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A KORMÁNY VÉDELMI INTÉZKEDÉSEI LÉPCSŐZETES 

FELOLDÁSÁNAK HATODIK FOKOZATA 2021. JÚLIUS 3-

ÁTÓL LÉPETT HATÁLYBA, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN 

TÖBB KORLÁTOZÁS KERÜLT ELTÖRLÉSRE 

 

A veszélyhelyzet jelenleg is tart, tervezetten az Országgyűlés őszi 

ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig a járványügyi készültség 

jelenleg 2021. december 18-ig. 

 

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 2021. július 3-tól 

 

Az 5,5 millió beoltott után új szabályok léptek életbe: 

-  Megszűnt a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési 

eszközökön, a maszkviselés már csak a kórházakban és szociális 

intézményekben kötelező. 

 

 
 

- Védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni a vendéglátó üzletekbe, 

szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes 

nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. 

-  Megszűntek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások, a négyzetméter 

alapú létszámkorlát és a távolságtartási szabály. 

- A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős 

létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős 

létszámkorlátozás 400 főre emelkedett. 

-  A sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben 

tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények 

tekintetében maradtak a hatályos szabályok: 

- ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak 

védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. 

 

       Hírlevél/33. szám 2021. július 9. 



   
   

 

 
 

2 

Hogyan tarthatók köz és küldöttgyűlések 2021. 

július 3.-tól? 
 

EGYÉB RENDEZVÉNYEKRE – ide értendők a köz és küldöttgyűlések az 

alábbiak az előírások: 

- ha szabadtéren tartják, és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél 

kevesebben vannak jelen, akkor ott a koronavírus ellen nem védett 

személy is részt vehet. Amennyiben ennél több személy van jelen, – a 

sportfesztivál kivételével – akkor kizárólag a koronavírus ellen védett 

személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet 

részt. 

- ha zárt térben tartják, – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a 

koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt rajta. 

A fent leírtak alapján a szabad téren - udvaron - megtartott közgyűlések védelmi 

intézkedéseket nem igényelnek. A zárt térben tartott közgyűléseken, 

rendezvényeken azonban védettségi igazolványra van szükség. 

Amennyiben a közgyűlés Művelődési Házban vagy Szabadidő Központban, 

konferencia teremben kerülne megtartásra, úgy az adott intézmény 

szabályozását kell figyelembe venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vass Ferenc 

                                                      Elnök 
 


