
 

 

 

Irányelvek a 2021/2022-es OB I. Osztályú Vízilabda Bajnokságokra vonatkozóan a 
COVID-19 elleni intézkedések figyelembevételével 

Jelen dokumentum célja, hogy iránymutatással szolgáljon az MVLSZ Országos Bajnokságaiban résztvevő 
sportszervezetek számára a vízilabda edzések és mérkőzések megszervezése kapcsán a járvány elleni 
intézkedések tükrében, a sportolók, sportszakemberek, közreműködők és nézők biztonságát szem előtt 
tartva. A dokumentum segítséget nyújt a csapatok számára a vízilabda tevékenység folytatásával 
kapcsolatban az aktuálisan hatályos hatósági rendelkezések figyelembevételével. A dokumentumban 
megfogalmazott javaslatok és irányelvek a helyi hatóságok előírásai alapján módosíthatóak és az adott 
rendezési helyszínre specifikusan adaptálandóak. Az adott készültségi szintnek megfelelő, jelen 
dokumentumban meghatározott kritériumoktól szigorúbb intézkedések is alkalmazhatóak a 
sportszervezetek, vagy az adott rendezvényt szervező hazai csapat / rendezvényszervező által, 
amennyiben a helyszín adottságai azt szükségessé teszik és a szervező a résztvevők lehető legnagyobb 
védelmét csak nagyobb mértékű szigorítás bevezetésével képes garantálni. 

Az irányelvek elsődleges szándéka a higiéniai intézkedések hangsúlyozása, valamint az adott területen 
(medencében, öltözőben, létesítményben) tartózkodó személyek számának korlátozása a COVID-19 
terjedési esélyeinek minimalizálása érdekében. A dokumentum a létesítmények területe, illetve az 
esetleges hatósági korlátozások függvényében különböző készültségi szintekhez különböző előírásokat 
fogalmaz meg, mindazonáltal az MVLSZ javasolja a sportszervezetek számára, hogy a „ZÖLD” 
kategóriától eltérő készültségi szint esetén minimalizálják azon jelenlévő személyek számát, akik sem a 
sportolói, sem a sportszakemberi, sem a közreműködői kategóriába nem tartoznak. 

Irányelvek hatálya: A 2021/2022-es OB I. Osztályú Vízilabda Bajnokságra vonatkozó COVID-19 elleni 
intézkedések figyelembevételével megalkotott irányelvek a Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége által 
kiadott határozat alapján lépnek érvénybe, az irányelvek hatályosságát az elnökségi határozat 
tartalmazza. 

Alapvető irányelvek: 

Az OB I. Osztályú Férfi és Női Bajnokságokon résztvevő sportolók, sport szakemberek és szakmai 
közreműködők kötelesek oltási igazolással, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy a mérkőzést legkorábban 
48 órával megelőzően egészségügyi szolgáltató vagy szakorvos által elvégzett és dokumentált negatív 
antigén vagy legkorábban a mérkőzést 72 órával megelőzően egészségügyi szolgáltató vagy szakorvos 
által elvégzett negatív PCR teszttel igazolni védettségüket a mérkőzéseken történő részvétel, illetve 
feladatellátás megkezdése elött. A védettségi igazolvány hiánya esetén az elvégzendő PCR teszt költsége 
szakmai közreműködő esetén a feladatot ellátó személyt, sportoló vagy sportszakember esetén az adott 
sportszervezetet terheli.  

  



 

 

 

Az okmányok, illetve teszteredmények meglétéről sportolók és sportszakemberek tekintetében a 
2021/2022-es OB. I Osztályú Vízilabda Bajnokságra nevezett sportszervezet elnöke, vagy meghatározott 
vezető tisztségviselője köteles gondoskodni, valamint bűntetőjogi felelősségének tudatában köteles 
nyilatkozni azokról az irányelvek hatályba lépését követően, legkésőbb 48 órán belül a 2. sz. 
mellékletben található formanyomtatvány szerint az MVLSZ Versenyiroda részére. Az ezzel megbízott 
felelős sportvezető a tudomására jutott változást 24 órán belül köteles bejelenteni az MVLSZ 
Versenyiroda részére. Sportszakmai közreműködők esetében az okmányokat, illetve teszteredményeket 
a mindenkori mérkőzés Ellenőre vizsgálja meg a mérkőzést 12 órával megelőzően, aki dokumentálja 
azok meglétét vagy hiányát. A dokumentumokat elektronikus úton szükséges az Ellenőr számára 
megküldeni. A dokumentumok vizsgálatának jogalapja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 2021. szeptember 29-én kelt közleménye „A sportági szakszövetségek által kialakított 
versenyrendszerben szervezett versenyeken (bajnokságok, kupák) való részvétel védettségi 
igazolványhoz való kötéséről”. 

Az okmány, illetve negatív teszt eredmények hiánya a sportolók, illetve sportszakemberek részéről az 
adott mérkőzésről történő kizárását vonja maga után, illetőleg a szakmai közreműködők esetében a 
feladatellátás nem kezdhető meg. 

A szervezők fenti igazoló dokumentumok hiányából fakadó bárminemű kára a védettségét igazolni nem 
képes személyt terhelik. A mérkőzéseket szervező sportszervezetek számára az MVLSZ javasolja 
kiterjesztett COVID biztosítás mindenkori megkötését, különös tekintettel a „ZÖLD” készültségi szinttől 
való eltérés esetében. 

A készültségi szintekre vonatkozó irányelvek: 

A dokumentum négy vízilabda készültségi fokozatot különböztet meg - lásd 1. sz. melléklet. Mindegyik 
készültségi fokozathoz a hatósági korlátozások figyelembevételével különböző irányelvek kerültek 
megfogalmazásra. Az MVLSZ a honlapján jeleníti meg a vízilabda sportág aktuális készültségi szintjeit, 
így minden sportszervezet külön értesítés nélkül tájékozódhat, hogy milyen keretek között lehetséges 
az edzések, illetve mérkőzések megszervezése. 

A készültségi szintek: 

1. VÖRÖS: Vízilabda mérkőzések és edzések megrendezése nem engedélyezett 
2. NARANCS: Kizárólag vízilabda edzések megtartása engedélyezett. 
3. SÁRGA: Mérkőzés és edzés rendezése engedélyezett, szigorított szabályok szerint 
4. ZÖLD: Mérkőzés és edzés rendezése engedélyezett, a jogszabályi korlátoknak megfelelően 

VÖRÖS: Ez a készültségi szint a vízilabda mérkőzések és edzések teljes tilalmát jelenti, továbbá indikálja 
a létesítmények teljes zárlatát, valamint az OB I. osztályú bajnokság lebonyolításának szüneteltetését. 

  



 

 

 

NARANCS: Ez a készültségi szint nem engedélyezi vízilabda mérkőzések lebonyolítását, ez alapján 
indikálja az OB I. osztályú bajnokság lebonyolításának szüneteltetését. A sportszervezetek saját 
hatáskörben jogosultak edzések szervezésére és megtartására, azonban azon csak az adott 
sportszervezet igazolt, versenyengedéllyel rendelkező játékosa és az edzés lebonyolításához 
elengedhetetlen közreműködői stáb vehet részt. A medencében eltöltött, valamint szárazföldi edzés 
lebonyolításától eltérően szájat és orrot takaró maszk használata kötelező, javasolt az FFP2-es 
minősítéssel ellátott maszkok használata. Az öltözőben és a létesítményben eltöltött idő alatt ügyelni 
kell a szociális távolságtartásra (1,5 méter). Az edzésnek otthont adó létesítménynek gondoskodnia kell 
a medencetér és az öltözők edzések közötti COVID fertőtlenítéséről. 

SÁRGA: Ez a készültségi szint lehetővé teszi beltéri és kültéri medencében megtartott mérkőzések és 
edzések lebonyolítását is, a versenykiírásban szereplő játékos létszám szerint. Az azonos helyszínen 
lebonyolított mérkőzések között legalább 20 perc szünetet szükséges tartani, valamint a medenceteret 
és öltözőt a különböző csapatok érkezése és távozása között fertőtleníteni szükséges. A résztvevőknek 
legalább 1 órával a mérkőzés kezdete előtt meg kell érkezniük a létesítménybe, egyúttal pedig a 
mérkőzés lebonyolítását követő 10 percen belül szükséges elhagyniuk a létesítményt. A mérkőzések és 
edzések során zártkapus lebonyolítási rendszert szükséges alkalmazni. A létesítménynek a gondoskodnia 
kell a közös használatú helységek megfelelő mértékben történő fertőtlenítéséről. Mindemellett a 
létesítmény egészében kötelező a szociális távolságtartás és a szájat és orrot eltakaró maszk használata. 

ZÖLD: Edzések és mérkőzések szervezése engedélyezett, azonban figyelembe kell venni az adott 
létesítmény adottságaihoz megfelelően kialakított nézőszám betartását – ügyelve a minden harmadik 
ülőhely elfoglalására és/vagy 1,5 méter szociális távolságtartás betartására. Törekedni kell arra, hogy a 
sportesemények a lehető legbiztonságosabb körülmények között kerüljenek megtartása, mely során 
figyelembe szükséges venni a büféknél kialakuló sorokat, a rendezvény teljes időtartama alatt tartandó 
távolságtartást, a maszk használat és fertőtlenítő állomások indokoltságát. 

A készültségi szintektől függetlenül különös figyelmet szükséges fordítani a hatályos jogszabályokban 
foglaltakra és az Operatív Törzs által megfogalmazott javaslatokra! 

 

  



 

 

1. sz. melléklet 

 

    VÖRÖS NARANCS SÁRGA ZÖLD 

M
ÉRKŐ

ZÉSEK 

Beltéri mérkőzések  Tilos!  Tilos!  Szabályzat szerinti 
játékos létszám  

Szabályzat 
szerinti 
játékos 
létszám  

Kültéri mérkőzések  Tilos!  Tilos!  Szabályzat szerinti 
játékos létszám  

Szabályzat 
szerinti 
játékos 
létszám  

Szünet az azonos 
helyszínen 

lebonyolított 
mérkőzések között 

Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  Legalább 20 perc  Nincs 

korlátozva  

Résztvevők érkezési 
ideje a létesítménybe  

Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  

Leghamarabb 1 órával a 
mérkőzés hivatalosan 
kiírt kezdési időpontja 

előtt  

Szabályzat 
szerint  

Résztvevők távozási 
ideje  

Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  

Legkésőbb 10-perccel a 
mérkőzés vége után  

Szabályzat 
szerint  

Játékvezetők és 
további hivatalos 
személyek száma  

Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  Szabályzat szerint  Szabályzat 

szerint  

Zsűri/ közreműködők Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  Jogszabályok szerint Jogszabályok 

szerint 

Kézfogás / Pacsi  Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  Tilos!  Nem javasolt  

Nézők /Szülők  Nem 
értelmezhető  

Nem 
értelmezhető  

Nézők részvétele nem 
engedélyezett, de 

kiskorú sportolónként 1 
fő szülő vagy gondviselő 
jelen lehet a nézőtéren, 

az 1,5 m távolság 
megtartása és maszk 

viselése kötelező  

Jogszabályok 
szerint 

 

  



 

 

 

 

M
ÉRKŐ

ZÉS HELYSZÍN
 

Büfék  A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  Távolságtartás (1,5 m)  Távolságtartás 

(1,5 m)  
Készpénz 

használata  
A létesítmény 

zárva!  
Nem 

értelmezhető  Nem javasolt  Engedélyezett  

Jegyárusító 
pénztárak  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Nem értelmezhető, fizető 
nézők nem léphetnek be  

Nincs 
korlátozás  

Öltözők  A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Legalább naponta takarítva, 
fertőtlenítve (egyszerre csak 

egy csapat tartózkodhat 
benne)  

Legalább 
naponta 
takarítva, 

fertőtlenítve  
A létesítmény 

takarítása  
A létesítmény 

zárva!  
Nem 

értelmezhető  Legalább naponta  Szükség 
szerint  

COVID-19 
figyelmeztető 

plakátok  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  Kötelező kihelyezni  Kötelező 

kihelyezni  

Kijelölt 
elkülönített 
Belépési és 

Kilépési pontok  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Kötelező kijelölni, 
elkülönítve a sportolóknak 

és nézőknek -térben 
és/vagy időben. 

Kötelező 
kijelölni, 

elkülönítve a 
sportolóknak 
és nézőknek -

térben 
és/vagy 
időben. 

Nézőtér  A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Kötelező maszkviselés, a 
távolságtartás (1,5 m) 

kötelező a szülők 
(gondviselők) számára  

Jogszabályok 
szerint. 

Kézfertőtlenítő 
a bejáratnál  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  Kötelező kihelyezni  Kötelező 

kihelyezni  
Érintésnélküli 

testhőmérséklet 
mérés  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  Kötelező  Kötelező  

 

  



 

 

 

  

M
ÉRKŐ

ZÉS HELYSZÍN
 

Játékvezetői 
öltözők  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Mérkőzés előtt takarítva, 
fertőtlenítve  

Legalább 
naponta 
takarítva, 

fertőtlenítve  

Üzletek  A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  Távolságtartás (1,5 m)  Távolságtartás 

(1,5 m)  
A jegyzőasztal, a 

csapatpad, 
laptopok, 
tabletek, 

eredményjelző 
klaviatúra, 

labdák 
fertőtlenítése  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Minden mérkőzés előtt és 
után  

Minden 
mérkőzés 

előtt és után  

Távolságtartásra 
figyelmeztető 

jelzések a 
padlón  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Ahol sorban állás fordulhat 
elő, kötelező  

Ahol sorban 
állás fordulhat 
elő, kötelező  

WC  A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  

Legalább naponta 
takarítva, fertőtlenítve, 
távolságtartás (1,5 m) 

kötelező  

Legalább 
naponta 
takarítva, 

fertőtlenítve, 
távolságtartás 

(1,5 m) 
kötelező  

Ital és 
ételárusító 
automaták  

A létesítmény 
zárva!  

Nem 
értelmezhető  Kikapcsolva  

Naponta 
tisztítva, 

fertőtlenítve  



 

 

2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

A nyilatkozattevő sportszervezet adatai: 
 
Név:  
 
Székhely:  

Képviselő neve:  

Nyilvántartási szám:  

Nyilvántartást vezető szerv neve:  

Adószám:  

 

Alulírott, mint a fent nevezett sportszervezet képviseletére jogosult személy a Magyar Vízilabda 

Szövetség által kiadott „Irányelvek a 2021/2022-es OB I. Osztályú Vízilabda Bajnokságokra 

vonatkozóan a COVID-19 elleni intézkedések figyelembe vételével” nevű dokumentumban 

megjelölt védettségre, illetve oltottságra vonatkozó dokumentumokkal kapcsolatosan, 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem azt, hogy a szervezetünk által küldött és az OB 

I. Osztályú Férfi és/vagy Női Bajnokságokon résztvevő valamennyi sportolónk, 

sportszakemberünk rendelkezik oltási igazolással, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy a 

mérkőzést legkorábban 48 órával megelőzően elvégzett negatív antigén teszttel vagy a 

mérkőzést legkorábban 72 órával megelőzően elvégzett negatív PCR teszttel.  

 

Vállaljuk továbbá ezen dokumentumok meglétének ellenőrzését, valamint szükség esetén a 

sportesemény kezdete előtt az igazolások bemutatását. 

  



 

 

 

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a 

Nyilatkozattevőt (a továbbiakban: Érintett), arról, hogy a Nyilatkozatban feltüntetett 

természetes személy személyes adatait az Érintett hozzájárulása alapján kezeli. Jelen 

nyilatkozat aláírásával az Érintett hozzájárul a fent megadott adatainak Adatkezelő által történő 

kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETE 6. cikk (1) a) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha 

az Érintett hozzájárulását adja az adatkezeléshez. 

 

 

Kelt:…………………………… , 2021. év ……………… hó …  nap 

 
 
 
 
 ….……………………………………… 
 nyilatkozattevő sportszervezet 
 képviselőjének aláírása 
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