
Event visitor (COVID) rules - 
- on the basis of the legislation in force on 16th June, 2021 -

1. To visit  the event,  you must posess and show a valid  Hungarian /or a foreign one that  is
officially accepted by the Hungarian Government on the day of the event/ COVID immunity
certificate card and a valid identity card  that are checked at the entrance. Without these, you
cannot enter in any circumstances. The organizer of the event has the right to check the existence of
these cards at any time during the event.

2. Persons under the age of 18 possessing no immunity card are entitled to enter accompanied by an
adult with immunity certificate card, however, proof of age is required.

3. Person between age 16 and 18 possessing a valid card as mentioned above, can visit the event
without an adult escort.

4. Fever measurement is mandatory at the entry. Noone may enter the event area above 37,8 Celsius
body temperature, neither visitor nor organizer.

5. Wearing mask covering both nose and mouth is mandatory in indoor places. In the garden area it
is not mandatory but highly recommended.

6. Outside cough or sneeze into a tissue paper!

7. Do not accept food or drink in opened packaging!

8. If you feel sick or see someone sick around you, please notify one of the organizers immediately!

9. If possible, keep 1.5 meters distance from the people who are not living in the same household
with you!

We would like to draw the attention of our esteemed visitors to the fact that the entrance rules may
vary due to rapid change of current government measures! We will inform you about this on our
website.  Please  follow the  preventive  measures  recommended by  the  authorities  and  the  event
organizers. Thank you for your understanding!

 SPECIMENS OF IMMUNITY CERTIFICATES ACCEPTED BY HUNGARY 
MAGYARORSZÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VÉDETTSÉGI IGAZOLÁSOK MINTÁI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok


Az esemény látogatóira vonatkozó (COVID) szabályok

- a hatályos jogszabályok alapján 2021.06.16.-

1. A rendezvény csak és kizárólag  érvényes magyar, illetve Magyarország által a rendezvény
napján a  rendezvény látogatásához elismerten elfogadott  külföldi  védettségi  igazolvány  és
személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásával látogatható, melyet a bejáratnál
ellenőrzünk.  Védettségi  igazolvány hiányában a  rendezvény semmi esetben sem látogatható.  A
rendezvény szervezője a rendezvény időtartalma alatt bármikor jogosult  a védettségi igazolvány
elkérésére  és  ellenőrzésére.  

2.  18  éven  aluliak  védettségi  igazolvánnyal  rendelkező  felnőtt  kíséretében  jogosultak  belépni,
ugyanakkor – ha nem nyilvánvalóan kiskorúak –  az életkor igazolása szükséges.

3. Az a 16-18 éves, aki rendelkezik érvényes magyar védettségi igazolvánnyal, a rendezvényt kísérő
nélkül is látogathatja.

4. Belépéskor kötelező lázmérés, 37,8 C testhőmérséklet felett senki nem jöhet be a rendezvény
területére, sem látogató, sem szervező.

5.  A  rendezvényen  az  orrot-szájat  eltakaró  maszk használata  kötelező  a  zárt  terekben. A
kerthelyiségben a maszkhasználat nem kötelező, de ajánlott.

6. Kültéren mindig zsebkendőbe köhögj, tüsszents!

7. Ne fogadj el mástól bontott csomagolású ételt vagy italt!

8.  Amennyiben  betegnek  érzed  magad,  vagy  a  környezetedben  valaki  rosszul  van,  úgy  kérlek
haladéktalanul tájékoztasd erről a szervezőket!

9. Lehetőség szerint tarts 1,5 m távolságot a veled nem egy háztartásban élőkkel!

Felhívjuk  tisztelt  látogatóink  figyelmét,  hogy  az  eseményre  történő  belépés  szabályai  a
kormányzati intézkedések hatására változhatnak! Erről weboldalunkon tájékoztatni fogjuk
Önt.  Kérjük  kövesse  a  hatóságok  és  a  rendezvények  szervezői  által  előírt  vagy  javasolt
megelőző intézkedéseket!  Megértéseteket köszönjük!
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