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VERSENYKIÍRÁS
a Belügyminisztérium Országos
Judo Bajnokságára
1. A verseny célja:
versenyzési, sportolási lehetőség biztosítása,
versenyzési, sportolási lehetőség biztosításával segíteni a Belügyminisztérium
dolgozóinak a fizikai aktivitását, ezzel elősegítve az egészségmegőrzést és az
egészségfejlesztést,
a sportmozgalom közösségformáló erejének felhasználásával sportbarátságokat,
munkakapcsolatokat kialakítani, a Minisztériumhoz, a rendvédelmi pályához való
kötődést elősegíteni és megszilárdítani,
a szervezeti egységek közötti országos egyéni és csapat BM bajnoki címeket eldönteni,
a szolgálati, illetőleg munkahelyi feladatokra és a kötelező fizikai állapotfelmérésekre
való felkészülést elősegíteni a sport eszközrendszerével.
2. A verseny helyszíne és időpontja:
Miskolci Rendvédelmi Technikum Sportcsarnoka
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
2022. április 07. (csütörtök)
3. A verseny rendezője:
Miskolci Rendvédelmi Technikum
4. A bajnokság fővédnöke:
Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
5. A bajnokság védnökei:
Dr. Varga Péter r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
Magyar Rendészeti Sportszövetség ügyvezető elnöke
Bagi István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója
Dr. Tóth László
a Magyar Judo Szövetség elnöke
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6. A szervezőbizottság elnöke:
Rák László c. r. alezredes
Miskolci Rendvédelmi Technikum Alapozó Ismereti Szakcsoport Osztályvezető
7. A szervezőbizottság:
Titkára: Jónás Zsolt mv. Miskolci Rendvédelmi Technikum Alapozó Ismereti Szakcsoport
Oktatója
Tagjai: A Miskolci Rendvédelmi Technikum kijelölt munkatársai
8. A versenybíróság elnöke:
Vári Tibor r. őrnagy
9. A verseny résztvevői:
- a Belügyminisztérium központi szervei,
- a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek:
- az Országos Rendőr-főkapitányság szervei (beleértve a ROKK, a NOK es a NEBEK), de
kivételt képez az önálló indulási jogosultsággal bíró Készenléti Rendőrség és a Repülőtéri
Rendőr Igazgatóság,
- a 19 megyei rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság központi és területi besorolású szervei,
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi és területi szervei,
- a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
- a Terrorelhárítási Központ,
- a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
- az Alkotmányvédelmi Hivatal,
- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
- az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
- a BM Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara,
- a Miskolci Rendvédelmi Technikum,
- a Körmendi Rendvédelmi Technikum,
- az Országgyűlési Őrség,
- a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.
A Bajnokságra nevezhetők az indulásra jogosult szervek hivatásos és szenior állományú, kormányzati
tisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti,
munkavállalói és nyugállományú tagjai, továbbá a felsorolt oktatási intézmények tanárai és hallgatói
(tanulói).
A Bajnokságra történő nevezéseket a rendezők által biztosított nevezési lapokon a versenykiírásban
meghatározottak szerint és határidőig kell megtenni.
A Bajnokságon indulók személyazonosságát, továbbá a nevezést leadó szervezeti egységgel fennálló
munkaviszonyát, szolgálati illetve tanulói jogviszonyát minden versenyen indulási feltételként kell
ellenőrizni.
A sportoló személyazonosságát személyazonosító igazolvánnyal, munkaviszonyát szolgálati vagy
munkahelyi fényképes igazolvánnyal, hallgatói (tanulói) jogviszonyát egyéb annak hitelt érdemlő
megállapítására alkalmas okirattal igazolhatja.
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Nevezhető továbbá a fenti oktatási intézmények tanulója, hallgatója és dolgozója, valamint az oktatási
intézmények képzéseinek, továbbképzéseinek tartósan - minimálisan 2 hétre vezényelt rendészeti
állományú résztvevője.
10. A verseny rendszere:
Férfi egyéni súlycsoportos és korcsoportos, illetve női egyéni súlycsoportos verseny francia
visszamérkőzéses rendszerben, 3-5 induló esetén körmérkőzés formájában. Háromnál
kevesebb nevező esetén magasabb súlycsoportban való indulásra is van lehetőség.
A férfi 50 év feletti korcsoportba nevezőknek, háromnál kevesebb nevező esetén a férfi 35 év
feletti korcsoportban va1ó indulásra is van lehetőségük.
Férfi 35 év alatt
Férfi 35 év és felette
Férfi 50 év és felette

66, 73, 81, 90, 100 és +100 kg-os súlycsoportokban,
73, 81, 90, 100 és +100 kg-os súlycsoportokban,
80 és +80 kg-os súlycsoportokban.

Női

52, 57, 63, 70, 78 és +78 kg-os súlycsoportban
(nincs korcsoport).

Nevezhető:

szervenként maximum 13 férfi és 6 női versenyző.
Egy súlycsoportban egy szervtől maximum 2 fő indulhat.

Mérkőzések küzdő ideje 35 év alatti férfiaknál 4 perc, szenior férfi korcsoportokban, illetve a nőknél
3 perc (tiszta mérkőzésidő).
A verseny lebonyolítása a MJSZ szabályai szerint történik 3 tatamin.
Egyéni értékelés:

I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely

7 pont
5 pont
4-4 pont
3 pont (csak körmérkőzés esetén)
2-2 pont

Az összetett csapatverseny eredményét a női, a férfi 35 év feletti illetve alatti, továbbá a férfi 50 év
feletti egyéni versenyben elért súlycsoportonként I-V. helyezési pontok és a versenyen részt vett
sportolók után járó (1 pont/versenyző) indulási pontszám összeadás alapján hirdeti ki a
versenybíróság. A győztes a legtöbb pontot szerző csapat.
Pontegyenlőség esetén a több megszerzett első, második vagy harmadik hely alapján kerül a sorrend
megállapításra. Ha az első helyezést elérők száma megegyezik, akkor a több második helyezest elérők
száma dönt a sorrend megállapításában. További egyenlőség eseten, ugyanezen elvet kell alkalmazni,
míg a helyezés nyilvánvalóan eldönthetővé nem válik.
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11. Nevezés:
Előzetes, létszám szerinti nevezés:
2022. március 24. napján 12.00 óráig írásban (2. sz. melléklet), a zsjonas@mrvt.hu
e-mail címre megküldve.
Név szerinti nevezés:
2022. március 31. napján 12.00 óráig írásban (3. sz. melléklet), szintén a zsjonas@mrvt.hu
e-mail címre megküldve.
Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a név szerinti nevezéseket követően elektronikus
felületen történik az adatrögzítés, valamint a sorsolás, ezért a határidőn túli nevezéseket csak
rendkívül indokolt esetben áll módunkban elfogadni.
12. Költségek:
A szervezési és rendezési költségeket a Magyar Rendészeti Sportszövetség és a Miskolci
Rendvédelmi Technikum biztosítja.
Azoknak a csapatoknak, akik a nevezéseiket a megadott határidőig leadják és az
igényfelmérést tartalmazó táblázatot kitöltik (2. sz. melléklet) a verseny helyszínén a
bajnokságot megelőző éjszakára szállást, meleg vacsorát és a verseny napján reggelit és ebédet
tudunk biztosítani. Ezen költségek az ebéd kivételével a résztvevőket terhelik.
Szállás: 1200,- Ft/fő; vacsora: 650,- Ft/fő; reggeli: 650,- Ft/fő.
Amennyiben szállást, vacsorát vagy reggelit igényelnek, kérjük a nevezési lapon a
számlázási címet és adószámot megadni!
13. Díjazás:
Az egyéni verseny I., II. és III. helyezettje érem és oklevél, IV-V. helyezettje
oklevéldíjazásban részesül.
A szervek közötti összetett csapatverseny I-VI. helyezettje oklevél és serlegdíjazásban
részesül.
14. Óvás:
Ha a verseny során óvásra kerül sor, azt írásban kell benyújtani a versenybíróság elnökének.
Ha a sportszakmai versenybíróság elnökének döntése ellen írásbeli fellebbezés történik, akkor
a Magyar Rendészeti Sportszövetség képviselője, a versenybíróság elnöke és a szervező
bizottság vezetője 3 fős bizottságot alkot, mérlegeli a benyújtott óvást és dönt a vitás
kérdésekben. A bizottság általi döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
15. Egyéb tudnivalók:
- Egy csapat maximum 19 főből állhat + csapatvezető es gépkocsivezető.
- A 35 év feletti kategóriában az 1987-ben vagy korábban születettek indulhatnak.
- Az 50 év feletti kategóriában az 1972-ben vagy korábban születettek indulhatnak.
- A versenyen a MJSZ szabályai a mérvadók.
- A helyszínen öltözési és zuhanyzási lehetőség biztosított.
- Az öltözők folyamatosan nyitva lesznek, ezért az öltözőben hagyott tárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
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-

09 óra 30 perc után érkező csapatok részere technikai okok miatt nem tudjuk biztositani a
versenyen való indulást.
A versenykiírásban nem rögzített részletek megvitatására a technikai értekezleten kerül
sor.
A bajnoksággal kapcsolatos kérdésekkel Jónás Zsolt úrhoz a 31/50-77-os vagy a 0630/658-7116 telefonszámon lehet fordulni.
A bajnokság ideje alatt BÜFÉ üzemel. Ebéd 11 óra 10 perctől folyamatosan.
Az előzetes nevezési lapokat 2022. március 24. 12.00 -ig a zsjonas@mrvt.hu e-mail címre
kérjük scannelve eljuttatni.
A név szerinti nevezési lapokat 2022. március 31. 12.00 -ig a zsjonas@mrvt.hu e-mail
címre kérjük scannelve eljuttatni.
A bajnokságon amennyiben a járványügyi szabályzók indokolttá teszik a Magyar Judo
Szövetség COVID 19 Eljárásrendjét kell betartani, melynek Kivonatát mellékeljük.

Kérem a csapatvezető kijelölésénél figyelembe venni, hogy a feladatot a szerv sporttisztje vagy judo
szakirányú végzettséggel rendelkező személy lássa el!
A csapatvezető kötelezi magát, hogy csapata az összetett csapatverseny eredményének kihirdetése
végéig a verseny helyszínen marad, azt korábban csak a Magyar Rendészeti Sportszövetség részéről
jelen lévő képviselőjenek külön engedélyével, indokolt esetben hagyhatja el.

Miskolc, időbélyegző szerint

Melléklet:

1. sz.: Program
2. sz.: Előzetes nevezési lap
3. sz.: Név szerinti nevezési lap
4. sz.: GDPR nyilatkozat
5. sz.: COVID eljárásrend
6. sz.: Térkép
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1.

sz. melléklet

A VERSENY PROGRAMJA
2022. április 07.

07.30-09.30

Regisztráció

08.30-10.00

Mérlegelés

10.00-10.25

Sorsolás

10.25-10.35

Technikai értekezlet

10.35

Csapatok felsorakozása a megnyitóhoz

10.45

Megnyitó

11.00-15.30

Verseny
Súlycsoportos eredményhirdetés folyamatosan

kb. 16.00

Csapatverseny eredményhirdetése és különdíjak
átadása
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2.

sz. melléklet

Miskolci Rendvédelmi Technikum
Jónás Zsolt (tel.: 31/50-77, mobil: 30/658-7116)
E-mail: zsjonas@mrvt.hu

ELŐZETES NEVEZÉSI LAP
a Belügyminisztérium 2022. évi Országos Judo Bajnokságára
A …………………..………………………………………………………csapata benevez a
Belügyminisztérium 2022 . évi Országos Judo Bajnokságára.
Férfi 35 év alatt
66 kg
73 kg
81 kg
90 kg
100 kg
+100 kg

Férfi 35 év felett
73 kg
81 kg
90 kg
100 kg
+100 kg

fő
fő
fő
fő
fő
fő

Férfi 50 év felett
80 kg
fő
+80 kg
fő

fő
fő
fő
fő
fő

Női
fő
fő
fő
fő
fő
fő

52 kg
57 kg
63 kg
70 kg
78 kg
+78 kg

Kisérő, gépkocsivezető: …............ fő
2022. április 07 -én ebéd: ……...... fő
NEVEZŐ intézmény

április 06.
szállás nő
(fő)

április 06.
szállás férfi
(fő)

április 06.
vacsora
(fő)

április 07.
reggeli
(fő)

április 07.
ebéd
(fő)

Számlázási cím, adószám: *……………………………………………………………………
*Csak abban az esetben kell kitölteni, ha szállást, vacsorát vagy reggelit igényel.

…………………………..., 2022. ………..… hó …………… nap
Csapatvezető neve, telefonszáma: ………………………………………………………………

PH.

…………………………..
csapatvezető aláírása
(Beérkezési határidő: 2022. március 24. 12.00 –ig zsjonas@mrvt.hu e-mail címre)
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3.

sz. melléklet

Miskolci Rendvédelmi Technikum
Jónás Zsolt (tel.: 31/50-77, mobil: 30/658-7116)
E-mail: zsjonas@mrvt.hu

NÉV SZERINTI NEVEZÉSI LAP
a Belügyminisztérium 2022. évi Országos Judo Bajnokságára
A ……………………………………………..………….. (szerv) csapata az alábbiak szerint
adja le név szerinti nevezését:
Név, rendfokozat

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Születési év

Súlycsoport

Megjegyzés

Nyilatkozom, hogy a nevezett versenyzők a fent feltűntetett, indulásra jogosult szerv
állományába tartoznak.
………………………..…, 2022. ……… hó ………… nap
………………………………………………
indulási jogosultságot igazoló vezető aláírása
PH.
(Beérkezési határidő: 2022. március 31. 12.00 –ig a zsjonas@mrvt.hu e-mail címre)
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4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………………………………....név, rendfokozat),
(a. n.: ………………………………………………………………………………………….
születési hely, idő:……………………………………………………….…) nyilatkozom,
hogy - az engem foglalkoztató rendvédelmi szerv megjelölésével, titkosszolgálati
alkalmazás esetén ,,Belügyminisztérium" megjelöléssel - a Magyar Rendészeti
Sportszövetség részére személyes adataim megküldéséhez és az adatok kezeléséhez

hozzájárulok / nem járulok hozzá
(megfelelő rész aláhúzandó)
Hozzájáruló nyilatkozatom esetén a Magyar Rendészeti Sportszövetség - mint adatkezelő - a
sportesemény nevezési dokumentumaiban megjelölt adatokat kezelheti, amelynek során
azokat nyilvántartás céljából, a sportesemény resztvevői létszámának és jogosultságának
igazolása céljából megőrizhet, valamint a sporteseményről szó1ó tájékoztatókban elektronikus elérhetőségeken és nyomtatott anyagokban - kizárólag név, rendfokozat és
foglalkoztató rendvédelmi szerv megjelöléssel közzétehet.
Amennyiben nem járulok hozzá adataim fentiek szerinti kezeléséhez tudomásul veszem, hogy
a Magyar Rendészeti Sportszövetség által szervezett vagy támogatott rendezvényrő1 vagy
sporteseményrő1 kizárhatnak, részvételemet megtagadhatják. A Magyar Rendészeti
Sportszövetség a hozzájárulás megtagadásának értelmezheti azt is, amennyiben ezen
hozzájáruló nyilatkozat nem kerül kitöltésre és benyújtásra.

……………………., 2022. ……………. hó …………… nap

……………………………………
aláírás
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A *GDPR alapján tájékoztatom, hogy az adatkezelés az Ön (mint érintett személyes) hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama az Ön (mint érintett) hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig,
illetve az adatkezelés céljának fennállásáig, legfeljebb a beérkezéstől számított 5 évig
terjedhet.
A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy az adatkezelőtő1 visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:

-

az adatkezelés céljai,

-

az érintett személyes adatok kategóriái,

-

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

-

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

A GDPR 16-20. cikk alapján Ön kérheti adatainak törlését, helyesbítését, korlátozását.

___________________________________________________________________________
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteteben történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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5. sz. melléklet

MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG
COVID-19 ELJÁRÁSREND
-KIVONATElőszó
A Nemzetközi Judo Szövetség által kiadott eljárásrend alapján az MJSZ jelen dokumentumban
határozza meg a Covid-19 járvány esetén betartandó eljárásrendet, melynek célja a vírus versenyeken
történő terjedésének megakadályozása. Az Eljárásrend visszavonásig érvényes, betartása minden hazai
versenyen kötelező.
A versenyek alapelve a „Vigyázz magadra és vigyázzunk egymásra!” alappillér, amely magába
foglalja a maszk viselését az eljárásrendben meghatározottak betartásával. Minden résztvevő
kölcsönös felelősséggel tartozik egymás egészségének megőrzéséért.
Általános rendelkezések
A versenyen minden résztvevő (edző, versenyző, versenybíró, egészségügyi személyzet, technikai
személyzet, szervezők, kiküldöttek, média, stb.) saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. A
részvételről, vagy távolmaradásról minden egyesület saját hatáskörben dönt. A szervező az eljárásrend
betartásával minden lehetséges eszközzel segíti a fertőzések elkerülését, de ezen túl nem vállal
felelősséget az esetleges fertőzések bekövetkezése esetén.
Az eljárásrend a verseny minden résztvevőjére vonatkozik a megérkezéstől a távozásig. Minden
résztvevőnek kötelező betartani az eljárásrendet, különös tekintettel a korlátozásokra és a közösségi
távolságtartásra. Minden résztvevő köteles alávetni magát a megelőző intézkedéseknek, végrehajtani a
személyzet utasításait, szükség esetén elhagyni a helyszínt.
A versenyre delegált csapatvezető (edző) felelős azért, hogy a csapatába tartozó résztvevők betartsák
az eljárásrendet.
A szervezőbizottság jogosult az eljárásrend betartását és betartatását ellenőrizni, az előírások súlyos és
tartós megszegése esetén a versenyt megállíthatja (a szőnyegen folyó aktuális mérkőzések befejezését
kivárva), különösen indokolt esetben beszüntetheti a versenyt.
Eszközök, személyzet biztosítása
A szervezőknek gondoskodniuk kell az eljárásrend betartásához szükséges eszközökről, és szerekről
például: érintésmentes hőmérő, fertőtlenítő gél, kéztörlő, fertőtlenítő-takarító eszközök, szemetes,
szemeteszsák, figyelemfelhívó táblák, távolságtartásra vonatkozó jelölések), a fertőtlenítést, utántöltést
és az előírások betartását végző személyzetről.
A résztvevők kötelesek biztosítani saját maguk számára maszkot. A versenyzők maszk használatáért a
csapatvezető a felelős.
Kötelező biztonsági intézkedések
A versenyre csak az léphet be, aki a száját és orrát eltakaró maszkot visel. A maszkról mindenkinek
magának kell gondoskodni.
A verseny helyszínére történő belépéstől kezdve törekedni kell az 1,5 méteres távolságtartásra (a
bemelegítés és küzdelmek kivételével), és maszkot kell viselni mindenkinek (az eljárásrendben
felsorolt esetek kivételével).
A csapatvezetők törekedjenek arra, hogy a csapatukba tartozók egy csoportban, a többi csapattól külön
helyezkedjenek el a nézőtéren.
A mérlegelést úgy kell megszervezni, hogy kellő helyszín és idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a
távolságtartást biztosítani lehessen.
Törekedni kell a minél nagyobb légtérrel rendelkező helyiségek használatára A helyiség szellőztetését
biztosítani kell.
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A mérleget papírtörlővel kell letakarni, hogy a mérlegelő versenyző ne érintkezzen a mérleg
felületével. A papírtörlőt minden versenyző után cserélni kell egy új, fel nem használt adagra.
Amennyiben a papírtörlővel történő lefedés nem biztosított, akkor minden versenyző után
fertőtleníteni kell a mérleget, amihez a fertőtlenítőszert, a papírtörlőt és a szemétgyűjtőt a szervező
biztosítja.
A versenyző a mérlegelés előtt köteles fertőtleníteni a kezét és a lábát.
A versenybíró a mérlegelő versenyző dokumentumait nem veszi kézbe, hanem felszólítja a versenyzőt,
hogy azt mutassa fel.
A mérlegelő bírók a mérlegeléskor saját íróeszközüket használják, azt át nem adják. A mérlegelés
során adott súlycsoport esetén végig ugyanaz a bíró köteles a jegyzőkönyvet vezetni, így elkerülve,
hogy többen is érintsék azt.
A résztvevők kötelesek folyamatosan maszkot viselni (kivéve fokozott fizikai erőkifejtés, bemelegítés,
versenyzés, folyadék és ételfogyasztás). A maszk napközbeni legalább egyszeri cseréje ajánlott.
A kesztyű viselése nem ajánlott.
A versenyzők kötelesek a tatamin kívül lábbelit viselni. Az a versenyző, aki nem tartja be a szabályt, a
versenyről kizárásra kerül.
A résztvevők gyakran mossanak kezet, különös tekintettel, ha mással, vagy tárgyakkal érintkeztek.
A versenyzők kezüket és lábukat mossák és fertőtlenítsék, különösen bemelegítés és küzdelem előtt.
A várakozás és közlekedés során lehetőség szerint az 1,5 méteres távolságot fenn kell tartani.
A versenyzők a szőnyegre lépés előtt vehetik le a maszkot.
A szőnyegre lépés előtt kötelesek a kezüket és lábukat fertőtleníteni.
A kézfogás tilos, egymás üdvözlése meghajlással történik.
Az oldalbírók (videó mögött ülők) is maszkot viselnek, a szőnyegbírók azonban a szőnyegen nem.
Egymás szándékos leköpése, megnyalása, leköhögése, letüsszögése, illetve bármilyen a fertőzés
átadási szándékára utaló magatartás a versenyből való azonnali kizárást és fegyelmi eljárást von maga
után.
Az edzőnek a versenyzője küzdelme során is viselnie kell a maszkot.
A versenyzők a dobogón nem kötelesek maszkot viselni.
A díjátadó és segítői maszkot viselnek.
A díjátadás során a versenyző a díjátadó által tartott párnáról maga veszi el az érmet, és akasztja saját
nyakába. Kézfogás, egyéb bőrérintkezést jelentő gratuláció tilos. Helyette meghajlást kell alkalmazni.
Szervezők feladatai
Kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, illetve folyamatosan biztosítani kell azok működését (töltöttségét) a
következő helyeken: Bejárat, Mosdók, Küzdőtér széle tataminként.
A szemeteseket szemeteszsákkal kell ellátni, és azokat szükség szerint cserélni kell.
A veszélyforrást jelentő tárgyakat rendszeresen tisztítani-fertőtleníteni kell (kilincsek, csapok, mosdó,
padló).
A mellékhelyiségekben biztosítani kell szappanos adagolókat, papírtörölközőt (textil törölköző
használata tilos), wc papírt.
Az öltözők szellőztetését és a zsúfoltság elkerülését folyamatosan biztosítani kell.
A küzdelem helyszínét a szőnyegek lehelyezése után rendszeresen fertőtleníteni kell (bemelegítés
után, adott korosztály küzdelmei után, a döntők (final block) előtt.

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. e-mail: mrvt@mrvt.hu
Telefon: 46/412-060; tel./fax:+36-46-323-916; BM: telefon: 31/29-20; 31/50-02; fax: 31/22-88,
OM azonosító: 029328; Felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Nyilvántartási szám a felnőttképzők nyilvántartásában: B/2020/000409.

MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
6. sz. melléklet

MISKOLC BELVÁROSA
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