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Irányelvek a 2020/2021-es kosárlabda bajnoki szezonra 

a COVID-19 elleni intézkedések figyelembe vételével 

 

 

 

Jelen dokumentum célja, hogy iránymutatással szolgáljon az MKOSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek 

számára a kosárlabda edzések és mérkőzések megszervezése kapcsán a járvány elleni intézkedések tükrében, a sportolók, 

sportszakemberek és nézők biztonságát szem előtt tartva. A dokumentum segítséget nyújt a csapatoknak abban, milyen 

feltételekkel folytatható kosárlabda tevékenység az éppen hatályos hatósági rendelkezések figyelembe vételével. A 

dokumentumban megfogalmazott javaslatok és irányelvek a helyi hatóságok előírásai alapján módosíthatóak és az adott 

helyszínre specifikusan adaptálandóak. Az adott készültségi szintnek megfelelő, jelen dokumentumban 

meghatározott kritériumoktól szigorúbb intézkedések is alkalmazhatóak, amennyiben a helyszín adottságai azt 

szükségessé teszik, és a szervező a résztvevők lehető legnagyobb védelmét csak ily módon tudja biztosítani!  

 

Az irányelvek elsődleges szándéka a higiéniai intézkedések hangsúlyozása, valamint az adott területen (pályán, teremben, 

létesítményben) tartózkodó személyek számának korlátozása a COVID 19 terjedési esélyeinek csökkentése érdekében. A 

dokumentum a létesítmények területe illetve az esetleges hatósági korlátozások függvényében különböző készültségi 

szintekhez különböző előírásokat fogalmaz meg, mindazonáltal az MKOSZ azt javasolja a sportszervezeteknek, hogy a 

„ZÖLD”-től eltérő készültségi szint esetén – az NB I. A és B osztály kivételével – minimalizálják azon jelenlévő személyek 

számát, akik sem a sportolói, sem a sportszakemberi kategóriába nem tartoznak. 

 

A dokumentum négy kosárlabda készültségi fokozatot különböztet meg. Mindegyik készültségi fokozathoz a hatósági 

korlátozások figyelembe vételével különböző irányelvek kerültek megfogalmazásra. Az MKOSZ a honlapján jeleníti meg a 

kosárlabda sportág aktuális készültségi szintjeit, így minden sportszervezet külön értesítés nélkül tudhatja, milyen keretek 

között végezze az edzések illetve mérkőzések megszervezését. A készültségi szintek az utánpótlás, amatőr felnőtt és NB I 

es versenyrendszerekben eltérőek is lehetnek az adott pillanatban, hogy a lehető legjobban igazodni lehessen pl. egy adott 

célcsoport védelme érdekében hozott intézkedésekhez, vagy bizonyos intézmények (pl. iskolai tornatermek) használatának 

ellehetetlenülése által okozott helyzetekhez. 

 

A készültségi szintek: 

 

1. VÖRÖS: Csoportos kosárlabda tevékenység nem engedélyezett 

2. NARANCS: Kizárólag edzés engedélyezett, legfeljebb 20 fő/pálya 

3. SÁRGA: Mérkőzés és edzés engedélyezett, legfeljebb 50 fő/pálya 

4. ZÖLD: Mérkőzés és edzés engedélyezett, a jogszabályi korlátoknak megfelelő nézőszámmal 

 

Minden, az MKOSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezet köteles járványügyi felelőst kinevezni, aki a 

sportszervezet által szervezett edzéseken és mérkőzéseken jelen van. A járványügyi felelős az események kapcsán más 

tevékenységet is elláthat (pl. edző, technikai vezető, stb…). A járványügyi felelős a kosárlabda edzés vagy mérkőzés 

megkezdése előtt köteles ellenőrizni, és jegyzőkönyvben rögzíteni a létesítményre és eszközökre vonatkozó, a járvány elleni 

küzdelem érdekében előírt feladatok végrehajtását. A jegyzőkönyvet az eseményt követő 30 napig meg kell őrizni, és kérés 

esetén azt az MKOSZ rendelkezésére kell bocsátani! 
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FIGYELEM! Az élsport egészségügyi prevenciós, iletve a sportorvosi engedélyek fertőzést követően történő 

megszerzésének lehetőségeiről az OSEI a körülmények változásának megfelelően frissített állásfoglalásokat tesz 

közzé! Rendkívül fontos, hogy a dokumentumok előírásaival és ajánlásaival a sportszervezetek tisztában 

legyenek! Az OSEI aktuális állásfoglalásai az MKOSZ honlapján elérhetőek! 

 

Amennyiben a sportszervezetnél sportoló vagy sportszakember igazoltan COVID-19 fertőzöttnek minősül, a sportszervezet 

köteles azt írásban a jarvany@hunbasket.hu email címre bejelenteni, és a járványügyi hatóságot az esetről haladéktalanul 

értesíteni. Az MKOSZ felé történő bejelentésnek a Sportért Felelős Államtitkárság előírása szerint tartalmaznia kell: 

 a sportoló adatait, 

 a mintavétel dátumát, 

 a pozitív eredmény kézhezvételének idejét, 

 a teszt típusát (PCR vagy antitest-szerológia), 

 a teszt gyártóját,  

 az utolsó mérkőzés előtt kitöltött komplex állapotfelmérő és kockázatelemző OSEI kérdőívet, 

 a szükséges értesítések megtörténtének igazolását, 

 a meghozott intézkedéseket, 

 a lehetséges kontaktokat 14 napra visszamenően. 

 

Ezen adatokat az MKOSZ köteles haladéktalanul továbbítani az OSEI részére. 

 

Tekintettel arra, hogy a koronavírusból felépült személyeknél súlyos következményekkel járó szövődmények alakulhatnak 

ki, a koronavírusból felépült játékos vagy játékvezető kizárólag a felépülését követően megújított sportorvosi engedéllyel 

vehet részt az MKOSZ versenyrendszerében! 

 

Az irányelvek az alábbi kosárlabda tevékenységekre kerültek meghatározásra: 

 

MÉRKŐZÉSEK: beltéri és kültéri mérkőzések bajnoki osztálytól függetlenül 

EDZÉSEK: beltéri és kültéri edzések 

EDZŐTÁBOROK, DZSEMBORIK, TÖMEGSPORT PROGRAMOK: Iskolai kosárlabda programok, Dobd a kosárba! és 

Kosárpalánta program, stb.... 

 

A KÉSZÜLTSÉGI SZINTEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK: 

 

A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendeletére hivatkozva kosárlabda eseményen a sportolók, az edzők, és a 

játékvezetők kivételével a sportesemény minden résztvevője köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, 

illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az 

orrot és a szájat folyamatosan elfedje! 

 

VÖRÖS:  Ez a szint a csoportos edzések és mérkőzések teljes tilalmát jelenti, továbbá kerülni kell az egy 

háztartásban élőkön kívüli személyekkel történő érintkezést. A sportolók és sportszakemberek kerüljék bármely 

felszerelésük és eszközük mással történő közös használatát, és mindent el kell követni ezen eszközök használat előtti és 

utáni fertőtlenítése érdekében. Az egyéni edzések szabad téren folytathatóak, amennyiben a törvényi szabályozás azt nem 

tiltja. 

 

NARANCS (személyi érintkezés engedélyezett vagy tiltott): Kizárólag edzések folytathatóak, de pályánként legfeljebb 

20 fő részvételével. A sportszervezetek csak olyan korosztályok számára tartsanak edzést, ahol nem jelent problémát, hogy 

az edzésen a szülők nem vehetnek részt. Ahol kiskorúak is érintettek, az edzők és vezetők felelőssége hatványozottan 
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növekszik, így a sportszervezetek tegyenek meg mindent a gyermekek védelme érdekében, és legyenek tisztában azzal, hogy 

a szülő döntése kell legyen, az adott körülmények között a gyermekek részt vehetnek-e az edzésen. 

Az edzések kisebb csoportokban lebonyolíthatóak oly módon, hogy a szakmai stábon kívül legfeljebb 20 játékos 

tartózkodhat a pályán. A készültségi szintnél külön megjelölésre kerül, hogy személyi érintkezés engedélyezett vagy 

tiltott. Amennyiben a személyi érintkezés tiltott, az edzés programjának összeállításakor és annak végrehajtásakor 

különös tekintettel kell lenni arra, hogy a résztvevők között a biztonságos távolság (legalább 1,5 méter) folyamatosan 

megtartásra kerüljön. 

 

SÁRGA: Ezen a szinten az 5-5 elleni kosárlabdázás személyi érintkezésekkel engedélyezett. Mérkőzések és edzések is 

szervezhetőek, pályánként legfeljebb 24 játékos és a szakmai stáb részvételével. A sportszervezetek szenteljenek különös 

figyelmet a sportolók edzésre és edzésről történő utazására, valamint a kiskorúak részvételével zajló események 

megszervezésére, mivel nézők részvétele ezen készültségi szinten nem engedélyezett, kizárólag a kiskorúak 

szülei/gondviselői (iskolai eseményeken kísérő tanárai) lehetnek jelen korlátozott számban. 

 

ZÖLD (X): Edzések és mérkőzések szervezhetőek, a készültségi szint mellett feltüntetett (X) nézőszám-korlátozás figyelembe 

vételével. A nézőszám korlátozást az adott létesítmény adottságainak megfelelően kell alkalmazni oly módon, hogy a nézők 

közötti biztonságos távolság (1,5 méter) biztosítható legyen. Törekedni kell rá, hogy a biztonságos távolság a nézők között 

a mérkőzés teljes időtartama alatt tartható legyen, különös tekintettel a beléptetésre, a büféknél kialakuló sorra, illetve a 

nézők távozására. 

 

A készültségi szintektől függetlenül különös figyelmet kell fordítani a higiéniás előírások, a biztonságos távolságtartás 

és/vagy maszkviselés betartására és betartatására! 


