
JOGSZABÁLYOK (2021.06.01) 

Szálláshelyünk jogkövető magatartású. Kérjük vendégeink megértését, munkánk támogatását.  

A 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet egyértelműen rögzíti: 

„4.§ (5) A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett. 

(...) a szálláshely (...) alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a 

koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja." 

„1.§ (2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e 

jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében 

felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására." 

A rendelet szerint a vendég emellett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány 

bemutatására is felszólítható, amellyel igazolni tudja, hogy azonos a védettségi igazolványon 

feltüntetett személlyel. S mivel a szálláshely felelőssége betartani a rendeletet, ezért joga és 

kötelessége meggyőződni a vendég személyazonosságáról is  

A SZÁLLÁSHELYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

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 szervezésének és tartásának tilalmára vonatkozó 

szabályoknak, • a 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 ideiglenesen bezárathatja. 

 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. 

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 

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. 

A szálláshelyen csak akkor tartózkodhat, ha a koronavírus ellen védett 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. 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 szerv, vagy 

személy az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatokat 

megismerheti, de az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti. 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 tartózkodásnak nem feltétele a 

védettségi igazolvány bemutatása. 


