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Hivatalos tájékoztatás a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének döntéseiről  

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2020. május 08-án – a COVID-19 koronavírus 

megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében, a Magyar Kormány Kormányrendeletei és 

az azóta történt kormányzati intézkedések alapján az alábbi döntéseket hozta: 

218/2020.05.08 MRSZ Elnökségi Határozat 

Állásfoglalás a röplabdasport edzési/versenyzési lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése 

kapcsán hozott 170/2020. (IV. 30.) Korm.rend. alapján 

„A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a röplabdasport edzési és versenyzési lehetőségeiről a 

kijárási korlátozás enyhítése kapcsán hozott 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján az alábbi 

állásfoglalást fogadta el: 

Az MRSZ elnöksége, tekintettel a magyar Kormány intézkedéseire a kijárási korlátozás enyhítése és a 

sportolási lehetőségek engedélyezése ellenére óvatosságra inti terem-, strand- és ülőröplabdázásban 

tevékenykedő tagszervezeteit és csak ellenőrzött és körültekintő módon javasolja, hogy megkezdjék a 

szervezett edzéseket. Ebben a tekintetben az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) 

állásfoglalását tekinti mérvadónak, s annak betartása mellett javasolja a szervezett edzések 

megtartását. 

Az MRSZ korábbi döntését a válogatott programok 2020. május 31-ig történő felfüggesztéséről 

fenntartja.” 

Az OSEI rendelkezéseket mellékelten csatoljuk! 

Az MRSZ elnökség 58/2020.03.18 számú határozatát is módosította, 170/2020. (IV. 30.) 

Kormányrendelet alapján: 

„A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a röplabdasport edzési és versenyzési lehetőségeiről a 

kijárási korlátozás enyhítése kapcsán hozott 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján a korábban 

hozott 58/2020.03.18 számú határozatában megfogalmazott, a TAO látvány-csapatsport támogatások 

felhasználására vonatkozó a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 

összeállított rendelkezések közül az alábbi módosítását fogadta el:  

2020. május 04. utáni időszakban tartandó edzésekkel összefüggésben felmerülő költségek 

közül a sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja és a személyszállítási költségek 

visszavonásig elszámolhatók, de a szervezett edzések tekintetében javasolja a 218/2020.05.08 

számú MRSZ elnökségi határozatban foglaltak betartását. 

A jelen határozattal nem érintett rendelkezések érvényben maradnak.” 

Budapest, 2020. május 11.       

Tisztelettel, 

 
                              Ludvig Zsolt 

                      Magyar Röplabda Szövetség 
                             Főtitkár 

http://www.hunvolley.hu/

		2020-05-11T11:05:19+0200
	Ludvig Zsolt ccabb743762a3b2f31a128cb6e91169fe08c1126




