Járványügyi tájékoztató
az MKSZ 2021. szeptember 26-i közgyűlésével és tagozati üléseivel, valamint
szeptember 27-i Szakmai Konferenciájával és Kiállításával kapcsolatban
A COVID járvány miatt a rendezvények szervezésére vonatkozóan jelen tájékoztató kibocsátásakor (2021.09.13.) a
következő jogi szabályozás érvényes:
1. 2021. nyarától kezdődően a legfőbb szerv ülése már megtartható a tagok személyes részvétele mellett1.
2. A jelenleg hatályos jogszabály2 alapján ugyanakkor a tagozati ülés, közgyűlés, valamint a Szakmai
Konferencia és Kiállítás ún. egyéb rendezvénynek minősül.
Amennyiben e rendezvény szabadtéren kerül megtartásra, úgy 500 főnél kevesebb jelenlevő esetén koronavírus
ellen nem védett személy is részt vehet.
Amennyiben viszont a rendezvény zárt térben kerül megtartásra, úgy azon kizárólag koronavírus ellen védett
felnőtt személy vehet részt. A jogszabály alapján koronavírus ellen védett személynek csak az minősül, aki a
vonatkozó jogszabály3 szerinti hatósági igazolvány (védettségi igazolvány) bemutatásával tudja ezt igazolni. (A
PCR teszt vagy gyorsteszt nem minősül hatósági igazolványnak.)
Az egyéb rendezvény szervezője jogszabály útján feljogosításra került egyrészről a védettségi igazolvány
ellenőrzésére, másrészről a kapcsolódó személyazonosító igazolvány ellenőrzésére (adatok rögzítése nélkül).
A jogszabályi rendelkezések betartását a rendőrség és katonaság ellenőrizheti. Amennyiben az egyéb
rendezvény szervezője az előzőek szerinti szabályokat nem tartatja be (elsőként a jogsértő személy távozásra
való felszólítása, annak teljesítése hiányában rendőrség értesítése), úgy a szervezővel szemben 100eFt-tól
1MFt-ig terjedő bírság kiszabására kerülhet sor és mely bírság akár azonos napon több egymást követő
ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
3. A jelenleg hatályos jogszabályok szálláshely-szolgáltatás kapcsán a szállodák számára nem írják elő a
védettségi igazolvány meglétét.
Az előzőekben részletezettek alapján tehát a szállodában magánszemélyként védettségi igazolvány nélküli
tartózkodás lehetséges, azonban a rendezvényen csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy vehet
részt.
Kérjük, hogy akik nem olthatóak vagy nem rendelkeznek védettségi igazolással, szíveskedjenek ezt előre jelezni!
Amennyiben lesznek ilyen személyek, a vasárnapi tagozati ülésen és a közgyűlési szavazások esetében a
védettségi igazolvánnyal nem rendelkező tag az átadott szavazólappal a szállodával egyeztetett módon lehetővé tett
MS Teams internetes közvetítés figyelemmel kísérése útján gyakorolhatja a szavazati jogát, melynek során
szavazata beszámítását biztosítjuk.
A hétfői programon a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező résztvevők számára a szövetség szintén MS Teams
közvetítés útján biztosítja az előadások rendezvény helyszínen kívüli folyamatos követését. Az internet
csatlakozáson keresztül történő közvetítés akár a saját szállodai szobából, akár a rendezvényen kívüli más helyről,
saját vételi eszközzel követhető.
A MS Teams belépéssel kapcsolatos információk a regisztrációs pultnál kerülnek közzétételre.
A fentiek mellett a teljes rendezvény időtartamára vonatkozóan kéri és javasolja az MKSZ az alábbiakat:
- javasoljuk a maszk viselést (kivétel pl. étkezés, wellness),
- közvetlen kontaktus (pl. kézfogás) kerülése,
- rendszeres és alapos kézmosás a helyszínen a szálloda által biztosított kézfertőtlenítőkkel,
- távolságtartás másoktól (lehetőség szerint 1,5 méter),
- köhögés, tüsszögés esetén papír zsebkendő használata és használat után annak szemetesbe való dobása,
valamint fertőtlenítő kézmosás,
- Covid-fertőzés gyanújára utaló tünetek jelentkezése esetén a rendezvény helyszín azonnali elhagyása.

A szövetség kér minden résztvevőt, hogy a szabályok megtartásával mindenki védje önmagát és a
környezetében levőket egy esetleges COVID fertőzéstől!
Kérjük a fentiekkel kapcsolatos szíves együttműködésüket!
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