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 Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától a járványügyi helyzetre tekintettel 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki és a járvány további terjedésének 
megelőzése érdekében korlátozó intézkedéseket rendelt el a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Korm. rendelet), amely intézkedések 2020. november 11. napján hatályba léptek, és 
jelenleg február 01.-ig hatályban vannak. 

 A Magyar Fit Kid Szövetség összhangban a hatályos Korm. rendeletben foglaltakkal az alábbi 
közleményt fogalmazza meg Tagszervezetei számára:  

Továbbképzések - A Magyar Fit Kid Szövetség Elnöksége úgy határozott, hogy a 2021. évben a 
veszélyhelyzet fennállása alatt esedékes  szakmai és pontozóbírói képzéseket  online rendszeren 
keresztül tartja meg. 

 Versenyrendezés:  A Magyar  Fit Kid Szövetség a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra sem tart  zárt 
körülmények közötti sportrendezvényt.  A Magyar  Fit Kid Szövetség  elnöksége akként foglal állást, 
hogy – összhangban Magyarország Kormányának döntéseivel – felülvizsgálja a sportrendezvények 
megtartásával kapcsolatos döntését és a kiadott 2021-es versenynaptárát.   

Edzések:- A Magyar  Fit Kid Szövetség - összehangban a Korm. rendeletben, az Országos 
Sportegészségügyi Intézet (OSEI) állásfoglalásában és a járványügyi veszélyhelyzet alatti 
versenysporttal kapcsolatos tájékoztatójában foglaltakkal, - az alábbi közleményt fogalmazza meg 
Tagszervezetei részére az edzésekkel kapcsolatban:  

 A sportlétesítmények, valamint a sporttevékenység végzésére szolgáló egyéb helyiségek használata 
kizárólag a versenyszerűen sportolók számára megengedett edzésen történő részvétel céljából. A 
versenyszerűen sportolók körében kizárólag a tárgyévi (2021. év) versenyengedéllyel rendelkező 
sportolók tartoznak, így azon sportolók, akik tagsági  viszonyban állnak valamely sportszervezettel 
(tehát igazolt sportolók, ugyanakkor nem rendelkeznek versenyengedéllyel), a Korm. rendelet 
értelmében szabadidős sportolónak minősülnek és őket a versenyszerűen sportolókra vonatkozó 
korlátozás alóli kivétel szabályok adta lehetőségek nem illetik meg, azaz a sportlétesítmények, 
valamint a sporttevékenység végzésére szolgáló egyéb helyiségek használata számukra edzésen 
történő részvétel céljából nem megengedett! A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a 
versenyszerűen sportolóknak hivatalos okirattal kell igazolni a versenyzői státuszukat. (2021. évre  a 
szövetség által kiadott igazolás) A versenyszerűen sportolók számára tartott edzésekre mind zárt 
térben, mind szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. A 
sporttevékenység végzése során a versenyszerűen sportolók számára a maszk viselése nem kötelező.  

Teremben történő edzésekre vonatkozó rendelkezések:  A Magyar  Fit Kid Szövetség  a koronavírus 
járvány elleni védekezés jelen szakaszában csak a sportegészségügyi, higiénés ajánlások és megfelelő 
biztonsági előírások megtartásával, edző részvételével, saját felelősségre javasolja a csoportos és 
teremben történő edzések megtartását. A Magyar  Fit Kid Szövetség teremben történő edzés esetén 
minden esetben kéri (ajánlja) , hogy a csoport létszámok  olyanok legyenek, hogy az adott m2-en  a 



sportolók között legalább 1,5 m legyen a távolságtartásra elegendő hely.  A Magyar  Fit Kid Szövetség 
ajánlása – a teljesség igénye nélkül: megfelelő szellőztetés biztosítása, megfelelő mennyiségű 
fertőtlenítő anyag rendelkezésre állása, a csarnok/terem befogadóképessége, a távolságok 
megtartása stb. A Magyar  Fit Kid  Szövetség elsősorban az állandó részvevőkkel megszervezett 
edzést javasolja.  A Magyar Fit Kid Szövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy 
kövessék a Magyarország Kormánya által közzétett eljárásrendet és az edzésektől maradjanak távol, 
amennyiben a koronavírus járvány bármely tünetét észlelik magukon. 

Egyéb rendelkezések: A Magyar  Fit Kid Szövetség kéri Tagszervezeteit, hogy az edzések megkezdése 
és megszervezése előtt mindenkor tájékozódjanak a helyi (önkormányzati) szinten meghozott 
jogszabályi rendelkezésekről, a közterületen történő maszkviselés szabályairól, a sportlétesítmények 
működtetésére vonatkozó protokollokról, illetve a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által 
előírtakról.  
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