
 
 

Balaton Boat Show 
egészségügyi intézkedések és ajánlások kiállítók számára 

 
 
Kedves Partnereink!  
 
Az idei év speciális körülményeire való tekintettel az alábbiakban foglaljuk össze a 
2020. szeptember 4-6 között megrendezésre kerülő Balaton Boat Show rendezvényre 
vonatkozó intézkedéseket melyeket mi, mint szervezők fogunk megtenni a rendezvény 
biztonságos látogatása érdekében.  Szeretnénk továbbá néhány ajánlással segíteni 
kiállítóinkat, hogy saját standjukon a látogatók biztonságát Önök is tudják garantálni. 
Mivel nincs hatályban törvény által előírt kötelezően alkalmazandó intézkedés, az 
ajánlások bevezetését és betartatását mindenki saját belátására bízzuk, egyben 
megköszönjük, ha Önök is velünk egyetemben körültekintően járnak el a látogatóink 
és partnereink lehető legnagyobb biztonsága érdekében. 
 
 
A Magyar Rendezvényszervezők Szövetségének állásfoglalása1: 
 
2020. 06. 17-én megjelent a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnéséről 
szóló kormányrendelet, és vele egy időben megjelentek a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályok.  
 
A zenés táncos rendezvények megtartására vonatkozóan az alábbi kormányrendelet 
született, mely 2020. június 18-án lépett hatályba:  
- zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés táncos rendezvények – függetlenül 
annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől- 
abban az esetben tarthatók meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – 
beleértve az ott foglalkoztatott személyeket egy időben nem haladja meg az 500 főt.  
 
A rendeleti kormányzás megszűnése miatt minden eddigi, rendezvényekkel 
kapcsolatos más rendelet hatályát vesztette, így 2020. június 18-tól:  
- létszámkorlátozás nélkül, bel– és kültéren megtartható minden egyéb rendezvény 
(ami nem zenés, táncos rendezvény), azaz pl. céges események, konferenciák, 
bemutatók, szakmai vásárok, csapatépítők, stb.  
 
A kormány a hatályban lévő rendeleten június 30-án nem változott tehát a fentiek 
szerint lehet jelenleg Magyarországon rendezvényeket szervezni. 
 
 
Jelen dokumentum a Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége által elkészített 
ajánlások figyelembe vétele és Dr. Kollár Lajossal orvosprofesszorral, a Magyar 

 
1 
http://www.maresz.hu/uploads/documents/MaReSz_Friss%C3%ADtett_tájékoztató_Koronav%C3%ADrusjárvá
nnyal_kapcsolatosan_06_18.pdf 



Vitorlás Szövetség nemrég leköszönt elnökével, Kásler Miklós főtanácsadójával 
történt konzultáció alapján került elkészítésre. 
 
A Kenese Marina Port Zrt, mint a Balaton Boat Show szervezője és a kiállítás 
helyszínéül szolgáló terület üzemeltetője által végrehajtásra kerülő intézkedések: 
 

- Fokozottan ügyelünk a létesítmény tisztaságára, elegendő számban és 
mennyiségben áll rendelkezésre vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítő szer, 
valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítő szer és takarító szer.  

- A közösségi terek gyakran érintett felületeinek virucid fertőtlenítése 
folyamatosan zajlik - az üzemelési idő alatt – óránként vagy gyakrabban 
fertőtlenítésre kerülnek ezen felületek. (pl kilincsek, ajtók, csaptelepek 
asztalok...stb) 

- Virucid kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a rendezvényterület jól 
megközelíthető pontjain. A mosdókban gondoskodunk a szappantartók és 
fertőtlenítők töltöttségéről és működőképességéről.  

- A rendezvénynapok végén, az éjszaka folyamán, a mosdó helyiségek 
ózongenerátoros fertőtlenítését elvégezzük. 

- Ahol módunkban áll ott gondoskodunk a lehető legnagyobb szélességű 
közlekedési útvonalak kialakításáról. 

- A rendezvény alatt orvosi ügyeletet biztosított. 
- A rendezvényre a kézpénzforgalom elkerülése érdekében online jegyvásárlási 

lehetőséget biztosítunk. 
- A pénztárnál a sorban állás és beléptetés biztonsága érdekében 1,5 m 

távolságra jól láthatóan jelöljük ki a várakozási pontokat.  
 

 
Ajánlások kiállítóinknak: 

- Kiállítási standok esetében a kiállító és a partner közötti 1,5 méteres távolság 
betartása javasolt, minden olyan esetben amikor ez nem tartható, például 
tárgyalás vagy a hajó megtekintése, javasolt a maszk használatának 
kötelezővé tétele. 

- A kiállítás megkezdése előtt a stand építője felel a fertőtlenítésért, a stand 
üzemelése alatt a stand üzemeltetőjének/kiállítónak kell elvégezni a higiéniás 
protokollt.  

- Tegyenek ki kézfertőtlenítőt a standjukra.  
- A hajók megtekintése során hajó mérettől függően 35 láb alatt maximum 3 fő, 

35 láb fölött maximum 5 fő tartózkodjon egyszerre a hajón.  
- A hajó belső tereiben javasolt a maszk használatának kötelezővé tétele.  
- A hajók bejáratánál helyezzenek ki kézfertőtlenítőt, rendszeresen fertőtlenítsék 

azokat a felületeket melyeket a be és kilépéskor, a kajütbe lejutáskor gyakran 
megérintenek a látogatók. 

- A nyomtatott anyagok helyett elektronikus változattal készüljenek, QR kóddal 
biztosítsák az anyagok letöltését.  

- Használjanak elektronikus névjegykártyát a nyomtatott alapú helyett.  
- Mellőzzék szóró ajándékok osztogatását, és a kóstoltatást. 

 

Balatonkenese, 2020. augusztus 3.  


