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VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ
A jogértelmezés a turizmus újraindításához c. összefoglaló dokumentum a koronavírus miatt 2020 őszén bevezetett, a turisztikai ágazatot
érintő korlátozó intézkedések lépcsőzetes feloldásához kapcsolódó
jogszabályi rendelkezéseket foglalja össze, valamint értelmezi azokat.
Magyarország Kormánya a fokozatosság elve alapján, a koronavírus ellen beadott védőoltások számához igazítva, több lépcsőben kívánja a
turisztikai ágazatot újraindítani. Ebben a folyamatban az újraindulás
kezdete a hárommillió-ötszázezredik védőoltás első dózisának beadását követő nap, azaz 2021. április 24-e volt. Ez a nap a bezártsággal telt
hosszú időszak után meghatározó jelentőségű volt a hazai vendéglátásban, hiszen a több hónapos zárva tartás után ekkor nyithattak ki
először újra a vendéglátóhelyek teraszai, ahol immáron maszk nélkül
van lehetőségünk fogyasztani. A nyitás azonban tovább halad majd,
hiszen a négymilliomodik védőoltás első dózisának beadásával újabb
lépcsőfokhoz érkezhetünk: a szálláshelyek a védelmi intézkedések
megtartásával ismét normál üzemben működhetnek majd, a védettség igazolásával pedig már nemcsak a teraszok látogatására lesz lehetőségünk, hanem akár a vendéglátóhelyek belső tereiben, illetve
fürdőkben is tartózkodhatunk.
Annak érdekében, hogy az újranyitás során a turisztikai szolgáltatók
minél hatékonyabban felelhessenek meg a jogszabályoknak, a Magyar
Turisztikai Ügynökség összefoglalta a vonatkozó rendelkezéseket és
választ adott azokra a gyakran ismétlődő kérdésekre, amelyek mind
a szálláshelyek, a vendéglátó üzletek, valamint az egyes szabadidős
létesítmények nyitásra való felkészülése során felmerülnek.

A négymilliomodik, valamint az ötmilliomodik
COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás
első dózisa beadásának napját követő napon
hatályba lépő rendelkezések
Az új szabályok a szálláshelyek, a vendéglátó üzletek, a szabadidős
célú létesítmények működésével, a sportlétesítmények, kulturális ese
mények látogatásával, továbbá a maszkviseléssel és a rendezvények
szervezésével kapcsolatban könnyítéseket vezetnek be, ugyanakkor
egyes könnyítések, jogosultságok csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekre, továbbá azon személyekre vonatkoznak, akiknek
esetében a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációban (a továbbiakban: EESZT applikáció) jelzett adatok igazolják, hogy a koronavírus elleni
védőoltást megkapták.
Koronavírus ellen védett személynek a magyar hatóság által kibocsátott védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint azon
személy minősül, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással
rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében
megállapította, és a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított
koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.
A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét az EESZT applikációban jelzett adatokkal igazolja.
Itt szükséges azonban felhívni, különösen a szálláshelyek és a vendéglátó üzletek figyelmét arra, hogy a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet a Nemzeti Jogszabálytárban (https://njt.hu/) akár napi szinten is
szükséges ellenőrizni.
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Fontos, hogy a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek és az egyéb szabadidős célú létesítmények üzemeltetői és vezetői, alkalmazottai megismerjék az elfogadható külföldi védettségi igazolásokat, mivel egy esetleges ellenőrzés során, ha arra nem jogosult személyt talál a rendőrség
a jogkövetkezmény alkalmazása esetén nem kimentési ok, hogy az üzemeltető, a vezető, vagy az alkalmazott abban a hiszemben volt, hogy az
érintett személy által felmutatott igazolás Magyarország által elismert
védettségi igazolás. A Magyarországon elfogadható külföldi védettségi
igazolások mintái a következő linken érhetők el: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok
A védettséghez kötött jogok gyakorlásához a kedvezménnyel élni kívánó
személy az érvényes védettségi igazolvány vagy az EESZT applikációban
jelzett, a koronavírus elleni oltottságát igazoló adatok bemutatására felszólítható. Mivel azonban a védettségi igazolvány arckép nélküli igazolvány, továbbá az EESZT applikációban jelzett adatok önmagukban nem
alkalmasak a személyazonosság megállapítására, ezért az érintett a védettségi igazolvány vagy az EESZT applikációban jelzett adatok és a személyazonosság igazolására alkalmas személyi igazolvány, vagy az útlevél
együttes bemutatásával képes igazolni a koronavírus elleni védettségét.
Ennek megfelelően a védettség igazolásához tehát nem elegendő csak a
védettségi igazolvány felmutatása, hanem kérhető a védettségi igazolványon feltüntetett azonosítószámú okmány, külföldi védettségi igazolvány
esetén pedig a külföldi állampolgár személyazonosító igazolványának vagy
az útiokmányának bemutatása is.
Az a személy, aki mind a védettségi, mind a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt elkéri, valamint az EESZT applikációban jelzett
adatokat megtekinti, jogosult elolvasni és megismerni ezen okmányok
tartalmát, illetve az EESZT applikációban jelzett adatokat, és így meg�győződni az ezeket bemutató személy kedvezmény igénybevételére való
jogosultságáról, de nem másolhatja le és nem rögzítheti a tartalmát semmilyen módon és eszközzel.
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A 6-18 életév közötti személynek a rendeletben meghatározott jogok
gyakorlása során – kivéve, ha a 18 év alatti személy esetében a kiskorúság
ténye nyilvánvaló – igazolnia kell az életkorát, amelynek a személyazonosító igazolvány, az útlevél, a jogosítvány vagy diákigazolvány bemutatásával lehet eleget tenni.
Amennyiben a 16–18 éves kiskorú rendelkezik védettségi igazolván�nyal abban az esetben koronavírus ellen védett személy felügyelete
nélkül járhat például étterembe, moziba vagy akár szálláshelyre.
A négymilliomodik védőoltás beadását követően nemcsak a szálláshelyekre és a vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályok kedvezőbbek, ugyanis védettségi igazolvánnyal karanténkötelezettség
nélkül utazhat Magyarországra:
•

az a magyar állampolgár, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a védettségi igazolvány, valamint a rajta
feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány felmutatásával igazolja, továbbá

•

az a személy, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással
rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és
az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus
elleni védettségét igazolja,

•

az a személy, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással
rendelkezik, amely ország viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri, és az ezen ország által a
részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági
igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja.
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•

2021. május 10. napjától karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Magyarország területére azon tizennyolcadik életévét
be nem töltött személyek, akik olyan személlyel együtt lépik át
Magyarország határát, akinek a felügyelete alatt állnak, és aki
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvánnyal igazolja a koronavírus elleni védettségét.

•

2021. május 22. napjától karanténkötelezettség nélkül léphetnek
be Magyarország területére azon tizennyolcadik életévét be nem
töltött személyek, akik olyan személlyel együtt lépik át Magyar
ország határát, akinek a felügyelete alatt állnak, és aki olyan
ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú
megállapodást kötött Magyarországgal, vagy amely ország viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus
elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával
a koronavírus elleni védettségét igazolja.
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A SPORTRENDEZVÉNYEK
ÉS KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK
LÁTOGATÁSÁNAK
SZABÁLYAI
A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy,
valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolc év alatti személy vehet
részt.
A jogalkotó rögzíti a sportrendezvény fogalmát, továbbá a rendezvények közé sorolja a sportfesztivált. A jogszabály értelmében:
•

sportrendezvény: az olyan versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt;

•

sportfesztivál: az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló
törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős
sportoló is részt vehet.

A belépőjegyhez kötött kulturális eseményen nézőként a koronavírus
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolc év
alatti személy vehet részt.
A sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője, valamint
a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető
alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni,
valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.
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Maszkviselési szabályok
a sportrendezvényeken
és a kulturális eseményeken
A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott
személy számára - ide nem értve a versenyzőket, az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a fellépőket - a maszkhasználat
szabályait az esemény szervezője - ennek hiányában az esemény
helyszínének vezetője - határozza meg azzal, hogy ha a sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy a
védettséget nem igazolja, akkor köteles az esemény befejezéséig az
orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszkot viselni, illetve a szervező vagy vezető a maszkhasználatot általánosan nem tilthatja meg.
A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő
tizennyolc év alatti személy nem köteles maszkot viselni.
A sportrendezvények esetében kormányrendelet más szabályokat is
megállapíthat.
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A CSALÁDI
ESEMÉNYEKRE ÉS
MAGÁNRENDEZVÉNYEKRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő, a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény
esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen. A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, valamint a
családi esemény vagy magánrendezvény helyszínének üzemeltetője,
illetve a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.
A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.
Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben
tartják, abban az esetben a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi
intézkedéseket kell alkalmazni azzal, hogy ha:
•

a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama
alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon
kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin
kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen
vagy a magán-rendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet;

•

ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi
részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy
magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet
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többi vendégétől, vagy más családi, vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett
személy kizárólag e helyiségbe beléphet és a családi esemény
vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.
A védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője,
illetve vezetője köteles gondoskodni.
Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják,
abban az esetben a szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket
kell alkalmazni azzal, hogy, ha:
•

a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama
alatt a szálláshely területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a
családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más
nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a
magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is
részt vehet;

•

a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt
helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől,
vagy más családi, vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat.

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen rendezik meg, akkor a családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a családi esemény vagy magánrendezvény koronavírus ellen nem védett résztvevői kötelesek a szálláshelyet azonnal
elhagyni, kivéve ha ezek a résztvevők üzleti, gazdasági, oktatási
célból, vagy a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek ál-
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lományának tagjaiként, szolgálatteljesítés céljából, vagy kirendelt
egészségügyi dolgozóként egyébként jogszerűen tartózkodnak a
szálláshelyen a védettség igazolása nélkül is. A szálláshelyen a családi
esemény vagy magánrendezvény befejezését követően jogszerűen
tartózkodhat továbbá a koronavírus ellen védett személy felügyelete
alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy is.
A védelmi intézkedés betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve
vezetője köteles gondoskodni.
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AZ EGYÉB
RENDEZVÉNYEKRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A jogalkotó az egyéb rendezvények kategóriájába sorolja mindazon
rendezvényeket, amelyek nem minősülnek a 484/2020. (XI. 10.) rendelet alkalmazásában sportrendezvénynek, kulturális eseménynek,
családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, zenés, táncos rendezvénynek, valamint 2021. június 14. napjától falunapnak. Ilyennek minősül például a konferencia, a kongresszus, a sajtótájékoztató, a céges
rendezvények, a családi nap, a workshopok.
Az egyéb rendezvényt, ha szabadtéren tartják és azon az ott foglalkoztatottakon kívül
•

ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen
nem védett személy is részt vehet,

•

ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt, kivéve a
sportfesztivált, amelyen a koronavírus ellen nem védett, a sportról
szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, akkor az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen
védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem
értve a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy a maszkhasználatot nem tilthatja meg, és ha az
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egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy – ide nem értve a fellépőket – nem igazolja a koronavírus elleni védettséget a szervező felé, úgy
köteles az egyéb rendezvény befejezéséig maszkot viselni.
A védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a
rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.
Az olyan egyéb rendezvénynek a szervezője, amelyet szabadtéren, ötszáz fő vagy ennél több részvételével szerveznek, továbbá amelyet zárt
térben szerveznek, valamint az egyéb rendezvény szervezője, az egyéb
rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát megfelelően
nem igazolja. Ez alól kivétel, ha a sportfesztiválon olyan versenyszerűen sportoló személy kíván elindulni, aki a koronavírus ellen nem védett.
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A ZENÉS, TÁNCOS
RENDEZVÉNYEKRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A zenés, táncos rendezvény helyszínén a 2021. június 9. napjától hatályos szabályok értelmében a koronavírus ellen védett személy és a
felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
tartózkodhat. A zenés, táncos rendezvényen koronavírus ellen nem
védett személy is foglalkoztatható, aki azonban - a fellépő kivételével
- köteles a rendezvény teljes időtartama alatt maszkot viselni. Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip forgatás, vagy más audio- vagy videofelvétel zajlik, akkor az ezeken statisztaként közreműködő személyek csak koronavírus ellen védett személyek lehetnek.
A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az
üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a
beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki
a koronavírus elleni védettségét, vagy az életkorát nem igazolja. A védelmi intézkedés betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles
gondoskodni.
Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve
nézőket toborozni.
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A falunapra vonatkozó szabályok
A jogalkotó 2021. június 14. napjától a falunapokra speciális szabályokat állapított meg. A jogszabály értelmében falunapnak az olyan rendezvény minősül, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű
település önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren
tartják. A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás
útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett, és a rendezvényen a
koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek. A falunapon életkorra való tekintet nélkül egyidejűleg legfeljebb ezerötszáz
fő lehet jelen.
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A VENDÉGLÁTÓ
ÜZLETEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Maszkviselési szabályok
a vendégekre vonatkozóan
Az új szabály a maszkviselési kötelezettség
tekintetében kivételeket határoz meg az alábbiak szerint:
•

a vendéglátó üzletben az a vendég, aki tudja védettségi igazolvánnyal vagy az EESZT applikációban jelzett, a koronavírus elleni
oltottságát alátámasztó adatokkal igazolni a koronavírus elleni
védettségét, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, az asztalnál ülve, továbbá, ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása
nemcsak asztalnál ülve történhet, az étel és ital elfogyasztásának
időtartama alatt nem köteles maszkot viselni;

•

a vendéglátó üzlet vendége a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán nem köteles maszkot viselni.
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Maszkviselési szabályok a vendéglátó
üzletekben foglalkoztatottakra vonatkozóan
A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg azzal, hogy:
•

ha a vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy a koronavírus
elleni védettségét a rendeletben meghatározott módon nem igazolja, azaz nem mutatja be a védettségi igazolványát, vagy nem
igazolja a vendéglátó üzlet vezetője részére a koronavírus elleni
oltottságát az EESZT applikációban jelzett adatokkal, köteles az
általános szabályok szerint maszkot viselni (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk
olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje), és

•

a vendéglátó üzlet vezetője általánosan nem tilthatja meg a
maszkhasználatot.
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A vendéglátó üzletben való tartózkodás
A koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizen�nyolcadik életévét be nem töltött személy számára megengedett a
vendéglátó üzlet belső terében való tartózkodás és a megrendelt étel
és ital elfogyasztása.
Azon személyek számára, akik nem minősülnek a koronavírus ellen
védett személyeknek, a vendéglátó üzlet belső terében való tartózkodás kizárólag az elviteles ételek kiadása és szállítása, a vendéglátó
üzlet mellékhelyiségének használata, továbbá - ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség - a fogyasztás kifizetése céljából
megengedett az ehhez szükséges időtartamig, maszk viselése mellett
azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása nem megengedett.
A jogszabály ad iránymutatást a vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy
vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja részére, ha
a vendég nem hajlandó megfelelő módon igazolni a koronavírus elleni védettségét. Ebben az esetben a vendéglátó üzlet üzemeltetője
vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja nem
engedheti meg a vendéglátó üzleten belüli tartózkodást a védettséget
nem igazoló személynek, valamint felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek, egyúttal fel kell őket szólítania
a távozásra. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az üzemeltető
vagy alkalmazott jogosult a rendőrséget értesíteni.
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A SZÁLLÁSHELYEKRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A szálláshelyen való tartózkodás szabályai
A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete
alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.
A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a
vezető alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a
rendeletben meghatározott módon nem igazolja. Nem vonatkozik ez
a szabály azokra a személyekre, akik üzleti, gazdasági továbbá oktatási tevékenység céljából érkeznek a szálláshelyre, továbbá a Magyar
Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek és a kirendelt
egészségügyi dolgozók tartózkodására.
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Maszkviselési szabályok a vendégekre
vonatkozóan
A szálláshelyen a vendég nem köteles maszkot viselni.

Maszkviselési szabályok a szálláshelyen
foglalkoztatottakra vonatkozóan
A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat
szabályait a szálláshely vezetője határozza meg. A szabályok meghatározása során a szálláshely vezetőjének figyelembe kell vennie, hogy
amennyiben a foglalkoztatott személy a koronavírus elleni védettségét nem igazolja, azaz nem mutatja be a védettségi igazolványát, vagy
nem igazolja a szálláshely vezetője részére a koronavírus elleni oltottságát az EESZT applikációban jelzett adatokkal, köteles az általános
szabályok szerint maszkot viselni (orvosi maszk, munkavédelmi maszk,
illetve textil vagy más anyagból készült maszk olyan módon, hogy az az
orrot és a szájat folyamatosan elfedje). Fontos szabály, hogy a szálláshely vezetője általánosan nem tilthatja meg a maszkhasználatot.
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A szálláshely szabadidős létesítményeire
vonatkozó szabályok
A szálláshelyek területén működő szabadidős létesítmények (az
előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott
esemény, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz); a mozi; az edző- és fitneszterem;
az uszoda; a közfürdő; a jégpálya; az állatkert, a vadaspark; a kalandpark, a vidámpark; a játszóház; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott muzeális intézmény, nyilvános könyvtári ellátást biztosító
intézmény, kép- és hangarchívum, közművelődési intézmény, közösségi színtér és integrált kulturális intézmény) látogatása megengedett a szálláshelyen tartózkodó, a koronavírus ellen védett személy,
valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára.
A szálláshelyet üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából igénybe vevő személy, továbbá a szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve
a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, és a kirendelt egészségügyi
dolgozók csak abban az esetben látogathatják a szálláshely fentiekben felsorolt helyszíneit, ha koronavírus ellen védett személyeknek
minősülnek.
A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendégek esetében, amennyiben a szálláshelyen az előzőekben ismertetett valamely szabadidős
létesítmény is működik, a védelmi intézkedések betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
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Nem a szálláshelyen lévő, vagy szálláshelyen
lévő, de nem szálláshely-szolgáltatás
keretében igénybe vett szabadidős
létesítményekre vonatkozó szabályok
Amennyiben a szabadidős létesítmények nem egy szálláshely területén találhatóak, vagy ott találhatóak, de azokat nem a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének keretében kívánják használni, úgy azok –
az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – csak
a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által látogathatóak.
A nem a szálláshelyen található, vagy a szálláshelyen található, de
nem szálláshely céljából használni kívánt jégpályák, uszodák, edzőés fitnesztermek és sportlétesítmények látogatása csak az alábbi személyek számára megengedett:
•

a versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,

•

a koronavírus ellen védett személy számára

•

a sportrendezvényen való részvétel céljából vagy a sportrendezvényre való felkészülés céljából a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött
személy és az őt felkészítő sportszakember számára.

•

testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy
sportoktatás keretében a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör)
vagy sportoktatás vezetője kíséretében.
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A jégpályákat, az uszodákat, az edző- és fitnesztermeket és a sportlétesítményeket látogató versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy köteles az intézménybe belépéskor igazolni az
életkorát és a versenysportolói minőségét, az őt felkészítő sportszakember pedig e minőségét. Amennyiben ez nem történik meg, a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények
üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja megtagadja és megakadályozza a létesítménybe történő belépést.
A szabadidős létesítmények, valamint a sportlétesítmények üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja
megtagadja és megakadályozza a belépését azoknak is, akik a koronavírus elleni védettségüket nem igazolják hatósági igazolvánnyal,
vagy az EESZT applikációban jelzett, a koronavírus elleni oltottságot
alátámasztó adatokkal illetve az életkorukat nem igazolják, amennyiben a koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt lévő tizen�nyolcadik életévét be nem töltött személyként kívánják látogatni az
intézményt.
A jégpályákat, az uszodákat, az edző- és fitnesztermeket és a sportlétesítményeket a sportrendezvényen való részvétel céljából vagy a
sportrendezvényre való felkészülés céljából látogatni kívánó versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személynek és az
őt felkészítő sportszakembernek is igazolnia kell a helyszínre történő
beléptetést megelőzően a versenyszerű sportoló minőséget, valamint a versenyszerű sportolót felkészítő sportszakember minőséget.
A jégpálya, az uszoda, az edző- és fitneszterem, valamint a sportlétesítmény üzemeltetője vagy vezetője, illetve ezek alkalmazottja annak
a személynek a helyszínre való beléptetését is megtagadja, valamint
a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a helyszínt a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás
keretében kívánja látogatni, de ennek tényét nem igazolja, kivéve, ha
a helyszínt látogatni kívánó személy versenyszerűen sportoló tizen�nyolcadik életévét be nem töltött személyként, valamint az őt felkészítő sportszakember minőségében kíván belépni a helyszínre.
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Ha a helyszín üzemeltetője, vagy vezetője, továbbá a vezető, vagy az
üzemeltető alkalmazottja megszegi a helyszín látogatására és az ott
tartózkodásra vonatkozó feltételeket, akkor a rendőrség 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, továbbá a helyiséget,
területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb
egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A rendőrség ezeket a
jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja azzal, hogy a bírság azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
A szankciók nem alkalmazhatók, ha a helyszínt üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra
történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
Ha a helyszínt üzemeltető vagy a vezető a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy
azokat csak részben tette meg, a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. A kiszabott bírságot a
rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra kell befizetni
a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
A szabadidős létesítmények, valamint a sportlétesítmények vezetője
határozza meg a maszkhasználat szabályait a helyszínen foglalkoztatottak részére, azzal a kikötéssel, hogy ha a foglalkoztatott személy
nem tudja hatósági igazolvánnyal, vagy az EESZT applikációban jelzett, a koronavírus elleni oltottságot alátámasztó adatokkal igazolni
a koronavírus elleni védettségét a létesítmény vezetője felé, úgy az
intézmény látogatók által látogatható területein köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült
maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, valamint nem tiltható meg a foglalkoztatottak számára a
maszkhasználat.
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Az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével a szabadidős létesítményekben a koronavírus ellen védett személy, valamint
a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
nem köteles maszkot viselni. Az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen
védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött, valamint a tizennyolcadik életévét betöltött versenyszerűen sportoló, továbbá az őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.
Amikor az újonnan bevezetett jogszabályi rendelkezések látogatást
említenek, ott mindig a szabadidős intézmények szolgáltatásainak
igénybevételét kell érteni.
A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések betartásáról a fentiekben ismertetett helyszínek üzemeltetője, vezetője
gondoskodik.

A védettségi igazolvány hamisítására
és jogosulatlan használatára vonatkozó
jogkövetkezmények
A védettségi igazolvány hamisítása, illetve jogosulatlan használata
ugyanolyan büntetendő cselekménynek minősül, mint az egyéb okiratok (pl. személyi igazolvány; vezetői engedély stb.) meghamisítása, vagy
jogosulatlan használata. Aki védettségi igazolással való visszaélést valósít meg, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A játékkaszinókra, kártyatermekre
vonatkozó szabályok
A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben az ott dolgozókon kívül
csak olyan vendégek tartózkodhatnak, akik megfelelő védettséggel
rendelkeznek a vírus ellen, és ezt megfelelően igazolták.
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Azon személyek számára, akik nem igazolják megfelelő módon a védettségüket, a játékkaszinó, illetve a kártyaterem üzemeltetője, vagy
vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja megakadályozza a játékkaszinó, illetve a kártyaterem használatát, és ezen személyek beléptetését megtagadja.
A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben dolgozók esetében a
játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője határozza meg a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat, de az a dolgozó, aki a védettségét
nem igazolja, köteles a játékkaszinó, illetve a kártyaterem látogatók
által látogatható területein és helyszínein maszkot viselni. Annak a
dolgozónak, aki önként kíván bármilyen személyes megfontolásból
maszkot viselni, ezt megtiltani nem lehet.
A védettséget igazoló vendégek a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben nem kötelezhetők maszk viselésére, de személyes megfontolásból viselhetnek maszkot.
Szálláshely-szolgáltatás esetében előfordulhat olyan eset, amikor a
vendég a szálláshely-szolgáltatást igénybe veheti a védettség igazolása nélkül is. Ilyen lehet például az üzleti, gazdasági vagy oktatási
célú tartózkodás egy külföldi vendég esetén. Ebben az esetben míg a
szálláshely-szolgáltatás igénybevételére jogosult lesz a vendég a védettség igazolása nélkül is, addig a szálláshely játékkaszinóját vagy
a kártyaterem szolgáltatását nem veheti igénybe, ezen helyekre nem
léphet be. Abban az esetben azonban, ha a vendég igazolja a koronavírus elleni védettségét, úgy igénybe veheti a szálláshely játékkaszinójának és a kártyateremnek a szolgáltatásait is.
Ennek alapján tehát mindazon személyek, akik a szálláshelyen jogosultak tartózkodni és a védettségüket az előírásoknak megfelelő módon igazolják is, beléphetnek a szálláshelyen üzemeltetett játékkaszinóba, illetve kártyaterembe.
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Jogkövetkezmények
Amennyiben a rendőrség az ellenőrzése vagy katona
értesítése alapján:
•
a szálláshelyen való tartózkodás szabályainak,
•
a szálláshelyre való bejelentkezés szabályainak,
•
a szálláshelyen foglalkoztatottakra vonatkozó maszkhasználat
szabályainak megállapítására vonatkozó rendelkezéseknek,
•
a zenés, táncos rendezvények szervezésére és tartására vonatkozó szabályoknak
•
a szálláshelyen tartandó családi esemény vagy magánrendezvény szervezésére és tartására vonatkozó korlátozásnak a megszegéséről, továbbá
•
a szálláshelyen található szabadidős célú létesítmény látogathatóságára vonatkozó feltételek be nem tartásáról szerez tudomást,
úgy a rendőrség jogosult 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő
pénzbírságot kiszabni, továbbá legalább 1 napra, legfeljebb 1 évig terjedő időtartamra a szálláshelyet vagy a zenés, táncos rendezvény helyszínét ideiglenesen bezárathatja.
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GYAKRAN
ISMÉTELT
KÉRDÉSEK
A négymilliomodik, valamint
az ötmilliomodik COVID-19 elleni
oltóanyaggal történő védőoltás
első dózisa beadásának napját követő
napon hatályba lépő rendelkezésekhez

1.

Mely jogszabály irányadó a szálláshelyek és vendéglátóhelyek működésére vonatkozó védelmi intézkedésekre?
A szálláshelyek, vendéglátóhelyek működésére vonatkozó
védelmi intézkedéseket a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet) tartalmazza.
A koronavírus elleni védettség igazolására vonatkozó szabályokat a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 60/2021. (II.
12.) Korm. rendelet) tartalmazza.
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SZÁLLÁSHELYEK
2.

A korlátozások minden szálláshelyre vonatkoznak?
Igen. A korlátozások valamennyi szálláshelytípusra vonatkoznak.
A szálláshelytípusokat a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet tartalmazza.

3.

Meddig kell alkalmazni a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
szerinti korlátozó intézkedéseket?
A 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendeletben foglalt korlátozó intézkedéseket a 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.

4.

•
•
•

Milyen vendégek fogadhatók szállóvendégként
a szálláshelyeken azon időtartam alatt, amíg
a korlátozások érvényben vannak?
A KORLÁTOZÁSOK IDEJE ALATT KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI
VENDÉGEK FOGADHATÓK A SZÁLLÁSHELYEN:
a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt
lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy;
az üzleti, gazdasági, oktatási céllal érkező vendég;
a Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állományába
tartozó személyként, továbbá egészségügyi dolgozóként szolgálatteljesítés céljából megszállni kívánó vendég.
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5.

Hogyan igazolhatom, hogy a vendég üzleti, gazdasági,
oktatási célból érkezett a szálláshelyre?
Célszerű a vendéget megkérni, hogy igazolja a szálláshelyen
való tartózkodásának üzleti, gazdasági vagy oktatási célját, a
Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állományába
tartozó személyek, továbbá az egészségügyi dolgozók esetében pedig azt a körülményt, hogy szolgálatteljesítés céljából, a
szolgálat teljesítésének időtartamára kívánnak megszállni. Az
igazolás okirati formában fogadható el azzal, hogy a tartalmának a jelzett cél alátámasztására alkalmasnak kell lennie. Mivel
az igazolás a szálláshelynek szól, célszerű a szálláshely-szolgáltató részéről a szálláshely igénybevétele jogszerűségének igazolása érdekében kiállított eredeti irat megőrzése, legalább
olyan időtartamra, amíg a vendég a szálláshelyen tartózkodik,
és így ennek jogszerűsége ellenőrzésével számolni kell.

6.

Az üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező utazók
fogadása csak egyéni vendégekre vonatkozik,
vagy akár csoportokat is fogadhatunk így?
A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet nem tartalmaz korlátozást
arra, hogy az üzleti, gazdasági, oktatási célú tartózkodás tekintetében csoportok nem szállhatnak meg a szálláshelyen.
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7.

Kell-e ellenőrizni, hogy a szálláshelyre szállóvendégként
érkezett vendég a koronavírus ellen védett személynek
minősül-e? Mi ennek a menete?
Igen, de csak abban az esetben, ha a vendég nem üzleti, gazdasági, oktatási célból érkezett, és nem a Magyar Honvédség,
illetve rendvédelmi szervek állományába tartozó személyként,
továbbá nem egészségügyi dolgozóként szolgálatteljesítés céljából kíván megszállni.
Ha a vendég nem a fenti célokból érkezett a szálláshelyre, úgy
aszálláshelyencsakakkortartózkodhat,haakoronavírusellenvédett
személynek, vagy az ilyen személy felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek minősül. Ennek igazolása
érdekében a vendég felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására, vagy a koronavírus elleni
oltottság igazolása céljából az EESZT applikációban jelzett adatok
bemutatására. A védettség igazolása során az érintett személy
a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági bizonyítvány bemutatására is felszólítható.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött, de a hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel,
vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal lehet igazolni. Ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló, a tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy életkorának ellenőrzése mellőzhető.
A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző, továbbá az EESZT applikációban jelzett adatokat megtekintő szerv vagy
személy az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatokat megismerheti, de az adatokat
semmilyen módon nem rögzítheti.
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A védettségi igazolványon lévő adattároló kód (QR kód) bármely
okostelefonnal beolvasható, így a beolvasott adatok alapján látható az okmány tulajdonosának neve, illetve a védettségi igazolvány érvényességére vonatkozó információ.
Ha a vendég tartózkodása üzleti, gazdasági, oktatási célú, vagy a
Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állományába tartozó személyként, vagy egészségügyi dolgozóként szolgálatteljesítés céljából kíván megszállni, úgy a szálláshelyen tartózkodásának
nem feltétele a védettségi igazolvány, vagy az EESZT applikációban jelzett adatok bemutatása. Az ebbe a kategóriába tartozó
vendég a szálláshelyen található wellness részleget (uszoda, fürdő,
edző-, és fitneszterem stb.) azonban csak abban az esetben jogosult használni, ha a koronavírus ellen védett személynek minősül.
Ennek igazolására a vendég felszólítható a védettségi igazolvány
vagy az EESZT applikációban jelzett, a koronavírus elleni oltottságát igazoló adatok bemutatására.
A koronavírus elleni védettség igazolására az olyan ország által
kibocsátott védettségi igazolvány is alkalmas, amely állam által
kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős
miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.
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8.

Külföldi vendéget hogyan fogadhatunk?
A 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet a védettséget igazoló
igazolványról rendelkezik, nyilván a hazai vendégek esetében
ezt kérjük majd bemutatni. Üzleti célú igazolást szintén
hozhatnak a külföldiek, de mi a teendő, ha oltási
igazolást akarnak nekünk bemutatni? Elfogadhatjuk?
A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett. Ha a szálláshelyre érkező külföldi állampolgár rendelkezik olyan ország által kiállított védettségi
igazolással, amely ország által kibocsátott védettségi igazolást
Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében
kiadott rendeletében megállapította, és a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás
bemutatásával igazolja, akkor fogadható a szálláshelyen. A szálláshelyen a védettségi igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár
felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is fogadható.
A szálláshelyeken fogadható továbbá olyan külföldi személy is,
aki üzleti, gazdasági célból érkezett Magyarország területére.

9.

Az első oltás már megtörtént, de postai úton nem kapta még
kézhez az oltási kártyáját. Elfogadható az oltási igazolás?
Az oltási igazolással nem helyettesíthető a védettségi igazolvány,
azonban a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha
az érintett a koronavírus elleni védettségét a védőoltást igazoló
EESZT applikációval igazolja. Aki nem kapta még meg az igazolványát, ezt jelezheti online a Magyarország.hu oldalon a saját ügyfélkapuján vagy személyesen az illetékes Kormányhivatalban vagy
a vedettsegiigazolvany@1818.hu email címen.
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10.

Elfogadhatjuk-e, ha valaki igazoltan átesett a Covid-19
betegségen, van zárójelentése, de nem kapta még meg
az oltási kártyáját?
A zárójelentéssel nem helyettesíthető a védettségi igazolvány,
azonban, ha az érintett időközben oltást is kapott, a védettségi
igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a védőoltást igazoló EESZT applikációval
igazolja. Aki nem kapta még meg az igazolványát, ezt jelezheti
online a Magyarország.hu oldalon a saját ügyfélkapuján vagy személyesen az illetékes Kormányhivatalban vagy a vedettsegiigazolvany@1818.hu email címen.

11.

Mit kell tenni, ha a vendég nem rendelkezik védettségi
igazolvánnyal, vagy a szálláshely által elfogadható külföldi
védettségi igazolvánnyal, és nem üzleti, gazdasági, oktatási
célból, továbbá nem a Magyar Honvédség, illetve
rendvédelmi szervek állományába tartozó személyként,
és nem egészségügyi dolgozóként kíván szolgálatteljesítés
céljából megszállni?
Ha a szóban forgó esetben a vendég nem rendelkezik védettségi
igazolvánnyal, azonban a koronavírus elleni védőoltást megkapta, és ezt az EESZT applikációban jelzett adatok bemutatásával a
szálláshely részére igazolja, úgy a vendég fogadható a szálláshelyen. Ha nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal és a koronavírus elleni oltottságát az EESZT applikációval sem tudja igazolni,
úgy a szálláshely üzemeltetőjének, vezetőjének meg kell tagadnia a vendég szálláshelyre történő bejelentkezését.
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12.

Mi a teendő, ha az előző pontban foglalt esetben az érintett
személy nem hajlandó elhagyni a szálláshely területét?
Ha az előző pontban foglalt esetben az érintett személy nem
hajlandó távozni, a szálláshely-szolgáltató kérheti a rendőrség
segítségét.

13.

•

•
•
•

Milyen lehetőségeim vannak az érintett időszakra eső olyan
aktív foglalásokkal kapcsolatban, amelyek vonatkozásában
a vendég előre jelzi, hogy nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, nem kapta meg az oltást sem és így EESZT applikációval sem tudja igazolni a védettségét, nincs a szálláshely
által elfogadható külföldi védettségi igazolványa sem,
tervezett tartózkodása pedig nem üzleti, gazdasági, oktatású célú, és nem is a Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi
szervek állományába tartozó személyként, továbbá nem
egészségügyi dolgozóként szolgálatteljesítés céljából kíván
megszállni?
EBBEN AZ ESETBEN AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEI VANNAK
A FOGLALÁS KAPCSÁN:
Felhívható a vendég figyelme, hogy az érkezés napján vagy a védettségi igazolvány meglétét kell igazolnia, vagy az oltottságát
kell alátámasztania az EESZT applikációban jelzett adatok bemutatásával. Célszerű tájékoztatni a vendéget, hogy a védettségi
igazolvány a tervezett tartózkodásig beszerezhető, továbbá ha
a vendég az oltást még nem kapta meg, lehetősége van az oltást még az érkezés előtt felvenni, majd a szálláshelyen az EESZT
applikációval igazolni a védettségét.
Jövőbeli dátumra történő módosítás
Dátum nélküli módosítás
Foglalás lemondása
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14.

Munkások elszállásolhatók-e a szálláshelyen a korlátozások
időtartama alatt?
A munkások munkavégzés céljából történő tartózkodása a szálláshelyen üzleti, gazdasági célnak tekinthető. Amennyiben ez
igazolható a szállóvendégek esetében, úgy tartózkodásuk a szálláshelyen megengedett.

15.

A korlátozó intézkedések vonatkoznak-e az olyan szálláshelyekre, amelyek érintkezésmentesen bérbeadhatók?
(Ahová személyzet nem jár, és a tulajdonos sem tartózkodik ott.)
A korlátozó intézkedések minden szálláshelyre vonatkoznak, függetlenül annak kategóriájától, vagy üzemelési módjától.
A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet valamennyi szálláshely-szolgáltatóra kiterjeszti a korlátozó intézkedéseket, függetlenül attól, hogy tartózkodik-e a szálláshelyen a vendégeken kívül más
személy. A szálláshelyen a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében csak a koronavírus ellen védett személy, illetve a felügyelete alatt álló 18 éven aluli személy, az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek, továbbá
a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett
személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.
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16.

Üzemelhet-e a szálláshely wellness részlege?
Mely vendégek vehetik igénybe a szálláshely wellness
részlegének szolgáltatását?
A szálláshely wellness részlege a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak megtartása mellett üzemelhet. A szálláshelyen található wellness részleget (uszoda, fürdő, edző-, és
fitneszterem stb.) kizárólag azon vendégek látogathatják, akik a
koronavírus ellen védett személynek minősülnek. Ebből a célból
a szálláshely üzemeltetőjének, vezetőjének célszerű gondoskodnia arról, hogy a szálláshelynek az ezen szolgáltatások helyszínéül
szolgáló helyiségeit kizárólag a koronavírus ellen védettnek minősülő személyek látogathassák.
Ennek igazolása érdekében a vendég felszólítható a védettségi
igazolványa, vagy a koronavírus elleni oltottságát alátámasztó,
az EESZT applikációban jelzett adatok bemutatására. A védettség igazolása során az érintett személy a védettségi igazolványon
feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági bizonyítvány bemutatására is köteles. A tizennyolcadik életévét be
nem töltött, de a hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy
diákigazolvánnyal lehet igazolni. Ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának
ellenőrzése mellőzhető.
A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző, továbbá az EESZT applikációban jelzett adatokat megtekintő szerv
vagy személy az érintett személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványán szereplő adatokat megismerheti, de az
adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.
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17.

Melyek a maszkviselésre vonatkozó szabályok a szálláshelyen?
A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles
maszkot viselni. A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a szálláshely vezetője határozza
meg azzal, hogy a maszkhasználatot nem tilthatja meg, és ha a
szálláshelyen foglalkoztatott személy a szálláshely vezetője felé
nem igazolja a koronavírus elleni védettséget, úgy a szálláshelyen foglalkoztatott személy köteles a szálláshely vendégek által
látogatható területein és helyszínein maszkot viselni.

18.

Lehet-e rendezvényt szervezni a korlátozás időtartama
alatt a szálláshelyeken?
Igen. A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott
foglalkoztatottakon kívül – egy időben a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő, a lakodalmon kívül minden más családi esemény
vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen.

19.

A szálláshelyen tartózkodó vendégek tarthatnak-e
munkamegbeszélést, értekezletet?
Amennyiben a vendégek jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen,
akkormagánrendezvénynekminősülőösszejövetelekettarthatnak.

20.

Ha oktatás céljából érkeznének vendégek,
akkor az oktatást megtarthatják a helyszínen,
vagy ez már rendezvénynek minősül?
Igen, ezek az események az egyéb rendezvényekre vonatkozó
szabályok szerint megtarthatók.
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VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK
1.

•
•

•

Milyen szabályok vonatkoznak a vendéglátóüzletek
területén való maszkviselésre?
A VENDÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Vendéglátó üzlet kerthelyiségében, vagy teraszán a maszk viselése nem kötelező.
Vendéglátó üzleten belül, a vendéglátó üzlet asztalánál ülve a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt álló 18. életévét be nem töltött személy részére a maszk
viselése nem kötelező. Amennyiben az étel vagy ital fogyasztása
nem asztalnál ülve történik, úgy a maszk kizárólag az étel vagy
ital elfogyasztásának idejére vehető le.
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy vendéglátó
üzleten belül kizárólag elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából, vagy ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon
nincs lehetőség - a fogyasztás kifizetése céljából tartózkodhat. A
maszk viselése ez esetben kötelező.

Ezeket a korlátozásokat nem kell alkalmazni a munkahelyi étteremre, illetve büfére, a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki, a
nevelési, oktatási intézmény menzájára, valamint büféjére, ha
ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a
nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki, valamit az
egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.
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A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A védettségét igazoló foglalkoztatottak maszkviseléséről a
vendéglátó üzlet vezetője dönt azzal, hogy a védettségét a
vendéglátó üzlet vezetője részére nem igazoló foglalkoztatott, függetlenül attól, hogy érintkezik-e vendégekkel, köteles
maszkot viselni a vendéglátó üzlet teljes területén, azaz a teraszon és a kerthelyiségben is. A vendéglátó üzlet vezetője a foglalkoztatottak számára a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

2.

Több 16-17 éves egy „védett” 18 év felettivel
(akár 20 évessel) beülhet az étterembe?
Kell, hogy a szülője, gondviselője, családtagja legyen?
Amennyiben a gyermek(ek) olyan felnőttel érkeznek, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik, akkor beülhetnek az étterembe.

3.

El kell különítenünk az étteremben reggelizéskor
a védetteket és azokat, akiknek nincs igazolványuk?
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy vendéglátó
üzleten belül kizárólag elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából, vagy ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon
nincs lehetőség - a fogyasztás kifizetése céljából tartózkodhat.
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy ételt és italt
kizárólag a teraszon vagy kerthelyiségben fogyaszthat és itt
nem kell elkülöníteni a védett és nem védett személyeket.

A négymilliomodik, valamint az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő
védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépő rendelkezések.
Hatályos: 2021. május 22. napjától. Frissítve: 2021. június 9.

42

4.

Milyen szabályok vonatkoznak a vendéglátó
üzletek területén a rendezvények tartására?
A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben a lakodalom esetén legfeljebb
kétszáz fő, a lakodalmon kívül minden más családi esemény
vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen.
A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy
magánrendezvény szervezője, valamint a családi esemény vagy
magánrendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a családi
esemény vagy magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.
A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás
megengedett.
Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó
üzletben tartják, abban az esetben a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni azzal, hogy ha:

•

a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama
alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon
kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin
kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magán-rendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet;

•

ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi
esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény
vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó
üzlet többi vendégétől, vagy más családi, vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen
nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet és a csalá-
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di esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó
üzlet e helyiségében tartózkodhat.
A védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

5.

Megengedett-e az ételek házhozszállítására
vonatkozó szolgáltatás?
Igen, az ételek házhozszállításának szolgáltatása változatlan formában megengedett.

6.

A külföldi vendégek tartózkodhatnak-e a vendéglátó
üzlet belső terében, ha igazolni tudják, hogy beoltották
őket?
Ha a vendéglátó üzletbe érkező külföldi állampolgár rendelkezik olyan ország által kiállított védettségi igazolással, amely
ország által kibocsátott védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott
rendeletében megállapította, és a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás
bemutatásával igazolja, akkor a külföldi állampolgár vendég,
valamint a felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy tartózkodhat a vendéglátó üzlet belső terében.
Ebben az esetben megengedett a vendéglátó üzleten belüli fogyasztás, és az asztalnál ülve, továbbá, ha a megvásárolt étel,
ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, úgy az étel
elfogyasztásának tartama alatt nem kell maszkot viselni.
Ha a külföldi állampolgár nem rendelkezik a vendéglátó üzletben
elfogadható külföldi védettségi igazolvánnyal, akkor a vendéglátó

A négymilliomodik, valamint az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő
védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépő rendelkezések.
Hatályos: 2021. május 22. napjától. Frissítve: 2021. június 9.

44

üzlet kerthelyiségében, vagy teraszán tartózkodhat maszk nélkül,
a vendéglátó üzleten belül pedig kizárólag maszkban, de csak az
elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, valamint
a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából, továbbá – ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség
– a fogyasztás kifizetése céljából, az ehhez szükséges időtartamig.

7.

Vendégeknek hogyan szükséges igazolni a védettséget,
milyen igazolványok felmutatása kérhető.

•

Bármely vendég felhívható a védettségi igazolvány, vagy a koronavírus elleni oltottságát alátámasztó, az EESZT applikációban
jelzett adatok bemutatására, amennyiben kizárólag a koronavírus ellen védettnek minősülő személyek által igénybevehető
szolgáltatást kíván igénybe venni.
A koronavírus elleni védettség igazolása során a vendég a védettségi igazolványon feltüntetett, személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványának, a külföldi védettségi igazolvánnyal rendelkező vendég pedig a személyazonosító igazolványának vagy útiokmányának bemutatására külön is felszólítható.
A hatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy életkorának személyazonosító igazolványával,
útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolvánnyal történő igazolására felszólítható.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

•

•

•

A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző,
továbbá az EESZT applikációban jelzett adatokat megtekintő
szerv vagy személy az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatokat megismerheti, de az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.
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8.

Kötelezheti (vagy hogyan kötelezheti) a munkáltató
a védettségi igazolvány meglétére a munkavállalót?
Egyetlen munkakörben sem tették kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. Így a védőoltás a jogszabályok szerint ma mindenki, köztük az összes munkavállaló, köztük a vendéglátósok
számára is önkéntes.

9.

Lehet-e lakodalmat tartani?
Igen. A lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő lehet jelen az
eseményen.

10.

Étterem teraszán több asztalt összetolva vacsorázhat-e
együtt 40-50 vendég (akik egyébként esküvőt ünnepelnek)
úgy, hogy közben zene és program is van?
Igen. A lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő lehet jelen az
eseményen.

A négymilliomodik, valamint az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő
védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépő rendelkezések.
Hatályos: 2021. május 22. napjától. Frissítve: 2021. június 9.

46

KÉSZÍTETTE:
Magyar Turisztikai Ügynökség
Frissítve: 2021. 06. 09.

