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A COVID-19-világjárvány hatásának megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések 

módosítására/kiegészítésére/enyhítésére irányuló javaslatról szóló 26/2020. számú 

határozat 

 

A Vészhelyzeti Bizottság elfogadja a következő  

HATÁROZATOT: 

1. cikk  

(1) Június 1-jétől nézőközönség nélkül rendezhetők a szabadtéri sportrendezvények, az 

ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös 55/2020. számú rendelete 43. 

és 71(2) cikkében meghatározott  egészségvédelmi intézkedések betartásával. 

(2) Június 1-jétől engedélyezik a hivatásos sportolók felkészülését, valamint a 

sportversenyeket a szabadtéri vagy födött uszodákban, nézőközönség nélkül, az ifjúsági és 

sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös 55/2020. számú rendelete 43. és 71(2) 

cikkében meghatározott  egészségvédelmi intézkedések betartásával. 

(3) Június 1-jétől a hivatásos sportolók megkezdhetik fizikai felkészülésüket az 

edzőtermekben, azzal a feltétellel, hogy egymást között legalább hét méter távolságot 

tartsanak, valamint a az ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös 

55/2020. számú rendelete 43. és 71(2) cikkében meghatározott  egészségvédelmi 

intézkedések betartásával. 

 (4) Az (1) és (3) bekezdésben előírt intézkedések nem vonatkoznak a kontaktsportokra 

(felkészülés, versenyek).  

 2. cikk Június 1-jétől engedélyezik a szabadtéri előadásokat, koncerteket, más kulturális 

eseményeket, valamint a magán- és a nyilvános fesztiválokat, legtöbb 500 fő részvételével, 

azzal a feltétellel, hogy a székeknek legalább két méterre kell lenniük egymástól, a 

résztvevőknek védőmaszkot kell viselniük és be kell tartaniuk  az ifjúsági és sportminiszter, 

valamint az egészségügyi miniszter közös 55/2020. számú rendelete 44. és 71(2) cikkében 

meghatározott  egészségvédelmi intézkedéseket. 

3. cikk  Június 1-jétől feloldják  azokat a korlátozásokat, amelyek a települések/nagyvárosok 

körüli agglomerációra szűkítették a polgárok szabad mozgását. 
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4. cikk Június 1-jétől újraindul a nemzetközi vasúti személyszállítás, beleértve a 

menetrendszerű, a speciális menetrendszerű és az alkalmi személyszállítást,  a 

szállítmányozók által a Romániába és az onnan induló járatok esetében, az 55/2020. számú 

törvény  32., 34. és 37. cikkében meghatározott előírások betartásával.   

5. cikk  Június 1-jétől újraindul a nemzetközi közúti személyszállítás, beleértve a 

menetrendszerű, a speciális menetrendszerű és az alkalmi személyszállítást,  a 

szállítmányozók által a Romániába és az onnan induló járatok esetében, az 55/2020. számú 

törvény  32., 34. és 37. cikkében meghatározott előírások betartásával.   

6. cikk  Június 1-jétől megengedett az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok 

elkészítése, forgalmazása és fogyasztása a szabadtári teraszokon, olyan körülmények között, 

hogy az asztaloknak legalább két méterre kell lenniük egymástól, és egy asztalnál legfeljebb 

négy személy foglalhat helyet, akik nem ugyanabban a háztartásban élnek, valamint az 

egészségügyi miniszter, az energetikai és gazdasági miniszter, az Állategészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke közös vonatkozó rendeletében meghatározott 

egészségvédelmi intézkedések betartásával. 

7. cikk  Június 1-jétől a strandokon kötelező a napozóágyak biztosítása, amelyeket 

egymástól legalább két méterre kell elhelyezni, hogyha ezt nem egyazon család tagjai 

használják, és  be kell tartani a gazdasági, a környezetvédelmi és az egészségügyi miniszter 

vonatkozó közös rendeletét – az 55/2020. számú törvény 71 (2) cikke.  

 8. cikk  Június 1-jétől megengedettek a drive-in típusú rendezvények, ha az autóban 

tartózkodók ugyanabba a családba tartoznak, az egészségvédelmi intézkedéseket a 

kulturális miniszter és az egészségügyi miniszter közös rendeletben határozza meg. 

9. cikk Jelen határozatot  közlik az Országos Vészhelyzeti Menedzsmentrendszert alkotó 

egységek vezetőivel a vonatkozó rendeletek kidolgozása érdekében.  
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