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iktatószám: 3-13/2020 

Magyar TáncSport Szakszövetség 

valamennyi Tagszervezete részére 

 

 

MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ KÖZLEMÉNYE 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) 

Korm. rendelet 12. pontja értelmében az alábbi kötelező érvényű közleményt teszi közzé a versenyzők, a 

sportszakemberek, illetve a külföldön és Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményeken részt 

vevő személyek magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésével 

kapcsolatban: 

 

Az országos tisztifőorvos 34320-3/2020/OTF számú, 2020. augusztus 5. napján hozott határozata szerint  

a) ZÖLD jelzéssel besorolt országnak minősülnek azon országok, melyek nem tartoznak sem a sárga, sem 

a piros jelzéssel besorolt országok közé: 

− EURÓPA esetében: Andorra, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Feröer-

szigetek, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, 

Olaszország, Portugália, San Marino, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Vatikánváros 

 

b) SÁRGA jelzéssel besorolt országnak minősül: 

− EURÓPA esetében: Bulgária, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszországi Föderáció, Románia, 

Spanyolország, Szerb Köztársaság, Svéd Királyság 

− ÁZSIA esetében: Japán, Kínai Népköztársaság 

− AMERIKA esetében: Amerikai Egyesült Államok, Kanada 

 

c) PIROS jelzéssel besorolt országnak minősül: 

− EURÓPA esetében: Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-macedón Köztársaság, 

Fehérorosz Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Moldova, Montenegró, Ukrajna 

− ÁZSIA esetében: Japán és Kínai Népköztársaság kivételével minden ázsiai ország 

− AMERIKA esetében: az Amerikai Egyesült Államok és Kanada kivételével minden észek-

amerikai és dél-amerikai ország 

− AFRIKA esetében: minden ország 

− AUSZTRÁLIA és ÓCEÁNIA esetében: minden ország 

  



 2 

I. 

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ, MAGYARORSZÁGON BEJEGYZETT SPORTSZERVEZETTEL 

JOGVISZONYBAN ÁLLÓ MAGYAR ÉS NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR VERSENYZŐKRE, 

SPORTSZAKEMBEREKRE ÉS A KÜLFÖLDÖN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ NEMZETKÖZI 

SPORTESEMÉNYEN MEGHÍVÁSSAL VAGY DELEGÁLÁSSAL RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEKRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

● 
A III. (legenyhébb) biztonsági besorolási kategóriájú ország területéről - melyek ZÖLD jelzéssel 

kerülnek besorolásra - Magyarország területére külföldről érkező, Magyarországon bejegyzett 

sportszervezettel jogviszonyban álló magyar és nem magyar állampolgár versenyző, sportszakember 

és a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen meghívással, illetve delegálással 

részt vevő személy korlátozás nélkül beléphet. 

● 

A II. biztonsági besorolás a fokozott biztonsági kockázatot rejtő országokat és térségeket jelöli, 

melyek SÁRGA jelzéssel kerülnek besorolásra és amelyek területéről Magyarország területére történő 

belépés során - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a külföldről érkező, 

Magyarországon bejegyzett sportszervezettel jogviszonyban álló magyar és nem magyar állampolgár 

versenyző, sportszakember és a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen 

meghívással vagy delegálással részt vevő személy egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére 

köteles. 

● 
Az I. biztonsági besorolás az utazásra nem javasolt országok és térségeket jelöli, melyek PIROS 

jelzéssel kerülnek besorolásra és amelyek területéről Magyarország területére történő belépés során - 

törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a külföldről érkező, Magyarországon 

bejegyzett sportszervezettel jogviszonyban álló magyar és nem magyar állampolgár versenyző, 

sportszakember és a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen meghívással vagy 

delegálással részt vevő személy egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. 

 

HA külföldön megrendezésre kerülő NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELÉT KÖVETŐEN 

a magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti  

a) versenyzője,  

b) sportszakembere,  

c) a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi - névre 

szólóan kiadott - meghívással, illetve delegálással részt vevő személy  

Magyarország területére a SÁRGA vagy a PIROS jelzéssel besorolt ország (ld. fent) területéről lép be ÉS 

a) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik ÉS ha az egészségügyi vizsgálat a 

fertőzés gyanúját nem állapítja meg  

→ 14 napra hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre 

→ a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt 

ingatlan területét IS ki kell jelölni 

→ a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar és nem magyar 

állampolgár versenyző, sportszakember és a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi 

sporteseményen meghívással, illetve delegálással részt vevő személy az országba való belépéskor (a 

közúti határátkelőhelynél vagy a repülőtéren) hatósági házi karantén elrendeléséről szóló iratot és 

hatósági figyelmeztető feliratot ("piros lapot") kap, melyet köteles a lakóhelyének vagy 

tartózkodási helyének ÉS a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan 

területének bejáratára is kiragasztani 
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→ a hatósági házi karantén ideje alatt a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

magyar és nem magyar állampolgár versenyző, sportszakember és a külföldön megrendezésre 

kerülő nemzetközi sporteseményen meghívással, illetve delegálással részt vevő személy a lakóhelye 

vagy tartózkodási hely és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan 

között a sportszervezet által biztosított formában, a járványügyi előírások megtartásával 

közlekedhet  

→ a hatósági házi karantén ideje alatt a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

magyar és nem magyar állampolgár versenyző, sportszakember és a külföldön megrendezésre 

kerülő nemzetközi sporteseményen meghívással, illetve delegálással részt vevő személy csak a 

sportszervezet által szervezett edzésen vehet részt, magánedzésen nem 
 

b) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel NEM rendelkezik ÉS ha az egészségügyi vizsgálat 

a fertőzés gyanúját nem állapítja meg  

→ 14 napra (a járványügyi hatóság által kijelölt karantén helyett) hatósági házi karanténban kerül 

elhelyezésre 

→ a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi 

karanténként kijelölni 

→ a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar és nem magyar 

állampolgár versenyző, sportszakember és a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi 

sporteseményen meghívással, illetve delegálással részt vevő személy az országba való belépéskor (a 

közúti határátkelőhelynél vagy a repülőtéren) hatósági házi karantén elrendeléséről szóló iratot és 

hatósági figyelmeztető feliratot ("piros lapot") kap, melyet köteles a sportszervezet által 

sporttevékenység végzésére használt ingatlan területének bejáratára kiragasztani 

→ a hatósági házi karantén ideje alatt a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem 

rendelkező magyar és nem magyar állampolgár versenyző, sportszakember és a külföldön 

megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen meghívással, illetve delegálással részt vevő 

személy csak a sportszervezet által szervezett edzésen vehet részt, magánedzésen nem 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség az EDZÉSEN történő részvétellel kapcsolatban felhívja a figyelmet a 

korábban közzétett ajánlásában foglaltak mindenkori megtartására! 

 

A Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség kéri a Tagszervezeteit, hogy az EDZÉSEK MEGKEZDÉSE ÉS 

MEGSZERVEZÉSE elo ̋tt mindenkor tájékozódjanak a helyi (o ̈nkormányzati) szinten meghozott jogszabályi 

rendelkezésekről, a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokról, illetve a sportlétesítmények 

tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakról – különösen a sportszervezet által sporttevékenység végzésére 

használt ingatlanok területére vonatkozó szabályokról! 

 

 

KÉRELEM mintavétel iránt, a hatósági házi karanténban történő elhelyezés alóli felmentés érdekében: 

A hatósági házi karanténban elhelyezett magyar és nem magyar állampolgár versenyző, sportszakember és a 

külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen meghívással, illetve delegálással részt vevő személy 

- amennyiben SÁRGA vagy PIROS besorolású ország (ld. fent) területéről lépett Magyarország területére - 

kérelmére a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a 

hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy  

→ 24 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálaton (SARS-CoV-2 teszt) vegyen részt 

 

A mintavételhez szükséges vizsgálatok költségeit 2020. augusztus 1. napjától mindenkinek magának kell 

viselnie. 
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II. 

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ, I. PONT HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ, NEM MAGYAR 

ÁLLAMPOLGÁR SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az I. pont hatálya alá nem tartozó, magyar állampolgársággal nem rendelkező, SÁRGA vagy a PIROS jelzéssel 

besorolt ország (ld. fent) területéről  

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője (ide nem értve a 

nézőt), 

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan 

kiadott meghívólevéllel rendelkező személy, 

c) magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező 

versenyengedéllyel rendelkező versenyző, sportszakember, valamint a sportrendezvény 

lebonyolításában közreműködő személy 

Magyarország területére akkor léphet be, ha a 

→ Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két 

alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat 

(SARS-CoV-2 teszt) eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal IGAZOLJA, hogy SARS-

CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

 

 

III. 
BEJELENTÉS 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a Tagszervezeteit, hogy amennyiben tudomásuk van magyar 

állampolgársággal nem rendelkező, SÁRGA vagy a PIROS jelzéssel besorolt ország (ld. fent) területéről érkező 

VERSENYZŐRŐL vagy SPORTSZAKEMBERRŐL, úgy ezen személyek nevét haladéktalanul jelentsék be a 

Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége felé az mtasz@mtasz.hu e-mail címen, az érintett személy 

Magyarországra történő belépését megelőző legkésőbb 3 (három) napon belül! 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnökségének nevében: 

 

 

_____________________________ 

Zsámboki Marcell István 

elnök 

mailto:mtasz@mtasz.hu

