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Sok vendéglátós örül annak, 
hogy akkor sem kell lehúzniuk 
a redőnyt a belső terekben, ha 
az adott településen a koro-
navírussal fertőzöttek aránya 
meghaladja a 3 ezreléket, 
mások viszont attól tartanak, 
hogy elmaradnak a betervezett 
események, és a vendégek is 
ritkábban térnek be. A védett-
ségi igazolvány ellenőrzése 
kapcsán is megoszlanak a 
vélemények.
» MUNKATÁRSAINKTÓL

M egosztja az erdélyi vendég-
látóipari vállalkozókat a 
koronavírus-világjárvány 

terjedésének megfékezése érdeké-
ben bevezetett korlátozás, ami sze-
rint amennyiben egy településen 
meghaladja a 3 ezreléket a fertő-
zöttek aránya, akkor a kávézók, 
éttermek belső tereibe csak olyan 
személyek mehetnek be, akik vé-
dettségi igazolást tudnak felmu-
tatni. Ráadásul a vendéglátóipari 
egységek már csak a kapacitásuk 
50 százalékával működhetnek, a 
beltéri magánrendezvényeken – 
lakodalmakon, keresztelőkön stb. 
– pedig legtöbb 200 személy vehet 
részt, és mindenkinek védettsé-
gi igazolványt kell prezentálnia. 
Vagyis azok léphetnek be, akik 
megkapták a Covid–19 elleni vakci-
nát, legtöbb 180 napja átestek a be-
tegségen, vagy negatív tesztet – 24 
óráig érvényes antitestteszt vagy 72 
óráig érvényes PCR-teszt – tudnak 
felmutatni. Akad, aki amiatt aggó-
dik, hogy a félház miatt jelentősen 
megcsappannak a bevételei, más 
attól tart, hogy még félháznyi ven-
dég sem tér be. Mások szerint több-
letterhet ró az alkalmazottakra az 
igazolvány ellenőrzése, és az is 
lehet, hogy egy személy csak ezzel 
tud majd foglalkozni, más viszont 
úgy gondolja, hogy nincs is jogköre 
igazoltatni, és arról sem győződhet 
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Védettséget jelenthet a csőd ellen a zöldigazolás

Étlap csak Covid-igazolással. Sok erdélyi településen megkövetelik a védettségi igazolványt

» „Teljesen vi-
lágos, hogy még 
egy évet nem 
bírunk ki. Ha még 
egy télen nem 
használhatjuk, 
használhatnánk 
a belső tereket, 
az egyenes út 
lenne a csődhöz” 
– mondta Mostis 
Gergő. 

meg, hogy valóban a saját igazolvá-
nyát mutatja-e fel a vendég.

Eltérő álláspontok Kolozsváron
Mostis Gergő, a Kolozsvár főterén 
működő Planetárium söröző tulaj-
donosa megkeresésünkre elmondta, 
hogy ő személy szerint üdvözöl min-
den olyan döntést, ami arra irányul, 
ösztönöz, hogy a lakosság oltassa be 
magát, és ami ennél is fontosabb, 
hogy a gazdaság ne álljon le, hogy a 
kiskereskedőknek, a vállalkozóknak 
ne kelljen felfüggeszteniük, szüne-
teltetniük tevékenységüket. „Telje-
sen világos, hogy még egy évet nem 
bírunk ki. Ha még egy télen nem 
használhatjuk, használhatnánk a 
belső tereket, az egyenes út lenne a 
csődhöz” – mondta Mostis Gergő, 
rámutatva arra is, hogy azért is tarta-
nak a teljes lezárástól, mert egyelőre 
semmi olyan jellegű ígéretet nem tett 
a kormány, hogy lezárások esetén 
akár a kényszerszabadságra küldött 
alkalmazottak után járó segéllyel, 
akár pályázati úton elnyerhető támo-
gatásokkal segítenék a vállalkozáso-
kat, mint a tavalyi évben tették.

A Planetárium vezetője azt is ki-
emelte, hogy a Temesváron beve-
zetett korlátozások, a hétvégi és éj-
szakai kijárási tilalom ijesztő képet 
festettek a vendéglátósok elé, hisz 
sokuknak ez egyenlő lenne a csőd-
del. Ebben a kontextusban örül a 
miniszterelnök csütörtöki bejelenté-
sének, mely szerint a kormány elren-
deli, hogy az oltottak mentesülnek 
az esetleges kijárási tilalom alól is, 
így nem fog megállni az „élet”.

Mostis Gergő arra is kitért, hogy 
bár örül a védettségi igazolvány be-
vezetésének, ez nehézségeket is hoz 
majd, hiszen a vendéglátósoknak 
kell majd ellenőrizniük annak érvé-
nyességét. Ami akár azt is jelentheti, 
hogy külön alkalmazottat  csak azért 
fi zetnek, hogy ezt a munkát elvégez-
ze – ami a vendéglőnek, kocsmának 
többletköltséget jelent majd, hiszen 
az állam vélhetően nem fogja ezt 

megtéríteni. A söröző tulajdono-
sa azt mondja, egyelőre nem tudja 
felmérni, hogy a törzsközönsége, a 
célközönsége milyen arányban van 
beoltva, de ő személy szerint is tár-
sadalmilag annyira tudatos, hogy 
ajánlaná, népszerűsítené az oltást 
vendégei körében.

Pócsai András, az ugyancsak ko-
lozsvári Bistro 1568 menedzsere 
szintén azt nyilatkozta, hogy – főleg 
a tavalyi év után – örülnek ennek 
a megoldásnak, hisz bár ez is visz-
szafogja majd bizonyos mértékben 
a klientúrát, pozitív, hogy remény-
kedni lehet abban, nem kell teljesen 
bezárni. „Ez ad egy kiskaput, hogy 
tovább tudjunk létezni, hogy munka-
helyet tudjunk megtartani” – nyilat-
kozta Pócsai András, kitérve arra is, 
hogy az alkalmazottaik körülbelül 95 
százaléka már be van oltva, és várha-
tóan a maradék öt százalék is be lesz 
az elkövetkező hetekben, így az sem 
jelent majd problémát, ha a vendég-
látóhelyek személyzete számára is kö-
telező lesz a zöldigazolvány. A Bistro 
1568 vezetője szerint számukra nem 
fog különösebb nehézséget jelenteni 
a védettségi igazolványok ellenőrzése 
– főleg, ha csak 50 vagy 75 százalékos 
kihasználtsággal működhetnek –, a 
bárosnak vagy a pincéreknek lesz ka-
pacitása erre is. Pócsai András szerint 
az emberek nem fognak teszteltetni 
egy jó ebédért vagy vacsoráért, de le-
het, hogy lesznek néhányan, akiknek 
egy vendéglőben megtartott szűkebb 
körű családi rendezvény, keresztelő, 
céges ünneplés miatt megéri majd a 
gyorstesztet kifi zetni.

Volt olyan kolozsvári vendéglátós 
is, aki nem kívánt a téma kapcsán 
nyilatkozni, elsősorban azért, mert 
szerinte egyelőre sok a kérdés és a 
bizonytalanság a téma kapcsán. 
Meglátása szerint nem is a vendé-
gek, hanem az alkalmazottak hely-
zete a problematikus, hiszen sok 
alkalmazott nincs beoltva, nem is 
akarnak oltást, ám egy térben tar-
tózkodnak a vendégekkel. Nekik al-

kotmányos joguk van a munkához, 
így kérdéses, hogy milyen feltételek 
között lehet majd esetleg elbocsáta-
ni őket, ha azt is bevezetik, hogy az 
alkalmazottaknak is rendelkezniük 
kell zöldigazolvánnyal.

Temesvári borúlátás
A temesvári Jolie Bistro egyik vezető-
je borúlátóan tekint a kormány által 
bevezetett korlátozásra. Úgy érzi, 
nem kell találgatásokba bonyolód-
nia, határozottan meg van győződve 
arról, hogy ezáltal csökkenni fog az 
étterem forgalma, ugyanis koráb-
ban, másfajta korlátozások beveze-
tésekor ezt már megtapasztalhatta, 
és ezúttal sem vár mást. Lapunknak 
nyilatkozva elmondta, már az étte-
rem megnyitásakor is a belső térre és 
a teraszra fektette a hangsúlyt. Ép-
pen ezért úgy gondolja, hogy az sem 
jelenthet megoldást, ha nagyobb 
mértékben hagyatkozik a házhoz 
szállításra, mint sok más étterem. 
Ugyanis ezek a házhoz szállító cégek 
hatalmas, 25–30 százalékos jutalékot 
kérnek, ami egyenértékű a vállalko-
zás általa termelt profi ttal. Mint fo-
galmazott, így nem csupán az állam-
nak és az energiaszolgáltatóknak 
dolgozik, hanem ráadásként még a 
házhoz szállító cégeknek is. A ven-
déglátós véleménye szerint ez a kor-
látozás drasztikus mértékben lehet 
hatással az étterem jövőjére, ugyanis 
ő csődöt jósol a vállalkozásának.

A tulajdonos kérdésünkre hozzá-
tette, tudomása van arról, hogy a 
vendéglő személyzetének kell elle-
nőriznie a vendéglátó egységbe belé-
pők Covid-igazolványát, azonban ezt 
nem tartja működőképes ötletnek. 
Úgy véli, hogy nincs felhatalmazva 
arra, hogy bárkinek is az igazolvá-
nyát elkérje. Szerinte bárki bejöhet 
bármilyen igazolvánnyal, és azt állít-
hatja, hogy az övé, ú pedig nem tudja 
bizonyítani, hogy tényleg a vendégé a 
dokumentum.

Lemondáslavina
Szatmárnémetiben
Egy neve elhallgatását kérő szat-
márnémeti vendéglős határozottan 
úgy vélekedett, hogy az eseménye-
ket kevesebben fogják megtartani, 
és a vendégek száma is minimális-
ra fog csökkenni. Azt mondja, már 
most is sorra mondják vissza a le-
foglalt időpontokat. „Ez egy új do-
log, nem furcsa helyzet, inkább ré-
málomnak nevezném. Nem tudom, 
mi lesz a jövőben” – tette hozzá a 
vendéglő tulajdonosa.

 Iacob Lucian, a szatmári Miorița 
vendéglő menedzsere szerint a hírek 
megijesztették az embereket, ezért 
nem járnak vendéglőbe. „Megint 
elveszítjük vendégeinket. Kora dél-
után mindig telt házunk volt, most 6 
személy ül a 200 férőhelyes teraszon. 
Ugyanaz lesz, mint tavaly télen, 
megpróbáljuk túlélni valahogy” – 
egészítette ki a vendéglő menedzse-
re. Azt is elmondta lapunknak, hogy 
a védettségi igazolvány felmutatását 
kérik a vendégektől, viszont nem 
mindenki szeret együttműködni. 
Úgy véli, az embereknek el kell fo-
gadniuk a helyzetet.
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Kérdéseket tesznek fel a munkáltatók

Nincs joguk a vendéglátóipari egységek működtetőinek 
igazoltatni a vendégeket, így nem tudják ellenőrizni 
azt sem, hogy valaki a saját védettségi igazolványát 
mutatja-e fel vagy másét, így az is előfordulhat, hogy 
húsz vendég tartózkodik az étteremben ugyanazzal a 
dokumentummal – fogalmazta meg aggályait Ion Biriş, a 
szállodákat és vendéglőket működtetők munkáltatói szö-
vetségének (HORA) elnöke is az Agerpres megkeresésére. 
Arra kérte a kormányzati illetékeseket, hogy szabályozzák 
a kérdést. Mint hangsúlyozta, a HORA-hoz csatlakozott 
munkáltatók be akarják tartani a szabályokat, ám egysze-
rű és könnyen tiszteletben tartható szabályokat akarnak.
Dragoş Petrescu, a vendéglátóipari munkáltatói szövet-
ség egy másik vezetője eközben aláhúzta, nem is az étter-
met vagy kávézót működtetők felelőssége, hogy a vendég 
valós vagy hamis igazolást mutatott fel. Rámutatott: más 
országokban is működik ez a rendszer. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy a HORA támogatja a törvények tiszteletben 
tartását, így ha jogszabályi előírás van arra, hogy kérniük 
kell a zöldigazolást, úgy kérni is fogják. Ő is azt mondja 
ugyanakkor, hogy „nem rendőrök”, így nem igazoltathat-
ják a vendégeket.




