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Az 50/2021. 07. 26. számú HATÁROZAT 
egyes lazító intézkedések bevezetésére a COVID-19 járvány alakulása függvényében 

 
 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 
 
1.cikk 
(1) 2021. 08. 1-jétől javasolják, hogy a szabadtéri kulturális, művészeti és szórakoztató 
tevékenységeket megszervezhessék legtöbb 2500 fő részvételével, kötelező 
maszkviseléssel, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, ha minden résztvevő legalább 
10 napja megkapta a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem 
régebbi negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt 
eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 
15–180 napos időszakban vannak.  
(2) 2021. 08. 1-jétől javasolják, hogy a szabadtéri kulturális, művészeti és szórakoztató 
tevékenységeket megszervezhessék legtöbb 75 000 fő részvételével, kötelező 
maszkviseléssel, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, ha minden résztvevő legalább 
10 napja megkapta a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem 
régebbi negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt 
eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 
15–180 napos időszakban vannak. 
 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint, az eseményeket megszervezhetik  
2500-nál több résztvevővel is minden településen, a fertőzöttségi rátától függetlenül, ha a 
résztvevők bizonyítani tudják, hogy több mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni 
oltás teljes adagját. 
  
2. cikk 
(1) 2021. 08. 1-jétől javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők, ünnepi 
összejövetelek, halotti megemlékezés stb.) megszervezését kültérben legtöbb 150 személy, 
vagy beltérben legtöbb 100 személy részvételével, ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám megyei/települési szinten nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 
3/1000 lakos és betartják az egészségvedelmi szabályokat, 5–2 óra között. A maximális 
létszám megállapításánál nem veszik figyelembe a 16 évnél fiatalabb gyermekeket.   
(2) 2021. 08. 1-jétől javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők, ünnepi 
összejövetelek, halotti megemlékezés stb.) megszervezését kültérben legtöbb 200 személy, 
vagy beltérben legtöbb 150 személy részvételével, ha az utóbbi 14 napban jegyzett 



összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos és 
betartják az egészségvedelmi szabályokat, 5–2 óra között. A maximális létszám 
megállapításánál nem veszik figyelembe a 16 évnél fiatalabb gyermekeket.   
(3) Javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők) megszervezését legtöbb 
300 személy részvételével beltérben, személyenként 2 négyzetméter felület biztosításának 
feltételével, azokon a településeken ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, 5–2 óra között és ha a résztvevők   
legalább 10 napja megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 
óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt vagy 24 óránál frissebb negatív 
antigénteszt eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 
 (4) Javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők) megszervezését legtöbb 
400 személy részvételével beltérben, személyenként 2 négyzetméter felület biztosításának 
feltételével, azokon a településeken ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos, 5–2 óra között és ha a résztvevők   legalább 10 napja 
megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR-teszteredményt vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt eredményt 
mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 
napos időszakban vannak. 
 
3. cikk 
 (1) 2021. 08. 1-jétől  javasolják  a beltéri és kültéri sportesemények szervezését és 

lebonyolítását a közönség 50%-os részvételével, a résztvevők közötti 1 méteres távolság 

biztosításával,  ha az adott településen az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám 

nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, ha a résztvevők legalább 10 napja 

megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem régebbi 

negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt eredményt 

mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 

napos időszakban vannak.  

(2) 2021. 08. 1-jétől  javasolják  a beltéri és kültéri sportesemények szervezését és 

lebonyolítását a közönség 75%-os részvételével, a résztvevők közötti 1 méteres távolság 

biztosításával,  ha az adott településen az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám 

kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos, ha a résztvevők legalább 10 napja megkapták a SARS-

CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-

teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt eredményt mutatnak fel, 

illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban 

vannak. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti a 
sportesemények szervezését és lebonyolítását a közönség 100%-os részvételével, abban az 
esetben, ha aminden résztvevő bizonyítani tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  
SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját.  
 
 



4. cikk 
2021. 08. 1-jétől  javasolják  a szabadtéri szabadidős és sporttevékenységek lebonyolítását 

legtöbb 30, nem ugyanabban a háztartásban élő személy részvételével, ha  az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten nagyobb mint 2 és kisebb 

vagy egyenlő 3/1000 lakos, és legtöbb 50, nem ugyanabban a háztartásban élő személy 

részvételével, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 

szinten kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos.  

 

5. cikk 

2021. 08. 1-jétől  javasolják  a gyűlések és tüntetések szervezését legtöbb 100 személy 
részvételével, ha  az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, és legtöbb 500 személy 
részvételével, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos,  a következő intézkedések betartásával:  
a) kötelező a védőmaszk használata minden résztvevő által, úgy, hogy az orrot és szájat is 
takarja;  
b) kötelező a kézfertőtlenítés minden személy számára, aki az adott térbe érkezik, ahol a 
gyűlés vagy a tüntetés zajlik;  
c) legkevesebb 1 m-es távolság tartása a résztvevők között és legkevesebb 4 nm-es felület 
álljon minden résztvevő rendelkezésére, ott ahol ez lehetséges;  
d) kézfertőtlenítés azon személyek részére, akik szóróanyagot osztanak a gyűlés vagy 
tüntetés idején;  
e) az egyéni és közösségi higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés elkerülése és a SARS-
CoV-2 vírus terjedésének megfékezése érdekében. 
 

 6. cikk 
 (1) 2021. 08. 1-jétől javasolják a felnőtteknek szóló képzések és műhelymunkák 
szervezését, valamint az európai uniós finanszírozású projektek kivitelezéséhez szükséges 
felkészítők szervezését, legtöbb 150 résztvevővel zárt térben és 200 résztvevővel 
szabadtéren, a távolságtartási szabályok  betartásával, a személyenkénti 2 négyzetméteres 
felület biztosításával és a védőmaszk viselésével,  ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám megyei/települési szinten nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 
3/1000 lakos.  
(2) 2021. 08. 1-jétől javasolják, hogy  az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket 
szervezhessék meg legtöbb 250 résztvevővel zárt térben és 300 résztvevővel szabadtéren, 
ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy 
egyenlő 2/1000 lakos.  
  
7. cikk 
 (1) 2021. 08. 1-jétől javasolják a konferenciák szervezését zárt térben, legtöbb 150 
résztvevővel, a távolságtartási szabályok  betartásával, a személyenkénti 2 négyzetméteres 
felület biztosításával és a védőmaszk viselésével,  ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám megyei/települési szinten nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 
3/1000 lakos.  



(2) 2021. 08. 1-jétől javasolják, hogy  az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket 
szervezhessék meg legtöbb 300 résztvevővel zárt térben, ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos.  
 
8. cikk  

(1) 2021. 08. 1-jétől javasolják, a bárok, klubhelyiségek, diszkók és játéktermek 70%-os 

kihasználtsági szinten működhessenek 5–2 óra között,  ha az adott megyére/településre az 

elmúlt 14 napra számított összesített esetszám nagyobb mint 2 és kisebb vagy egyenlő 

3/1000 lakos, és a maximális kapacitás teljes kihasználásával, ha ha az utóbbi 14 napban 

jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy egyenlő 2/1000 lakos.  

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeken csak azok a személyek vehetnek részt, akik 

több mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeken csak azok a személyek vehetnek 

részt, akik legalább 10 napja megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját.  

 

 9. cikk 
A jelen határozatban javasolt intézkedések csak akkor lépnek hatályba ha azokat 
jogszabályokkal hagyják jóvá.  
 
10. cikk 
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez tartozó 
struktúrák számára végrehajtás céljából. 
 
 
 

FLORIN-VASILE CÎȚU miniszterelnök, 
a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke 

 


