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Válogatott 
Események

• A válogatott programok vezetői azt a döntést hozták, hogy
a válogatott programokon való részvételhez (U14-től felnőtt
korosztályig, mindkét szakágban) elengedhetetlen a
mindenkori szabályoknak megfelelő teljes oltottság
megléte mind a játékosok, mind a stábtagok esetében.

• Ezzel a pandémia elleni intézkedéssel törekszünk a
válogatott sportolóink, stábtagjaink egészségének
megóvására és közvetetten az Ő hozzátartozóik védelmére,
illetve a szurkolóink jégkorong iránti érdeklődésének
kiszolgálására. Ezen intézkedések bevezetését a tornáknak
otthont adó országok szabályainak való megfelelés is
indokolja.
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Válogatott 
Események

Érvek

Az IIHF, legutóbbi világbajnokságokon alkalmazott, közeli
kontakt meghatározása szerint nem kell karanténba vonulnia
annak a játékosnak, aki a megfelelő oltásokat felvette és a
COVID tesztje negatív. Ha egy csapatból esetleges egy játékos
fertőzött lesz, csak a pozitív tesztet produkáló játékosoknak
kell karanténba vonulnia, az oltottsággal rendelkező
játékosoknak nem. Ezt az elvet követjük a válogatottaknál is.

A válogatott játékosokra vonatkozó, a meglévő szabályokat
kiegészítő újabb óvintézkedések tovább csökkentik az
elmaradó mérkőzések kockázatát és azon klubok érdekeit is
képviselik, akiknél a teljes oltottság kötelező előírás a
csapatban vagy a ligában.
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Válogatott 
Események

Adatbekérési 
folyamat

• Válogatott programokon való részvétel feltétele minden
játékos és stábtag hozzájárulásán alapuló oltottsági
információk megadása.

• Az adatok kezelésével az MJSZ Závodszky Szabolcsot bízta meg,
aki minden játékostól és stábtagtól begyűjti az oltottságukkal
kapcsolatos adatokat (18 év alatt szülői beleegyezéssel).

• Az MJSZ jelen tájékoztatójában foglalt előírásának kiadásával
egyidőben minden válogatott keretbe behívott játékos kapni fog
egy adatkezelési tájékoztatót és adatkezelési hozzájáruló
nyilatkozatot.

• A hozzájárulás visszaküldése utána veszi fel az adatkezeléssel
megbízott kollega a játékosokkal a kapcsolatot a konkrét
adatbekérés elvégzésére.

• Az adatok felvételére online kerül sor, az oltási igazolásra mutató
QR kód bemutatásával.
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Válogatott 
Események

Adatkezelés

Az adatok bekérésekor az alábbiakat vizsgáljuk:

• Február 03-tól: Oltási igazolvány meglétét (a mindenkori
jogi szabályozásnak megfelelően)

• Átesettség esetén az OSEI által megadott visszatérési
protokoll betartását vizsgáljuk.
http://www.osei.hu/images/stories/osei/munkatarsaknak/10.28.COVID-Sportba-val-visszatrs.pdf
http://www.osei.hu/images/stories/osei/01.21.Oltott-sportolk-COVID-utni-visszatrse.pdf

• Az MJSZ nem tárolhatja az oltottsági okmányok másolatát,
ezért csak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt
adatokat rögzíti a kijelölt kolléga.

• Az MJSZ az adatokat a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.
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Válogatott 
Események

Kizárás

Amennyiben egy a válogatott programba meghívott sportoló
• nem rendelkezik a szükséges oltási igazolvánnyal,
• vagy nem ad hozzájárulást az adatkezelésre, illetve

visszavonja a korábban adott hozzájárulását
akkor ő nem tud részt venni azon a programon, amire
meghívták.
Amint pótolja ezeket, lehetősége nyílik a válogatott
programban való részvételre.

Nem áll módunkban elfogadni, ha valaki az egészségügyi
állapotára, orvosi indoklásra hivatkozva nem vesz fel oltást.
Célunk ezzel is az, hogy biztosítani tudjuk a válogatott
programok megvalósulását (pl. külföldi tornákra utazások),
illetve hogy meg tudjuk őrizni minden érintett egészségét.
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