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Védettségi igazolvánnyal látogatható helyiségek 
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A kormány 2021.04.26-án kihirdetett rendelete a négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisa beadását követő 
napon lép hatályba, amely rendelet a védelmi intézkedések feloldásának következő fokozatát a védettségi igazolvány 
használatához köti. 

vendéglátó üzletek külső és belső terei;

szállodák;

szabadidős létesítmények (így különösen állatkertek, vadasparkok, 
múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak);

uszodák, az edző- és fitnesztermek, sportlétesítmények;

sportrendezvények;

kulturális rendezvények

A védettségi 
igazolvány 

bemutatásával, a 
védettséggel  

rendelkezők és a 
felügyeletük alatt lévő 

kiskorúak 
maszkviselés nélkül 

látogathatják a 
következő 

helyiségeket, 
eseményeket:

Fontos, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek is kötelező a maszkhasználat a  közterületeken, 
tömegközlekedésen, boltokban és  gyülekezni is tilos a védettséggel még rendelkezők védelme érdekében. 



A védettség igazolása igazolvánnyal  
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A védettség igazolása a 
védettségi igazolvány 
bemutatásával történik. 

A védettségi igazolványt 
ellenőrző személy (pl. 
szálloda, vendéglátó hely 
üzemetetője) az érintett 
személyi igazolványán 
szereplő adatokat is 
ellenőrizheti, azonban az 
adatokat nem rögzítheti.

A védettségi igazolvány 
közokirat, így hamis, 
hamisított vagy más nevére 
szóló valódi védettségi 
igazolvány felhasználása 
bűncselekménynek 
minősülhet.



A védettségi igazolvány ellenőrzése, pénzbírság
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A védettség meglétének ellenőrzésére a 
megnyíló helyiség üzemeltetője jogosult és 

köteles.

Amennyiben a helyiségben védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkezők tartózkodnak, a rendőrség az 
üzemeltetőt 100 000 forinttól 1 000 000 forintig 
terjedő bírsággal sújthatja, és/vagy a megnyíló 

helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év 
időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Aki az üzemeltető felszólítása ellenére a védettségi igazolványt nem mutatja be és a helyiségből sem távozik, 
szabálysértést követ el, így őt a rendőrség 5000 forinttól 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal, vagy 5000 forinttól 
150 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja. 
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A jelen dokumentumban lévő információk általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen konkrét személy
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