
Tisztelt Játékvezető kollégák! 
 
Az alábbiakban küldöm az MJSZ játékvezetőkre vonatkozó Covid-19 eljárásrendjét. Mivel az 
állami szabályozás és a nemzetközi gyakorlatok és ajánlások is folyamatosan változnak a 
pandémiás helyzettel együtt, ezért mi is folyamatosan fogunk értesíteni benneteket. A 
háttérben napi szintű egyeztetéseket folytatunk a vírushelyzet miatt. 
 
Fontos megjegyezni, hogy az MJSZ a játékvezetőinek szóló tájékoztatásait csak 
a referee@icehockey.hu-ról érkező levelekben közli, illetve tőlem közvetlenül tudtok kérdezni 
minden sürgős ügyet érintő kérdésben. Kérjük, hogy NE tekintsetek semmilyen más 
információ forrást hitelesnek. 
 
A mai napon hatályos, játékvezetőkre vonatkozó eljárásrend a következő: 
 

• A játékvezetők minden mérkőzés előtt kötelesek kitölteni az OSEI - Csekklista a COVID-
19 fertőzésre gyanús betegek megítéléséhez c. dokumentumot, amelyet a mérkőzés előtt 
a zsűri fog eljuttatni hozzájuk.  

• A helyszínen jelen lévő egészségügyi biztosítást végző személy kiértékeli a kitöltött 
játékvezetői check list-et, ha az egészségügyi szakember azt állapítja meg, hogy nem 
megfelelőek a játékvezető válaszai és/vagy potenciális vírushordozó, akkor a játékvezető 
nem végezhet munkát, el kell hagynia a mérkőzés helyszínét, törekedve a lehető 
legkevesebb kontaktusra. 

• Ha a játékvezetőt eltanácsolja a munkavégzéstől az egészségügyi szakember az előző 
pontban leírtak szerint, a rendező csapat elfogadja, hogy csökkentett látszámmal tudnak 
a játékvezetők az adott mérkőzésen dolgozni. 

• A munkavégzéstől felmentett pontenciális vírushordozó játékvezetőnek (amennyiben van, 
úgy) az utazási költsége megtérítésre kerül. 

Az egészségügyi szakember által eltanácsolt játékvezető Covid-19 tesztjét egy         
alkalommal, maximum 40.000 Ft értékig megtéríti az MJSZ, az MJSZ nevére kiállított számla 
ellenében (a számlán a vevőhoz megadandó adatok: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 19011448-2-42) 

• Alapesetben javasoljuk a vírusgyanús játékvezetőknek, hogy kövessék az állami 
protokollt: hívják fel a háziorvosukat, aki elrendeli a Covid-19 tesztelést, amit 
térítésmentesen elvégez az OMSZ. 

• Ha az érintett játékvezető tesztje pozitív lett, akkor állami egészségügyi protokoll szerint  
jár el a Hatóság, két hét karanténba kell vonulnia a játékvezetőnek. 

• Ha a teszt negatív, akkor beosztható mérkőzésre a játékvezető. 
• A teszt eredményéről (akár negatív akár pozitív) köteles az érintett játélvezető a 

referee@icehockey.hu-ra értesítést küldeni.  
• A check list a mérkőzés jegyzőkönyvének részét képezi, a csapatok által leadott mérkőzés 

nevezési laphoz hasonlóan.  
• A játékvezetők öltözőiben biztosítani kell a kézfertőtlenítés lehetőségét.  
• A bemelegítést a számukra kijelölt helyen végzik, a csapatokkal és más személyekkel való 

kontaktusok számát minimalizálva.  



• A mérkőzés alatt ajánlott számukra a – preferáltan fekete, vagy semleges színű – 
védőkesztyű viselése.  

Kérlek benneteket, hogy a hétköznapokban is vigyázzatok magatokra és tartsátok be a 
szükséges óvintézkedéseket! 

 

Jó egészséget, 

Gebei Péter 

játékvezető mentor 


