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A mai napon hatályos rendeletek és  jogszabályok értelmében a 
LIVE NATION CEE KFT. által szervezett koncertek zenés, táncos 
rendezvénynek minősülnek, így azok helyszínén kizárólag 
koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat. 
  
A védettség igazolására vagy  

• a magyar hatóság által kibocsátott védettségi 
igazolvány, vagy 

• az EESZT applikáció, vagy 
• a Magyarország által elismert külföldi védettségi 

igazolás*, vagy 
• az Európai Uniós digitális COVID-igazolvány, (EU 

tesztigazolvány NEM érvényes) **  

alkalmas; a jogosultsága igazolására pedig bármely érvényes, 
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány alkalmas. *** 

   *    A Magyarország által elismert országok listája, valamint a 
külföldi védettségi igazolások mintái a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium hivatalos honlapján érhetők 
el: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok 
 
   **  Az Európai Uniós digitális COVID-igazolvány felmutatása 
esetén védett személynek  tekintendő 

a) a koronavírus ellen 
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,  
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti 
felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó 
listáján szereplő, vagy 
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság 
oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy 
alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy 
év még nem telt el. 
vagy 
b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a 
továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett. 
Fertőzésen átesettség miatt az védett, aki digitális 
Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív 
eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az 
egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő 
molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR 
teszt - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti 
igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől 
számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el. 

 
 ***  A védettségi igazolvány meglétét, annak jogosultságát, 
valamint az életkort a rendezvény területére történő belépést 
megelőzően ellenőrizzük, érvényes dokumentumok hiányában a 
beléptetést végző szerv vagy személy a rendezvényre történő 
belépést köteles megtagadni. Az ellenőrzés során megismert 
adatokat semmilyen módon nem rögzítjük. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendezvényre történő belépési 
szabályok és korlátozások a rendezvény napjáig változhatnak, 
ezen aktuális szabályok megismerése minden esetben a 
rendezvény látogatójának, vagyis Önnek a feladata. A releváns 
információkról a Rendezvényszervező, a Jegyforgalmazó, illetve a 
rendezvény helyszínének weboldala igyekszik a lehető 
legpontosabban és naprakészen tájékoztatni a 
Jegytulajdonosokat, mindazonáltal az ezen oldalakon feltüntetett 
információk esetleges pontatlansága, hiányossága miatt az oldalak 
üzemeltetői felelősséget nem vállalnak.  
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According to the regulations and legislation currently in force, 
the concerts organized by LIVE NATION CEE KFT. are 
considered a musical and dance event, so only attendees 
protected against the COVID-19 coronavirus and unprotected 
persons under 18 years of age under their supervision may be 
present at the concert venue. (As a foreign citizen, please note 
that the rules for entering Hungary may differ from those 
applicable to entering mass events.) 
 
To substantiate protection against the COVID-19 virus you 
may use: 

• a protection certificate (immunity certificate) issued 
by the Hungarian authorities, or 

• the National eHealth Infrastructure (EESZT) 
application, or 

• a foreign protection certificate recognized by the 
Hungarian authorities*, or 

• EU Digital COVID Certificate, (EU Test Certificate is 
excluded) ** 

your identity can be verified by means of presenting any valid 
identity document. *** 

   *    The list of countries recognized by Hungary and the 
samples of foreign protection certificates are available on the 
official website of the Ministry of Foreign Affairs and Trade: 
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok  
 
   **  A person is considered protected, if the European Union 
digital COVID certificate is presented 

a) against the coronavirus 
aa) authorized by the European Medicines Agency, 
ab) included in the list of vaccines authorized by the 
World Health Organization for emergency use, or 
ac) has been vaccinated at least once with a vaccine 
authorized in Hungary and used for vaccination of 
the population, and one year or less has not yet 
elapsed since the first vaccination, or 
b) the person is protected against the disease 
caused by the coronavirus (hereinafter: 
infection). A person is considered protected by 
infection if s/he certifies with a digital Covid 
certificate that at least 15 and not more than 180 
days have elapsed since the last molecular biological 
test (SARS-CoV-2 PCR test) capable of detecting the 
coronavirus and conducted in conformity with 
professional medical regulations, or from a positive 
antigen quick test recognized as authoritative for the 
issuance of a EUr legislation, Article 7 compliant 
certificate. 

 
 ***  The existence and validity of the immunity certificate, 
and age of the attendee are checked before entering the 
event venue, in the absence of valid documents, the body or 
person performing entry checks is obliged to refuse entry to 
the event. The data obtained during the inspection will not be 
recorded in any way. 
 
Please note that the rules and restrictions for entering may 
change until the day of the event, it is always the responsibility 
of the event attendee to be aware of the current rules. About 
the actually effective rules of entering and participating in the 
Event, the respective websites of the Event Organizer, the 
Ticket Distributor and the event Venue try to keep the ticket 
holders informed. The operators of the websites however do 
not take responsibility for any inaccuracies or deficiencies that 
may occur on their pages. 
 

 
 


