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TUDNIVALÓK A TURIZMUS
ÚJRAINDULÁSÁRÓL - GYIK
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.
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.
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.
Milyen vendégek fogadhatók 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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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.
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.
Kell-e ellenőrizni, hogy a szálláshelyre 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 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.
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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. 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
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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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.
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. 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.
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. 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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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?
Ez esetben a szálláshely üzemeltetőjének, vezetőjének meg kell tagadnia a
vendég szálláshelyre történő bejelentkezését.
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.
Milyen lehetőségeim vannak az érintett időszakra eső olyan aktív
foglalásokkal kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a vendég előre jelzi,
hogy nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagy a szálláshely által
elfogadható külföldi védettségi igazolvánnyal, 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 kell igazolnia a
védettségi igazolvány meglétét, így az a tervezett tartózkodásig
beszerezhető a vendég által.
• Jövőbeli dátumra történő módosítás
• Dátum nélküli módosítás
• Foglalás lemondása
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.
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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.
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.
Lehet-e rendezvényt szervezni a korlátozás időtartama alatt a
szálláshelyeken?
A szálláshelyen tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani. A
szálláshelyen családi esemény, vagy magánrendezvény abban az esetben
szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem
haladja meg a tíz főt.

Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,

6

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.

Melyek a kijárási tilalomra vonatkozó szabályok?
A kijárási tilalom éjfél és reggel 5 óra közötti időtartamra vonatkozik. Ezen
időtartam alatt mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a
szálláshelyén tartózkodni. Nem vonatkozik a kijárási tilalom az
egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető
helyzetre, az életvédelmi célra, a munkavégzés céljára, valamint arra az
esetre, ha valaki a lakóhelyéről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről a
munkahelyre, illetve a munkahelyről a lakóhelyére, tartózkodási helyére,
szálláshelyére menet miatt tartózkodik közterületen. A munkahelyre,
valamint az onnan történő hazautazás esetére az érintett személynek
okirati igazolással kell rendelkeznie, amelyre vonatkozó minta a kormány
hivatalos honlapjáról letölthető:
https://kormany.hu/ hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas
Az éjfél és reggel 5 óra közötti, a szálláshelyen való tartózkodási
kötelezettség esetében a szállóvendégnek éjfél után kötelező-e a
szobájában tartózkodnia, avagy a szálláshelyen való tartózkodási
kötelezettség teljesül abban az esetben is, ha a szállóvendég nem a
szobájában, de a szálláshely területén tartózkodik?
A szállóvendég nem sérti meg a kijárási tilalomra vonatkozó
rendelkezéseket akkor, ha éjfél és reggel 5 óra között a szálloda területén,
a vendégek által egyébként jogszerűen igénybe vehető helyiségekben
tartózkodik.

A teljes jogértelmezési gyűjtemény az alábbi
linken keresztül érhető el:
www.falusiturizmus.eu/tudnivalok-aturizmus-ujraindulasarol/
A szálláshelyek jogszabálynak megfelelő kiadására
vonatkozó további információkat az MTÜ által kiadott
COVID-19 kézikönyvben olvashatnak.
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