
A Magyar a Repülő és Légisport Szövetség a vészhelyzet idejére a felkészüléssel és versenyzéssel 
kapcsolatba az alábbi ajánlásokat hozta: 

A vészhelyzetben követendő aktuális szabályok és kormány intézkedések gyűjteményé itt található: 

https://koronavirus.gov.hu/aktualis 

A jelenlegi szabályok szerint csak versenyszerűen sportolók végezhetnek sporttevékenységet: 
edzéseken és versenyeken való részvétel számukra engedélyezett. A versenyigazolványokat a 
versenyzők a tag.mrlsz.hu weboldalról a Megtekintés-> Versenyengedély menüpont alatt tölthetik le. 
A versenyek és edzések csak „zártkapusan”, a verseny bírók a verseny rendezéshez szükséges segítők 
és a versenyzők segítőinek jelenlétében, nézők nélkül tarhatók meg.  

A nem igazolt sportrepülők tevékenységére a szabadiős sportokra vonatkozó szabályok a mérvadók, 
melyek alapján csak szabad térben végezhetők a fertőtlenítési, távolságtartási és maszkviselési 
szabályok betartásával.  

Zárt térben az oktatás nem engedélyezett ezért a versenyek és repülések előtti eligazításokat és utáni 
kiértékeléseket Online kapcsolattal vagy szabadtéren kell megtartani a vonatkozó szabályok 
betartásával. 

A klubok és a versenyrendezők a helyi repülőtérrend és vészhelyzetre vonatkozó szabályok 
figyelembevételével határozzák meg az edzőrepülések és versenyek helyi szabályait. 

Jelen szabályok szerint oktatás estén a 1,5m-es távolságtartási szabályok nem minden szakágban 
tarthatók be, ezért itt szükséges a kétszemélyes gépen a versenyekre felkészítő repüléseket végzők 
fokozott ellenőrzése, napi gyorsteszt végzése, testhőmérséklet ellenőrzés. 

Minden repülési napon nyilatkozzanak a versenyzők, segítők, ellenőrzők, versenyrendezők és 
versenybírók, hogy nem észlelnek magukon covid19 fertőzésre utaló tüneteket, és az elmúlt hét során 
nem voltak covid19 fertőzöttek kontaktjai. 

A közösen használt berendezéseket, eszközöket, repülőgépeket személyzetcsere előtt fertőtleníteni 
kell. 

A szabadidős tevékenységek csak nappal, a kijárási tilalmi időszakra vonatkozó szabályok betartásával 
végezhetők. 

A versenyszerűen sportolók, a segítőik, a versenyrendezők és sportbírók a kijárási tilalom idején, a 
verseny vagy edzőrepülések helyszíne és a lakóhelyük közt, valamint a versenyzéssel kapcsolatos 
tevékenység végzése érdekében (pl. terepről hazahozás) közlekedhetnek az alább letölthető, 
munkavégzésről szóló igazolás megléte esetén. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-
igazolas-minta 

Kézmosás, távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés, hőmérés, gyorsteszt, napi nyilatkozat kitöltése! 
Vigyázzunk egymásra, maszkot fel! 

Budapest 2021.03.20       
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COVID Nyilatkozat 

Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom magam és klubtársaim védelme érdekében, hogy 
tudomásom szint 

• nem szenvedek COVID fertőző betegségben 
• nincsenek fertőzésre utaló tüneteim (láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés, hasi fájda-

lom, hasmenés) 
• nem vagyok COVID pozitív beteg kontaktja. 
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