
 
 

Elnökségi határozat a Szegedi Sportíjász Egyesület 

működésének változásáról, a Covid-19 fertőzés 

megelőzésével kapcsolatosan. 

 
 

Az elnökségi határozat célja, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárási 

rendjének útmutatását követve szabályozza a koronavírus elleni védekezésre vonatkozó 

teendőket a Szegedi Sportíjász Egyesület működőképességének folyamatos fenntartása 

mellett. 

A határozat vonatkozik mindazokra, akik az egyesület sportpályájára belépnek; az egyesület 

tagjaira, az egyesület keretein belül sportolókra, a sportolók kísérőire, valamint az 

egyesületnél egyéb jogviszony alapján munkát végzőkre. 

 

2020. május 4-én hatályba lépő rendelet szerint újra lehetőséget adnak a sportegyesület által 

szervezett edzések megtartására. 

Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzatoknak megadták a jogot, hogy saját 

területükön ehhez kapcsolódó korlátozásokat léptessenek hatályba, ezért nekünk Szeged 

Önkormányzatának állásfoglalását is figyelembe kell venni. 

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 

rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 

törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 15. 

cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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. 



 

3. Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba. 

(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba. 

 

4. A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendelet szerinti 

veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

 

 

Röviden a COVID-19 - ről 
A mostani világjárványt okozó új koronavírus 2019 végén került azonosításra Kínában. Az új 

koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19 (coronavirus disease - koronavírus 

okozta megbetegedés 2019). Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört 

járvány előtt ismeretlen volt. 

 

Bár a regisztrált megbetegedéseket nézve úgy tűnik, a gyerekeket, fiatalokat kevésbé érinti a 

betegség, mivel arányuk a betegek közt nagyon alacsony, ez nem így van. A gyermekek, 

fiatalok szerencsére csak ritkán mutatnak tüneteket, ezért a betegek között a számuk 

alulreprezentált. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ők nem kapják el a betegséget. Egy friss 

elemzésben, amikor azt nézték, hogy egy koronavírusos beteg kontaktja milyen eséllyel 

fertőződik meg, azt találták, hogy gyerekek és felnőttek között nincsen különbség, 

ugyanolyan arányban fertőződnek meg. 

 

Vírus tünetei: száraz köhögés, nehézlégzés, láz, izomfájdalom, ízérzet- és szaglásképesség 

elvesztése 

 

A vírus terjedése:. 

A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, vagyis az orrból vagy szájból származó apró 

cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, 

kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a 

fertőzött személyektől, és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal 

megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd 

a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. 

A legfőbb kihívás most a beteg emberek gyors felismerése és annak megakadályozása, hogy 

átadják a vírust másoknak. A fő problémát az enyhe megbetegedések vagy akár a tünetmentes 

hordozók jelentik, akik kiesnek a gyors felismerhetőség hatásköréből. Ez azért nagy baj, mert 

ezek az emberek enyhe tünetekkel adhatják tovább a vírus. 

 

 

Elnökségi határozat: 

 
 

I. A már megvalósult intézkedések  

 

Érvényes: 2020.03.12.-2020.05.04. 

 
1. Az Egyesület szervezett formában történő edzéseket felfüggesztette a 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendeletre hivatkozva, mely szerint a sportegyesület által szervezett, 



valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való 

részvétel nem megengedett. 

2. A edzések szüneteltetéséről az egyesületi tagok és az egyesület sportolói tájékoztatást 

kaptak, melyre telefonos megkeresés, e-mail és honlapon keresztüli tájékoztatás 

formájában került sor. 

3. A sportolók otthonukban online edzés tervet, konzultációs lehetőséget kaptak a 

felmerülő igényeknek megfelelően. 

4. Személyes részvételű értekezleteket és megbeszéléseket megszüntettük. Az egyesület 

tagjai a feladataikat e-mailben kapták meg. Az adminisztratív munka jelen esetben 

lehetővé teszi az ajánlott „home office” munkavégzési formát. 

 

 

II. A vírus elleni védekezés érdekében fokozattan előírt intézkedések 

 

Érvényes: 2020.05.05. – től 

 
 

1. A fent említett kormányrendelet szerint a sportegyesület által szervezett, valamint az 

amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel 

megengedett május 4.-től. 

 

Egyesületünk az alábbi edzésterv szerint indítja újra a foglalkozásokat. 

Edzés helye:   Szeged, Balatoni utcai íjászpálya.(football pálya melletti terület) 

Edzés időpontja:  hétfő – szerda – péntek 17.00-19.00, szombaton 16.00-18.00 

 

2. Az edzéseken résztvevőket jegyzőkönyvezni kell az esetlegesen COVID19 vírussal 

történő megbetegedés esetén a kontakt személyek beazonosításának érdekében. 

 

3. Az edzés során minden testi érintkezés tilos, ideértve az üdvözlő kézfogásokat is. 

 

4. A lőállások egymástól legalább 2 méter távolságra helyezendők. 

 

5. Egy lőállást egy sportoló használhat. 

 

6. Mindenki csak a saját felszerelését használhatja. 

 

7. Az egyesületi felszereléseket (íj, nyílvessző) használók mindig azonos eszközöket 

használhatnak. Ennek kiosztását, névvel való ellátását és elkülönített tárolását az 

edzők végzik.  

 

8. Mindenki csak saját védőfelszerelést (tab, kesztyű, alkarvédő) használhat. Ezek 

esetleges beszerzésében az egyesület segítséget ad. 

 

9. Csak saját gyakorló gumit lehet használni. Ennek beszerzését az egyesületnél lehet 

intézni.  

 



10. A vesszőfogó tárolóba egyszerre csak egy személy tartózkodhat arra a minimális 

időre, amíg a sport felszereléseket kihozza. A bal és jobb oldali konténerbe a belépés 

csak külön engedéllyel történhet. Az engedélyeket a jelen lévő edzők adhatják meg. 

11. A sportoló, edző, egyesületi tag betegség esetén az edzést nem látogathatja. Ha 

hőemelkedés (37,5 C foknál nagyobb), láz esetén illetve  ha a megbetegedett saját 

magán észlel a vírusra jellemző tüneteket (száraz köhögés, nehézlégzés, láz, 

izomfájdalom, ízérzet- és szaglásképesség elvesztése), minél előbb telefonon 

egyeztessen a háziorvosával a további teendőkről. 

 

12. Bejelentési kötelezettség vonatkozik mindenkire, ha saját magán, vagy ha a saját 

személyes környezetében a koronavírus tüneteit észleli, illetve van, aki bizonyítottan 

vírusos, vagy karatén alá helyezték. Bejelentési kötelezettség elmulasztása azonnali 

hatályú tagsági felfüggesztést vonhat maga után, tekintettel arra, hogy együttműködési 

kötelezettségét megszegi az egyesületi tag és magatartásával veszélyezteti mások 

egészségét. A bejelentési kötelezettség az edzéseket látogató minden személyre 

vonatkozik. A bejelentést Banda Tibor vezetőedző felé kell megtenni. (20 9212 791) 

 

13. Javasolt felderíteni minden olyan személyt, aki esetlegesen a koronavírussal fertőzött 

személlyel kapcsolatba került. Az esetlegesen fertőzött személlyel való találkozás után 

a sportoló csak két héttel később látogassa az edzéseket. 

 

14. Edzések ideje alatt a kísérőknek arcmaszk használata javasolt. 

 

15. A sűrűn érintett területeket virucid hatású szerrel (konténer zárak, közös 

sporteszközök) fertőtlenítő letörlése edzésekként szükséges. 

 

16. Javasolt kézfertőtlenítés  az edzés megkezdése előtt és azt követően is. Mindenki saját 

maga gondoskodjon a megfelelő fertőtlenítő eszközről. 

 

17. Javasolt az edzést látogatóknak tömegközlekedés elkerülése. Közlekedés 

szempontjából válasszák a saját gépjárművel, kerékpárral, gyalogosan történő edzésre 

járást. Amennyiben mégis a tömegközlekedést használja, a leszállás után végezze el az 

egyéni fertőtlenítést mielőtt még az egyesülethez érkezik. 

 

18. A 60 év feletti és/vagy krónikus betegek megóvása érdekében kérjük, hogy ők az 

edzéseket személyesen a járvány ideje alatt csak saját felelőségükre látogassák. 

 

19. A sportversenyekkel kapcsolatosan szükséges a vezetőedzővel történő konzultáció a 

nevezést megelőzően. 

 

 

Az intézkedés betartatásáért felelős: Banda Tibor az egyesület vezetője. 
 

Az elnökségi határozat a mai naptól kezdődően visszavonásig érvényes. A 

változó szabályoknak megfelelően az elnökségii határozatot folyamatosan 

aktualizáljuk. A határozatban foglaltak minden egyesületi tagra, egyesületi 

sportolóra és az egyesületben egyéb jogviszony alapján munkát végzőkre 

illetve a sportolók kísérőire is kötelező érvényűek. 


