
MSSZ Közlemény 

 

A Magyar Sportlövők Szövetségének a sportággal, sportolással kapcsolatos iránymutatása 

(2020.05.05.) Magyarország Kormánya–a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletének betartása mellett! 

 

Sportlövő edzések, versenyek szervezhetőek a Kormány 170/2020. (IV. 30.) rendelete szerint, 

Szigorúan betartva a védelmi, távolságtartási szabályokat a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete szerint.  

A lőterek látogatásakor, edzés és verseny alkalmával különös figyelemmel a 65 éven felüliek 

korlátozásaira, az egyesületnek biztosítani kell a megfelelő fertőtlenítést, az oda belépők csak maszkban, 

kézfertőtlenítés után tehetik azt meg, illetve lehetőség szerint érintés mentes testhőmérséklet ellenőrzést 

is alkalmazzanak (max 37, 3 Celsiusfok). A védelmi távolság minimum 1,5m. Kerülni kell a felesleges 

közvetlen testkontaktot, kézfogás, ölelés, pacsi, puszi és a csoportosulást. 

A rendelet a sportrendezvényeken való részvételt csupán a nézők számára tiltja meg, azokon a 

sportrendezvény egyéb résztvevői, vagyis a sportolók mellett a sportszakemberek, így edzők, 

csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek, valamint a 

doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, 

továbbá a sajtó képviselői ebben a minőségükben jelen lehetnek. 

A versenyek végeztével nem ajánlott az eredményhirdetés megtartása, az esetleges csoportosulás miatt. 

 

A verseny szervezésében nem történt változás, a rendező létrehozza a SVIR-ben, mellé kell tegye a 

versenykiírást. Az engedélyszámmal ellátott versenykiírás majd ugyan itt lesz látható, amikor 

engedélyezett lesz a verseny. 

A versenykiírásoknak lehetőség szerint tartalmazni kell a védelmi rendelkezéseket, korlátozásokat! 

Versenybíró küldéssel kapcsolatosan ideiglenesen Kéri Attila versenyigazgatót keressék. 

Az MSSZ a válogatottak részére az elkövetkező időszakban nem tart edzéseket. A Fehér úton a Nemzeti 

Lőtéren a válogatottak edzése a mellékletben megküldött szabályozás szerint lehetséges, egyesületi 

költségen. Azoknak az olimpiai válogatott kerettagoknak és edzőik részére, akik ott szeretnének edzeni, 

kötelező két negatív korona vírus teszttel rendelkezni. Azoknak az olimpiai kerettagoknak és edzőik 

részére akik még nem rendelkeznek ezzel, azok részére a teszt költségeit a Szövetség vállalja. 

  

      

Budapest, 2020. május 05.      Sinka László 

          főtitkár 

 

 



Edzésen és versenyen ezt a nyilatkozatot töltesse ki a rendezvényt tartó egyesület: 

 

 

NYILATKOZAT 

külföldön tartózkodásról 

 

Név:   …………………………………….. 

Születési dátum: …………………………………….. 

TAJ szám:  …………………………………….. 

Lakcím:  …………………………………….. 

Szervezet:  …………………………………….. 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy az elmúlt 14 napban nem tartózkodtam külföldön, továbbá nem 

észlelem magamon az alábbi tüneteket: 

- láz, 

- fáradékonyság és gyengeség 

- légzési nehézségek 

- légszomj 

- száraz köhögés 

- hasmenés 

- torokfájás 

- orrfolyás 

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, eltitkolt betegségem nincs. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy személyes adataimat a koronavírus járvány miatt 

bevezetett veszélyhelyzet ideje alatt a ……………………………… kezelje, továbbá szükség esetén a 

Nemzeti Népegészségügyi Központnak továbbítsa. 

 

 

Kelt: ………………………………… 

 

 

……………………………….. 

Aláírás 

 



Kormányrendelet 170/2020. 

1. § (1) Magyarország egész területén  

a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,  

b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú 

edzésen való részvétel megengedett.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról 

szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik. 

168/2020. 

Szigorúan betartva a távolságtartási szabályokat! 

 2. Általános védelmi intézkedések  

2. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével 

– a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. (2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és 

tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például 

orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

(3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. 3. Idős honfitársainkra 

vonatkozó védelmi intézkedések  

3. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 

gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti 

időben látogathatja.  

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt 

forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 

az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.  

(3) A településen működő piac nyitva-tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött 

személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. 

A piac nyitva-tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot 

kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják. 

 

A Hétfőtől (2020.05.04.) hatályba lépett, sportrendezvényekkel és sportedzésekkel 

kapcsolatos intézkedések, az EMMI állásfoglalás szerint: 

 

Hétfőtől (05.04.) lépnek hatályba a sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos intézkedések: a 

rendelet értemében sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között Magyarország egész 

területén megtartható, illetve megengedett a sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, 

a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel - tájékoztatta a sportért felelős államtitkár 

az MTI-t. 

Szabó Tünde hozzátette, a rendelet alapján mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a 

versenyrendszeren kívüli, tehát a szabadidős, illetve diáksport-rendezvények megtartása engedélyezett, 

amennyiben a szervezők biztosítani tudják, hogy arra zárt körülmények között, zárt létesítményben vagy 

nézők elől elzárható területen kerül sor, és arra nézők nem léphetnek be. Ez alapján tehát azon 

közterületen megszervezett sportrendezvények - például az utcai futóversenyek, kerékpárversenyek - 

megtartása nem engedélyezett, ahol nincs lehetőség a nézők kizárására. 



Elmondta azt is, hogy a rendelet a sportrendezvényeken való részvételt csupán a nézők számára tiltja 

meg, azokon a sportrendezvény egyéb résztvevői, vagyis a sportolók mellett a sportszakemberek, így 

edzők, csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek, valamint a 

doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, 

továbbá a sajtó képviselői ebben a minőségükben jelen lehetnek. 

A hazai versenyrendszerek, bajnokságok, kupasorozatok újraindításáról, azok kereteiről és formájáról 

az egyes országos sportági szakszövetségek jogosultak dönteni. 

Az államtitkár kiemelte: mindeközben figyelemmel kell lenniük a veszélyhelyzethez kapcsolódó, 

fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak nemzetközi szövetsége által hozott döntések és 

ajánlások betartására, továbbá az Országos Sportegészségügyi Intézet, valamint a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlásaira, a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, 

illetve a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra is. 

 

 


