COVID19 BELÉPÉSI INFORMÁCIÓK

A hatályos jogszabályok értelmében május 1-ig:
A jelenlegi járványügyi intézkedések mellett milyen feltételekkel vehetek részt az Akvárium
Klub rendezvényein?
A kormány rendelete alapján zenés-táncos rendezvényeket kizárólag védettségi igazolvánnyal
rendelkező vendégeink látogathatják.
A belépés két módon lehetséges:
●
●

Érvényes védettségi igazolvány + érvényes fényképes igazolvány felmutatásával
EESZT telefonos alkalmazáson belüli védettségi igazolvány + érvényes fényképes igazolvány
felmutatásával

A jogszabály értelmében nem áll módunkban elfogadni semmilyen más (papír)formátumú igazolást,
sem negatív PCR tesztet (sem oltási igazolást, sem orvosi papírokat).
Szeretnénk látogatóink figyelmét felhívni arra, hogy a jogszabályokat nem mi határozzuk meg,
azonban azokat kötelesek vagyunk betartani.
Kérjük, csak akkor vásárolj belépőjegyet, amennyiben a rendezvényre történő belépéskor ezekkel
rendelkezni fogsz. Ezek hiányában, illetve a szükséges igazolványok érvényességi idejének lejárta
esetén a szervező megtagadja a rendezvényre történő belépést és kizárja a jegy, termék, szolgáltatás
visszatérítését.
Kiskorúak részt vehetnek zenés-táncos rendezvényen?
„(2) A zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.”
Ennek értelmében koncertjeinket kiskorúak is látogathatják, érvényes védettségi igazolvánnyal
rendelkező felnőtt kíséretében. Egy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt egy oltással nem
rendelkező kiskorút, vagy maximum három fő oltással rendelkező 18 éven aluli látogatót kísérhet be a
rendezvényekre.
A 22 óra után kezdődő rendezvényeinken kizárólag 18 éven felüli, védettségi igazolvánnyal
rendelkező látogatóink vehetnek részt.
Védettségi igazolással rendelkező külföldi látogatók is részt vehetnek az Akvárium Klub
rendezvényein?
Külföldi állampolgárok vagy magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok
esetében elfogadunk érvényes Uniós digitális Covid-igazolványt is az oltottságról.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően zenés-táncos rendezvényeken a felsorolt országok által
kibocsátott védettségi igazolással rendelkező külföldi állampolgárok is részt vehetnek. A szabályok
szerint negatív PCR tesztet nem áll módunkban elfogadni. Az igazolások az adott országból
származó igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt tudjuk elfogadni.

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
19/A. § szerinti, az egyes érintett államok Magyarország által elfogadott védettségi igazolásainak
országai
és
mintái
itt
találhatóak:
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok
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A hatályos jogszabályok értelmében május 1-től:
A jelenlegi járványügyi intézkedések mellett milyen feltételekkel vehetek részt az Akvárium
Klub rendezvényein?
A kormány rendelete alapján zenés-táncos rendezvényeket kizárólag érvényes oltási igazolvánnyal
rendelkező vendégeink látogathatják. 2022. május 1-től az oltási igazolvány érvényes:
EGYDÓZISÚ OLTÓANYAG ESETÉN
●
●

az első oltást követő hat hónapig
második oltást követően korlátlan ideig

KÉTDÓZISÚ OLTÓANYAG ESETÉN
●
●
●
●

a második oltást követően hat hónapig
második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú
harmadik oltást követően korlátlan ideig
kétdózisú oltóanyag utáni megfertőzöttség esetében az igazolásától számított hat hónapig

Rendezvényeinkre a belépés két módon lehetséges:
●
●

Érvényes védettségi igazolványon szereplő QR kód leolvasásával + fényképes igazolvány
felmutatásával
EESZT telefonos alkalmazáson belüli védettségi igazolvány leolvasásával + fényképes
igazolvány felmutatásával

A jogszabály értelmében nem áll módunkban elfogadni semmilyen más (papír)formátumú igazolást,
sem negatív PCR tesztet (sem oltási igazolást, sem orvosi papírokat). Szeretnénk látogatóink
figyelmét felhívni arra, hogy a jogszabályokat nem mi határozzuk meg, azonban azokat kötelesek
vagyunk betartani.
Kérjük, csak akkor vásárolj belépőjegyet, amennyiben a rendezvényre történő belépéskor ezekkel
rendelkezni fogsz. Ezek hiányában, illetve a szükséges igazolások/igazolványok érvényességi
idejének lejárta esetén a szervező megtagadja a rendezvényre történő belépést és kizárja a jegy,
termék, szolgáltatás visszatérítését.
Kiskorúak részt vehetnek zenés-táncos rendezvényen?
„(2) A zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.”
Ennek értelmében koncertjeinket kiskorúak is látogathatják, érvényes védettségi igazolvánnyal
rendelkező felnőtt kíséretében. Egy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt egy oltással nem

rendelkező kiskorút, vagy maximum három fő oltással rendelkező 18 éven aluli látogatót kísérhet be a
rendezvényekre.
A 22 óra után kezdődő rendezvényeinken kizárólag 18 éven felüli, érvényes védettségi igazolvánnyal
rendelkező látogatóink vehetnek részt.

Védettségi igazolással rendelkező külföldi látogatók is részt vehetnek az Akvárium Klub
rendezvényein?
Külföldi állampolgárok vagy magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok
esetében elfogadunk érvényes Uniós digitális Covid-igazolványt is az oltottságról.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően zenés-táncos rendezvényeken a felsorolt országok által
kibocsátott védettségi igazolással rendelkező külföldi állampolgárok is részt vehetnek. A szabályok
szerint negatív PCR tesztet nem áll módunkban elfogadni. Az igazolások az adott országból
származó igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt tudjuk elfogadni.
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
19/A. § szerinti, az egyes érintett államok Magyarország által elfogadott védettségi igazolásainak
országai
és
mintái
itt
találhatóak:
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok

