A MaReSz tájékoztatása a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatáról
2021. május 23.

Mivel a koronavírus elleni oltással oltottak száma elérte az ötmilliót, így 2021. május 23-tól életbe
léptek a védelmi intézkedések feloldásának negyedik lépcsőfokának intézkedései, melyek
rendezvényekre vonatkozó rendelkezései az alábbiak:
Kulturális és sport rendezvényekre vonatkozó szabályok
Nézőként látogathatóak a sport és kulturális események (a személyes művészi teljesítményt igénylő
vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvény) a koronavírus
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött
személyek számára. A nézőként jelen lévő személyek nem kötelesek maszkot viselni.
A sport rendezvények mellett megtarthatóak a sportfesztiválok is, melyek olyan sportesemények, ahol
a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportolók mellett a szabadidős sportolók is részt
vehetnek.
Magán és családi rendezvények
Magán és családi rendezvények 50 főig tarthatóak, lakodalmak 200 főig. Ha vendéglátóüzletben vagy
szálláshelyen tartják ezeket az eseményeket, úgy az arra vonatkozó védelmi intézkedéseket kell
alkalmazni. Amennyiben a helyszínen biztositani tudják, hogy a magán vagy családi rendezvény
vendégei elkülönítve legyenek a többi vendégtől, akkor a koronavírus ellen nem védett személyek is
részt vehetnek, és az elkülönített részen nem kötelező a maszkviselés sem.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező vendégek ugyanakkor nem mehetnek a vendéglátóhely
egyéb, a családi, vagy magán rendezvény számára fenntartott részen kívüli egységeibe illetve nem
alhatnak a szálláshelyen.
A házasságkötési szertartás, illetve temetés nem minősül rendezvénynek, így nem vonatkozik rá a
korlátozás, a lakodalom kivételével. Ha a polgári házasságkötésre "külsős" helyen, azaz nem
házasságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban vagy vallási tevékenység céljára használt
helyiségben kerül sor, akkor a lakodalomra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.
Egyházi házasságkötés és temetés mint a vallási közösség szertartása esetén a védelmi
intézkedéseket az egyházak határozhatják meg.
Családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján
nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

Zenés-Táncos események
Lehet zenés- táncos rendezvényt szervezni, nincs létszámkorlátozás ezekre az eseményekre, viszont
zenés-táncos rendezvényen életkorra tekintet nélkül kizárólag védett személy vehet részt, akár zárt
térben akár szabadtéren kerül megrendezésre.
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Egyéb rendezvényekre köztük az üzleti, gazdasági és oktatási célú eseményekre vonatkozó
szabályozások
A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek,
valamint zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb
rendezvény) az alábbiak szerint lehet megtartani.
 Szabadtéren rendezett egyéb rendezvény
Ha a szabadtéren tartott egyéb rendezvényen az ott foglalkoztatottakon kívül ötszáz főnél
kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek.
b) ötszáz fő fölött kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
 Zárt térben tartott egyéb rendezvényen létszámtól függetlenül kizárólag a koronavírus ellen
védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
vehet részt. Résztvevőként jelen lévő személy nem köteles maszkot viselni.
Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személyek védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak az
eseményen, ez esetben a maszkviselés kötelező számukra. Egyéb esetben a – a maszkhasználat
szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője –
határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a maszkhasználatot nem tilthatja meg.
Fontos felelősségi szabály, hogy az alábbiak, ebben a sorrendben felelnek a résztvevők védettségi
igazolványának és életkorának ellenőrzésért:
1. szervező
2. helyszínüzemeltető
3. szervező és helyszínüzemeltető alkalmazottai
A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatok
megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti. A védettségi igazolvány
meglétéhez kötött egyéb rendezvényeken kötelesek annak a személynek a beléptetését megtagadni,
valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e
rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
Gyűlések
Ha a gyűlésen 500-nál kevesebben vannak jelen, a koronavírus ellen nem védett személy is részt
vehet rajta. Ennél több résztvevőnél kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy lehet a helyszínen. A spontán
gyűlés tilos. A gyűlésekre vonatkozó korlátozások csak 2021. június 14. után szűnnek meg.
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