



SPORTEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZAT 

Érvényes: 2020. január 1-től 



A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: MDLSZ) elnöksége 
az MDLSZ Sportegészségügyi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint álla-
pítja meg:  

A Szabályzat célja  

1/ A Szabályzat célja az MDLSZ bármely szakága által szervezett versenyén résztvevő sportolók, 
közreműködők, vagy egyéb jelenlévő személyek, versennyel kapcsolatos sérüléseinek megelőzése, 
bekövetkezett sérülés esetén az elsődleges egészségügyi ellátás megfelelő biztosítása, elérhetővé 
tétele.  

A Szabályzat hatálya   

2/ A Szabályzat hatálya kiterjed az MDLSZ valamennyi tagszervezetére, a MDLSZ és tagszervezetei 
által megrendezett hazai és hazai rendezésű nemzetközi versenyek megrendezésére és lebonyolítá-
sára, valamint a MDLSZ által szervezett edzőtáborokra, bemutatókra, az azokkal kapcsolatos tevé-
kenységekre.  

Szabályzat vonatkozik 

1. az MDLSZ és szervezeti egységeire, összes szakágára és sportolójára, alkalmazottjaira 
2. az MDLSZ és szervezeti egységei, szakágai által választott, általuk kinevezett tagjaira, a dinamikus 
lövészet területén minden hivatalos tisztséget viselő, vagy megbízást teljesítő személyre, 
3. a versenyeken, bemutatókon, eseményeken résztvevő egyéb sportszervezetekre, 
4. az MDLSZ tagszervezeteinél a választott és kinevezett vezetőkre, a belföldi, illetve külföldi állam-
polgárságú versenyzőkre, a versenyen résztvevő bel, illetve külföldi állampolgárságú szakmai, techni-
kai személyzetre,  
5. az MDLSZ és tagszervezeteinek, illetve más nemzeti vagy nemzetközi szövetség vagy klub által 
delegált versenybírókra, oktatókra 
6. az MDLSZ és annak szervezeti egységei által küldött ellenőrökre, 
7. a versenyek rendezésében, lebonyolításában résztvevő valamennyi közreműködőre,  
8. a versenyekre nevezett sportlövőkre, illetve egyéb résztvevőkre, eseményeken jelenlévő egyéb 
magánszemélyekre 

Versenyzők kötelező egészségügyi vizsgálataira és tesztekre vonatkozó feltételek  

3/ Minden versenyző köteles:  
1. a tisztességes játék (fair play) elvei szerint folytatni a versenyekre való felkészülését és mindezt 
szem előtt tartva versenyezni, 
2. mindenkori sportolói etikai normákat betartva versenyezni,  
3. külön jogszabályban meghatározott sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon részt venni (sport-
egészségügyi ellenőrzés),  
4. a hazai és nemzetközi versenyen a versenyszabályokat, valamint a sportággal-szakággal kapcso-
latos egyéb szabályzatokat betartani,  
5. betartani a külön jogszabályban meghatározott tiltott teljesítményfokozó szerek, készítmények és 
módszerek tilalmát, 
6. alávetni magát a doppingellenőrzéseknek akár versenyen, akár versenyen kívüli időszakban.  



3. pont 1-6 bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a versenyző sportoló 
fegyelmi vétséget követ el. 

4/ A sportszakember köteles:  
1. A tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészíteni és versenyeztetni a sportolóit, 
2. A hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a dinamikus sportlövő szakágakkal 
kapcsolatos egyéb szabályzatokat betartani és betartatni, 
3. a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak betartására, illetve 
elősegíteni a doppingmentes versenyeztetést. 
4. a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők viselkedését a sportren-
dezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló viselkedéstől. 
5. tartózkodni az adott verseny eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolá-
sától, 

4. pont 1-5 bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a sportszakember fe-
gyelmi vétséget követ el.  

5/ A versenyek rendezési körülményeinek meg kell felelniük az MDLSZ mindenkor hatályos verseny-
rendezési szabályzatában foglaltaknak.  

6/  A versenyszervező köteles a sportrendezvényének lebonyolításához  
1. alkalmas és a biztonsági előírásoknak megfelelő helyszínt,  
2. a szükséges és biztonsági előírásoknak megfelelően üzemeltetett technikai eszközöket,  
3. a szükséges személyi feltételeket (szervező, technikai személyzet, versenybírók),  
4. orvosi vagy elsősegélynyújtói felügyeletet, és elvárható higiéniás feltételeket biztosítani.  

7/ AZ MDLSZ által rendezett, vagy az általa engedélyezett versenyeken csak a szövetség által elis-
mert képzésen eredményes vizsgát tett nemzetközi és hazai versenybírók működhetnek közre. A ren-
dező egyesület feladata alapvető egészségügyi felszerelések, illetve egészségügyi személyzet bizto-
sítása  

8./ 
1. Dinamikus lövészet kizárólag lövészetvezető felügyelete/irányítása mellett végezhető.  
2. A tagszervezetek kötelesek biztosítani az alapvető egészségügyi technikai eszközöket (például: 
elsősegély csomag; orvosi vagy elsősegélynyújtói jelenlét).  
3. A tagszervezetek minden sportrendezvényen kötelesek elsősegélynyújtói jelenlétet biztosítani olyan 
létszámban, hogy a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen, továbbá bármely 
lőszektor 5 percen belül elérhető legyen az elsősegélynyújtó által. (Azonban felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy mindenki köteles a tőle elvárható segítséget nyújtani, ennek elmulasztása szabadságvesztéssel 
járhat) 
4. Országos Bajnokságon, valamint Tier2, Tier3 és Level3 versenyen kiemelt elsősegélynyújtói jelen-
létet kell biztosítani.  
5. Európa- és Világbajnokságon a szakmai felügyeletet az OMSZ látja el. Ha a résztvevők száma 
várhatóan az 500 főt nem haladja meg, akkor legalább gyalogőrség szükséges.  
6. Amennyiben a részvevők létszáma az 1000 főt nem éri el, de várhatóan az 500 főt meghaladja, ak-
kor mozgóőrség (pl. mentőrobogó) szükséges.  



7. 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentő gépkocsi szükséges, hogy 
a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető le-
gyen.  

Definíciók:  

Elsősegélynyújtó:  
- Elsősegély-tanfolyamon sikeres vizsgát tett személy;  
- a felszerelése a verseny ideje alatt azonnal elérhető (20 m-en belül található)  
- legalább nagy volumenű végtagvérzés csillapítására alkalmas;  
- ismeri a lőtér elsősegély felszerelésének helyét, minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét; 

jellemzően más tisztséget is visel a versenyen.  

Kiemelt elsősegélynyújtó:  
- Speciális elsősegély-tanfolyamot ideértve  a CenterOfTacMedHun: TTLS/TECC/Range Medic, 

Shooting Masters: shooter medic2, RSZKK: police medic, MH: CLS, Defex/PTE-ÁOK: combat/
team medic, Nevada security: combat/close protection medic, IROA: first aid, Glóbusz: range 
medic2, NKE: rendészeti elsősegélynyújtó, BelSE: bozót-elsősegély, MBTA/CEBA: range me-
dic3, és minden legalább ilyen színvonalú egyéb képzést) elvégzett személy, 

- a felszerelése azonnal elérhető (20 m-en belül található) 
- legalább kétféle módon alkalmas nagy volumenű végtagvérzés tartós csillapítására, 
- ismeri a lőtér elsősegély felszerelésének helyét, minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét és 

az alternatív elérhetőségét; más tisztséget is viselhet a versenyen. 
  
Gyalogőrség, mentőrobogó, mentő gépkocsi, esetkocsi: lásd a "5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a men-
tésről"-t.  

A hatályba lépés időpontja 2020.01.01.  

Elsősegélynyújtással kapcsolatos protokoll  

Az elsősegély célja elsősorban az emberi élet megmentése, a sérülés első szintű ellátása a maga-
sabb szintű ellátás helyszínre történő érkezéséig, a további egészségkárosodás megakadályozása 
érdekében.  
Jelen elsősegélynyújtással kapcsolatos protokollnak nem célja a teljes ismeretű átfogó elsősegély-
nyújtás ismertetése, kizárólag tájékoztató jellegű.  

Az elsősegélynyújtó kötelezettségei:  
- gyorsan és biztonságosan mérje fel a kialakult helyzetet, lással el a sérültet, késlekedés nélkül kér-
jen magasabb szakmai szintű egészségügyi szakmai segítséget. 

Mentők hívószáma: 104 
Egységes európai segélyhívószám: 112


