
TÁJÉKOZTATÓ 
 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 
(XI. 10.) Korm. sz. rendelet alapján 

 
 

2020. november 12-15. között a  
Serdülő és Ifjúsági Országos Úszó Bajnokság   

MEGRENDEZÉSRE KERÜL  
 
A MÚSZ a kijárási korlátozás alóli felmentésre vonatkozó igazolást folyamatosan készíti, melyek 
a verseny helyszínén a regisztráció alkalmával a kijelölt csapatvezető részére kerül átadásra a 
regisztrációban megadott létszámnak megfelelően.  
 

Kérünk minden csapatvezetőt, hogy a pontos csapatlétszámmal segítsék munkánkat! 
 

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. Csak a hivatalos regisztráció alkalmával megadott 
személyek, illetőleg a versenyszervezők, versenybírók és a technikai személyzet léphet be a Tüske Uszodába.  
 

Általános tájékoztató 
 

Kérünk minden résztvevőt, hogy fokozottan ügyeljen a járványügyi előírások betartására. 
 
Az uszodák nyitvatartásáról: 
 
A Kormányrendelet egyértelműen kifejezi, hogy a versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem 
korlátozhatóak. 
 
Az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint 
versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából 
látogathatóak. 
 
A rendelet kizárólag a szabadidős célú és e körben is csak a fedett uszodák nyitvatartását tiltotta 
meg.  
 
A versenyszerűen sportolók számára a fedett uszodák is használhatóak és nincs korlátozás a nyitott 
uszodákra vonatkozóan.  
 
A MÚSZ minden megtesz annak érdekében, hogy a fenntartókat meggyőzze a létesítményeik 
versenysport számára történő változatlan nyitvatartása mellett.  
 
 
A kijárási korlátozásokról 
 
A Kormányrendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen 
sportoló számára tartott  

a) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,  
b) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,  
c) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve 
a szálláshelyre történő közlekedés céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett 
a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő 
tartózkodás. 

 
 
 
 



 
 
Az e célból történő közterületen történő tartózkodást okirattal szükséges igazolni.  
 
Az okirat letölthető innen:  
 
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-
igazolas-minta 
 
Az egyesületek saját hatáskörben is kiállíthatják a fentieknek megfelelő igazolást.  
 
A MÚSZ által rendezett versenyekre a MÚSZ biztosítja az igazolásokat a regisztráció során megadott 
létszámadatok alapján.  
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