
 

 

FITBALANCE EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI KÓDEX 

 

 

A FITBALANCE EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI KÓDEX  a Fitbalance Aréna esemény 

egészségügyi óvintézkedéseit összefoglaló dokumentum, amely a hatályos hatósági szabályok, 

továbbá a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-kézikönyve ajánlásait követve született meg, és 

melynek célja, hogy a Fitbalance Aréna eseményt a lehető legbiztonságosabban, a résztvevő 

vendégek és közreműködők egészségének megóvásával, a hatósági szabályozás maximális 

betartásával rendezhessük meg. 

 

ALAPSZABÁLYOK 

I. A rendezvényen kizárólag egészséges személyek – vendégek és közreműködők – 

vehetnek részt, akiknek nincs semmilyen – kiváltképp – légúti tünete (köhögés, orrfolyás, 

nehézlégzés) , illetve láza, vagy hőemelkedése. A beléptetési pontokon a szervezők 

kötelező testhőmérséklet ellenőrzést végeznek: 37,5 °C testhőmérséklet felett a belépés 

nem engedélyezett. A szervezők megtagadhatják a belépést azoktól a személyektől, akik 

nem vetik alá magukat a testhőmérséklet mérésnek. 

II. A rendezvényen való részvételt megtagadhatják a szervezők azoktól a személyektől, akik 

nem tartják be a rendezvény szabályait, különösképp a FITBALANCE EGÉSZSÉGÜGYI 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI KÓDEX-ben megfogalmazott alapvető szabályokat. 

III. A szervezők megtagadhatják a rendezvényen részvételt azoktól a személyektől is, akik 

a. köhögnek, náthásak, 

b. egyéb, a vírusfertőzöttségre utaló tünetük van, 

c. ismeretségi körükben van fertőzött személy, 

d. külföldről tértek haza két héten belül és nincs negatív vírustesztük 

IV. A rendezvényen való részvételt megtagadják a szervezők azoktól a személyektől, akik 

nem rendelkeznek saját, orrot és szájat elfedő maszkkal. A szervezők nem kötelesek 

maszkot biztosítani a rendezvényen résztvevők számára. 

V. A rendezvényen limitált létszámban vehetnek részt a résztvevők, a rendezvény szervezői 

fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a belépést a limitált létszámon felül 

érkező személyeknek. 

VI. A rendezvény egyes helyszínein limitált létszámban vehetnek részt a résztvevők, a 

rendezvény szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a belépést a 

rendezvény egyes helyszíneire limitált létszámon felül érkező személyeknek. 



RÉSZSZABÁLYOZÁS 

1. Limitált beléptetés – a rendezvény szervezői korlátozzák a belépést, egyidejűleg legfeljebb 

500 vendég tartózkodhat a rendezvény belső, Arénán belüli helyszínén. A szervezők a 

létszámot érkezési sorrendben töltik fel, amennyivel ürül az Aréna belső kapacitása, annyival 

azonnal feltöltik az Arénán belüli helyszínt. 

2. Több beléptető kapu – a korábbi évekhez képest az Arénába több belépési ponton lehet 

bejutni, a bejáratok a távolságtartás biztosítása érdekében szellősebben vannak kialakítva. A 

belépő és kilépő vendégek elkülönítve mozoghatnak. 

3. Testhőmérséklet mérés – a rendezvényhelyszín minden bejáratánál a szervezők kötelező 

testhőmérséklet mérést végeznek, 37,5 °C testhőmérséklet felett a belépést a szervezők nem 

engedélyezik. 

4. Tájékoztatóanyagok – a regisztrációs pontokon, az esemény helyszínének több pontján, 

továbbá a kivetítőkön sugározva egészségügyi információs anyagok tájékoztatják a 

vendégeket a követendő szabályokról. 

5. Folyamatos fertőtlenítés – Az eseménynapokon a megnyitást megelőzően minden helyiséget 

fertőtlenítenek a szervezők. Az öltözőket, mellékhelyiségeket folyamatosan takarítják, 

fertőtlenítik. 

6. Ajándék kézfertőtlenítő – Minden regisztrált belépő vendég welcome csomagjában 

kézfertőtlenítőt kap. 

7. Kézfertőtlenítők az esemény helyszínén – A legforgalmasabb folyosókon, a 

csomópontokban, a bejáratoknál, a küzdőtéren, az öltözőkben és a mellékhelyiségekben 

érintésmentes kézfertőtlenítőket helyeztek el nagy számban a szervezők. 

8. Maszkviselet – A maszkviselés az Aréna közösségi terein, a belső és külső 

rendezvényhelyszíneken kötelező, kivéve az ún. mozgászónákban, ahol a maszk használata 

ajánlott.  

A maszkhasználat szabályozásának részletei: 

a. A rendezvény vendégeinek és közreműködőinek kötelezően rendelkezniük kell saját, 

orrot és szájat elfedő maszkkal. 

b. A maszkviselés kötelező a Sportaréna területén az alábbi közösségi tereken: 

i. beléptető kapuk, aula, közlekedők, lépcsőház 

ii. büfé 

iii. gyerekmegőrzők 

iv. öltözők 

v. mellékhelyiségek 

c. A maszkviselés kötelező a Sportaréna belső területén az alábbi 

rendezvényhelyszíneken: 

i. Női Zóna 

ii. Gasztro Zóna 

iii. Kiállítói Zóna 

iv. közlekedők 

d. A maszkviselés kötelező a Sportaréna külső területén az alábbi területeken: 

i. külső rendezvényhelyszíneken 

e. A maszkviselés ajánlott, de nem kötelező 

i. a belső mozgászónákban 

ii. a külső mozgászónákban 

 



9. Tágas terek – A rendezvényhelyszín a korábbi évekhez képest eltérő belső elrendezésével 

jóval levegősebb teret biztosít, így elkerülve a tumultust. 

10. Útvonalak, terelések – a látogatói útvonalakon, a folyosókon, a lépcsőházakban 

meghatározott mozgásirányt vezetnek be a szervezők – grafikai elemekkel jelezve a kötelező 

haladási irányt, ezáltal elkerülve a szembeforgalom miatti esetleges csoportosulásokat.  

11. Szociális távolságtartás – Az MVM Nagyszínpad előtti teret és a mozgászónákban a szervezők 

padlómatricával 2x2 m-es egységekre osztják a küzdőteret, megkönnyítve ezzel a 

távolságtartást. 

12. Kültéri programok – A Deck – A szervezők az Aréna előtti nagy méretű külső területet, az ún. 

Decket is bevonják a rendezvénybe. A Deck-re 3 ponton tudnak bejutni az előzetesen 

regisztrált vendégeik, de a szervezők lehetőséget biztosítanak a helyszíni regisztrációra is. 

13. Kültéri programok – Szabadtéri színpad – A Deck-en a szervezők szabadtéri színpadot 

állítanak fel, ahol napközben trénerek tartanak órákat, illetve a legnépszerűbb belső 

nagyszínpadi eseményeket óriás kivetítőn követhetik azok, akiknek várakozniuk kell a 

bejutásra, illetőleg kültéren kívánnak maradni. 

14. Kültéri programok – További aktivitások – Az Aréna előtti teraszon számos mozgásforma és 

egyéb aktivitás várja az érdeklődőket, így szabadtéren is számtalan lehetőség van a 

sportolásra. 

15. Öltözők – az öltözőkbe egyidejűleg belépők száma limitált. Továbbá az Arénán belüli 

öltözőkapacitáson felül az épület előtti teraszon nagyméretű öltözősátrak állnak a vendégek 

rendelkezésére.  

16. Gyermekmegőrző dupla területen, limitált létszámmal – A korábbival ellentétben két 

gyermekmegőrző áll a vendégek kiskorú gyermekei foglalkoztatására. A helyiségekben 

limitált a belépés. A helyiségeket folyamatosan takarítják, fertőtlenítik. 

17.  Orvosi ügyelet – A rendezvény mindkét napján, a teljes nyitva tartási idő alatt a szervezők 

orvosi ügyeletet biztosítanak a résztvevők részére. Amennyiben a vendégek körében 

rosszullétet tapasztalnak, vagy a vírusfertőzöttség gyanúja merülne fel, biztonsági protokoll 

lép életbe. Ezen helyzetek kezelésére a szervezők egészségügyi elkülönítőt alakítanak ki. 
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