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        iktató szám: 2021/90/901. 
 

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének  
X/2021. (02.11.). számú utasítása 

a koronavírussal való fertőződés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében 
hozott intézkedésekről 

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjeként az 
újtípusú koronavírussal való fertőződés kockázatának minimálisra csökkentése, valamint az 
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében az alábbiakat 
rendelem el. 

Az utasítással érintettek köre: a Társasággal munkaviszonyban, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 294. § (1) bekezdésében meghatározott 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek1, továbbá a Társaság székhelyén és 
telephelyén egyéb jogcímen tartózkodó személyek (pl. művészek, vendégek, a sajtó 
munkatársai stb.) 

Az utasítás területi hatálya: a Társaság 1124 Budapest, Csörsz u. 18. szám alatti székhelye, 
Városmajor u. 44., Zugligeti út 64., Törpe u. 2., Böszörményi út 13-15, Böszörményi út 20., 
Ráth György u. 1/c alatti telephelyei   

1. A Társaság székhelyére és telephelyeire kizárólag munkára képes állapotú személyek 
léphetnek be. Munkára képes állapotú személynek az egészséges, az újtípusú 
koronavírussal való fertőzöttség tüneteit nem mutató, továbbá az olyan személy 
tekinthető, aki a Társaság székhelyére és telephelyeire való belépést megelőző egy héten 
belül nem került kapcsolatban olyan személlyel, akinek a koronavírussal való 
fertőzöttsége igazolódott vagy annak gyanúja fennáll. 

2. A Társaság székhelyére és telephelyeire a belépés és az ott tartózkodás kizárólag az 
orrot és a szájat eltakaró maszkban engedélyezett (ide nem értve a Társaság székhelyén 
vagy telephelyén megrendezésre kerülő művészeti eseményeken résztvevő azon 
személyeket, akiknek a maszk viselése a tevékenységük ellátásának idejére nem 
megoldható (pl. zenekari tagok)).  Amennyiben a belépni szándékozó személy 
maszkkal nem rendelkezik, köteles e tényt a portaszemélyzet részére jelezni, akik 
haladéktalanul intézkednek annak biztosítása végett.  

3. A Társaság székhelyére és telephelyeire való belépést követően a kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata kötelező, emellett a gyakori kézmosás elvárt. Az egyes 
helyiségek rendszeres szellőztetését és fertőtlenítését a Társaság biztosítja.  

3. A Társaság székhelyén és telephelyein való tartózkodás során biztosítani kell a legalább 
1,5 méteres távolságtartást (ide nem értve a Társaság székhelyén vagy telephelyén 
megrendezésre kerülő művészeti eseményeken résztvevő azon személyeket, akiknél ez 
a tevékenységük ellátásának idejére nem megoldható (pl. zenekari tagok)). 

4. Amennyiben a Társaság székhelyén és telephelyein tartózkodó személy az újtípusú 
koronavírusra utaló tüneteket észlel – különösen 37,5 °C feletti láz, száraz köhögés, 
torokfájás, légszomj, izomfájdalom, íz- és szaglásérzékelés zavar – haladéktalanul 
köteles az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett a Társaság székhelyét vagy 
telephelyét elhagyni és háziorvosával felvenni a kapcsolatot. Amennyiben a háziorvos 
az újtípusú koronavírussal való fertőződés gyanúját állapítja meg, úgy intézkedni fog az 
előírt hatósági protokoll szerinti tesztelésről és a további szükséges intézkedések 

                                                           

1 Mt. 294. § (1) bekezdés f) pontja: munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési 
kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság 
vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni 
vállalkozás. 
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megtételéről. A Társaság székhelyére vagy telephelyére történő ismételt belépésre 
kizárólag az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. 

5. Valamennyi, a jelen ügyvezetői utasítása hatálya alatt álló személy köteles az 
ügyvezetőnek késedelem nélkül bejelenteni, amennyiben saját maga vagy a vele közös 
háztartásban élő, továbbá vele rendszeres kapcsolatban álló személy újtípusú 
koronavírus fertőzöttsége igazolódik, avagy az újtípusú koronavírussal való 
fertőzöttség tüneteit észleli magán, avagy ilyen tünetek a vele közös háztartásban élő 
személynél jelentkeznek. Az érintett személy a fertőzöttség tényén, avagy annak 
gyanúján túl további információ szolgáltatására nem köteles, így bejelentésében a vele 
közös háztartásban élő, valamint a vele rendszeres kapcsolatban álló személyt 
megneveznie nem kell. E bejelentés célja kizárólag annak biztosítása, hogy a Társaság 
ügyvezetése megtehesse az egészséges és a biztonságos munkafeltételek biztosítását 
célzó, többek között munkaszervezési intézkedéseket. 

6. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében 
valamennyi, jelen ügyvezetői utasítás hatálya alatt álló személy kiemelt kötelessége és 
felelőssége, hogy fenti rendelkezéseket maradéktalanul betartsa. 

7. A jelen ügyvezetői utasítás hatálya alatt álló személyek az együttműködési 
kötelezettségük keretében a társas érintkezés, illetve az alapvető higiéniás 
követelmények járványügyi helyzetben megkívánt szintjének szem előtt tartása, 
továbbá a jelen utasításban meghatározottak mellett kötelesek eljárni. 

 

Jelen ügyvezetői utasítás 2021. február 11. napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. február 11. 

 

 

Hambuch Gerda 
ügyvezető 

 

 

 


