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Kötelező regisztráció a bécsi vendéglőkben 

A nagysikerű gasztronómiai utalványok után újabb lépéssel biztosítja a szektor fennmaradását 

Bécs Városa. A vendéglátó egységekben októbertől online regisztrálniuk kell a vendégeknek, 

így könnyítve meg a későbbi kontaktkutatást. Az osztrák főváros az adatvédelemről is 

gondoskodott.  

 

Október hatodikával véget ért a gasztronómiai utalványok beváltásának ideje Bécsben. A fogyasztás 

ösztönzésére májusban minden bécsi háztartás egy 25-50 euró értékű utalványt kapott a várostól, amit 

helyi vendéglátó egységekben lehetett beváltani. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a 950.000 

kiosztott utalvány 83 százalékát váltották be, ezzel 30 millió euró bevételt hozva a szekornak. Ahhoz, 

hogy a vendéglátóipar a jövőben is működőképes maradjon, fenn kell tartani a forgalmat, ezzel együtt 

viszont a biztonságra is ügyelni kell. Bécs Városa ezért bevezeti az éttermekben a digitális regisztrációt, 

amihez a szükséges felületet ingyen biztosítják az éttermeknek és kávézóknak. A cél, hogy fertőzés 

esetén a kontaktkutatást gyorsan és hatékonyan lehessen lefolytatni. A felhasználói adatok védelmére 

is figyel a város, ezek többszörösen titkosítva lesznek és 28 nap után automatikusan törlődnek, illetve 

csak az egészségügyi hatóságok férnek hozzá. Maga a procedúra gyorsan megy, belépéskor egy QR-

kódot kell telefonnal beszkennelni, majd a felugró ablakban a kért adatokat (név, e-mail cím, 

telefonszám) megadni. Távozáskor ki kell csekkolni, és a rendszer automatikusan elmenti a helyet, az 

asztal számát és a távozás idejét. Aki akarja, hozzájárulhat adatai elmentéséhez is, hogy az adott helyre 

való legközelebbi látogatáskor csak a QR-kódot kelljen újra beolvasni. A regisztrációs rendszer október 

második felében indul, először csak tesztjelleggel, és ha beválik, novembertől élesben is működik majd. 
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