TÁJÉKOZTATÓ
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
szálláshelyein alkalmazandó védelmi intézkedésekről
Kedves Vendégeink!

A Magyarország Kormánya által meghozott, jelenleg hatályos védelmi intézkedésekre tekintettel,
tisztelettel tájékoztatjuk Önöket a szálláshelyeinken érvényes szabályokról:
1. Szálláshelyeinket jelenleg a koronavírus ellen védett személyek, és a felügyeletük alá tartozó,
18. életévüket be nem töltött személyek vehetik igénybe.
Kérjük, hogy ezen feltételt a szálláshely foglalásakor vegyék figyelembe.
A fenti rendelkezés nem vonatkozik a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási
tevékenység céljából érkező személyekre, valamint a Magyar Honvédség, illetve a
rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében
elhelyezett személyekre, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodására.
2. A koronavírus elleni védettség igazolására kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben
meghatározott, érvényes védettségi igazolvány, illetve applikáció alkalmas.
3. A koronavírus elleni védettség igazolása a 18. életévüket betöltött személyek esetében
védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a
szálláshely-látogatóhely üzemeltetőjének, mint szolgáltatónak kötelező feladata.
Ezért kérjük, hogy a szálláshely elfoglalásakor mutassák fel a védettségi igazolványukat,
valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság /életkor igazolására
alkalmas hatósági igazolványt (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély,
diákigazolvány).
4. A 6-18. életév között az életkort személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői
engedéllyel, vagy diákigazolvánnyal lehet igazolni.
A 18. életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése akkor mellőzhető, ha a
kiskorúság ténye nyilvánvaló.
5. A szálláshely elfoglalásakor felmutatandó okmányokon lévő adatok megismerésén kívül az
adatok semmilyen módon és formában nem kerülnek rögzítésre!
6. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a szálláshelyre történő belépést, a szolgáltatás
igénybevételét kötelezően meg kell tagadnunk attól a személytől, aki a koronavírus elleni
védettségét vagy az életkorát megfelelően nem tudja igazolni. A belépést, a szolgáltatás
igénybevételét akkor is meg kell tagadnunk, ha a védettségi igazolvány érvényessége lejárt.
7. A csopaki Park Villa szálláshelyen az ellenkező intézkedésig a szauna nem üzemel, így ezen
szolgáltatás nem vehető igénybe.
8. Szálláshelyeinken az ellenkező intézkedésig zenés, táncos rendezvény nem tartható. Családi
esemény vagy magánrendezvény a koronavírus ellen védett személyek, és a felügyeletük
alá tartozó, 18. életévüket be nem töltött személyek részvételével abban az esetben
szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz
főt.

9. Szálláshelyeinken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak
saját felelősségükre maguk döntik el, hogy leveszik-e a maszkot, de a maszk viselésére nem
kötelesek!
10. Szálláshelyeinken a védettségi igazolvánnyal rendelkező munkatársaink maguk döntik el,
hogy viselnek-e maszkot. A védettséget nem szerzett dolgozók a szállásvendégek által
látogatható területeken és helyszíneken kötelesek maszkot viselni.
A kötelező védelmi intézkedések betartásához megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Bízunk benne, hogy szálláshelyünkről-látogatóhelyünkről élményekkel gazdagodva távoznak.
Visszavárjuk Önöket!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
[Tájékoztatónk a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeleten, a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeleten, valamint a 194/2021. (IV. 26.)
Korm. rendeleten alapul.]

