIN-VASILE CÎȚU miniszterelnök, 

a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke 
 
 

 


