
A fonyódi apartmanba való beutalás feltétele:

az érintett 16 év feletti személyek, érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezzenek

Hivatkozva  a  Magyar  Közlöny  2021.  év  76.  számára,  (az  alábbi  rendelet  betartása  a
fonyódi MKKSZ apartmanban üdülő beutaltak részére is kötelező érvényű!

A  Kormány  215/2021.  (IV.  30.)  Korm.  rendelete  a  veszélyhelyzet  idején  alkalmazandó  védelmi
intézkedések  második  üteméről  szóló  484/2020.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet,  valamint  a védelmi
intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

1. A  Kormány  az  Alaptörvény  53.  cikk  (2) bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  51/A.  §-ára,  az  Alaptörvény  15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

2. A veszélyhelyzet  idején  alkalmazandó  védelmi  intézkedések  második  üteméről  szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 

1. § A  veszélyhelyzet  idején  alkalmazandó  védelmi  intézkedések  második  üteméről  szóló
484/2020. (XI.  10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. alcíme a következő 2/B. §-sal
egészül  ki:  „2/B. §  (1)  A 2/A. §-ban  foglaltakon  túl  e rendelet  alkalmazásában  koronavírus
ellen  védett  személy,  aki  a)  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 b) koronavírus elleni védettségét az  a)  pont szerinti
állam által a  részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.
(2)  A koronavírus   elleni   védettség   igazolása   során   az (1) bekezdés   szerinti   személy
a személyazonosításra   alkalmas   igazolványa   vagy   az útiokmánya  bemutatására   külön   is
felhívható.” 

2. § Az R. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a)  Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a
10.  §  (1),  (6),  (7),  (9)  és  (10) bekezdése,  –  a szálláshely  üzemeltetője  által  üzemeltetett
helyszín   esetében  –  a 13. §-a  szerinti  kötelezettség   megszegéséről   szerez   tudomást,
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, 

b)  a szálláshelyet  legalább  egy  napra,  legfeljebb  egy  év  időtartamra  ideiglenesen
bezárathatja.

.

.

1. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm.
rendelet módosítása 



5. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.  5.) Korm. rendelet 1.
alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki: 

„1/B. § (1) Az 1/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett
személy, aki 

a)  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 

b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus
elleni   védettségi   igazolás   bemutatásával   igazolja. (2)  A koronavírus  elleni  védettség
igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa
vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.” 

3. Záró rendelkezések 

6. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén 1 órakor lép hatályba. 

Orbán Viktor 

s. k., miniszterelnök

Hivatkozva  a  fenti  Kormány  rendeletre,  csak  olyan  személyek  vehetnek  részt  az
üdülésben,  akik  érvényes  védettségi  igazolvánnyal  rendelkeznek és  kérésre  azt  a
gondnoknak, vagy más hivatalos személynek a személyi igazolvánnyal együtt bemutatják! 

A közeljövőben megkezdődik 16 -18 éves korosztály oltásfelvételének lehetősége is, ezért
csak a 16 év alattiaktól nem kérjük a védettséget igazoló okmányt, de azt elvárjuk, hogy
ők is egészségesek legyenek a megérkezés és ott tartózkodásuk ideje alatt.


