
SPECIÁLIS HÁZIREND

A koronavírus-járvány idején érvényes speciális házirend a Vasas SC által szervezett 
csoportos utánpótlás edzéseken

A Vasas sportegyesület a Kormány döntése alapján, a 170/2020. (IV.30) számú 
kormányrendelet keretein belül 2020. május 18-tól, a szakosztályok és a rendelkezésre álló 
létesítmények sajátosságait figyelembe véve, fokozatosan visszaállítja a csoportos utánpótlás 
edzések és a sportfoglalkozások megtartását.

Ez a speciális házirend minden közreműködő sportszakemberre és az edzést látogató 
sportolóra, valamint a sportolókat kísérő szülőkre, illetőleg hozzátartozókra egyformán 
vonatkozik. 

Jelen speciális házirend visszavonásig érvényes, a benne foglalt szabályokat és 
rendelkezéseket az aktuális kormányzati és hatósági döntéseknek megfelelően rendszeresen 
felülvizsgáljuk. Amennyiben változás történik, természetesen minden érintettet írásban 
értesítünk róla.

Általános szabályok (valamennyi Vasas által vagyonkezelt létesítményre, illetve az 
anyaegyesület által működtetett sportágakra vonatkozik)

 Szülői beleegyező nyilatkozat: Az edzéseken, sportfoglalkozásokon való részvétel 
önkéntes, a kialakult helyzetben mindenki maga dönti el, hogy be kíván-e kapcsolódni 
a szakosztályi programokba vagy sem. Kiskorú sportolók esetében a törvényes 
képviselőnek kell írásban nyilatkoznia arról, hogy a sportoló be kíván kapcsolódni 
edzésekbe. A nyilatkozatot kizárólag a mellékelt formában fogadhatja el a 
szakosztály. Az első edzésalkalomra kizárólag akkor kerülhet sor, ha megtörtént a 
nyilatkozat leadása az érintett edzőnél

 Közreműködő sportszakemberek nyilatkozata: A házirendhez csatolt nyilatkozat 
megtétele valamennyi közreműködő sportszakember részére kötelező, de a 65 év 
feletti edzők saját maguk védelme érdekében továbbra sem vehetnek részt az 
edzéseken, sportfoglalkozásokon.

 Testhőmérséklet ellenőrzés: Az edzéshelyszínre minden sportoló csak contactless 
testhőmérséklet ellenőrzését követően léphet be. Az OSEI-állásfolalás alapján 
amennyiben a mért testhőmérséklet meghaladja a 37,3 Celsius fokot, értesíteni kell a 
szakosztályért felelős vezetőt, aki haladéktalanul intézkedik a sportoló sorsát illetően, 
a sportoló ilyen esetben az edzésre nem léphet be. Minden ilyen eseményről írásos 
feljegyzést kell készíteni és jelenteni kell az ügyvezetés részére. 

 COVID-19 szűrés: Az edzésen közreműködő edzők és stábtagok negatív 
teszteredménnyel vehetnek részt a meghirdetett edzés megtartásában.

 Védőfelszerelések használata: sportolás közben sem sportszakmai, sem 
sportegészségügyi szempontból nem javallott maszk viselése a sportolók részéről. Az 
edzőcsarnokon vagy edzőtermen kívüli helyiségekben (pl. öltöző, folyosó, váró, egyéb 
közösségi közlekedő) viszont ajánlott a szájat és orrot elfedő védőeszköz (védőmaszk, 
orvosi maszk, kendő, stb.) viselése. Az előzőekben leírt eszközökön túli védekezés (pl. 
kesztyű viselése) önkéntes alapú, ennek módja szabadon megválasztható.



Létesítményhasználatra vonatkozó szabályok 

A létesítmény megközelítésekor lehetőség szerint kerülni kell a tömegközlekedést, törekedni 
kell arra, hogy az edzésre való érkezést és távozást egyéni utazással oldják meg a sportolók 
és a sportszakemberek.

Csak és kizárólag a szakosztály által kijelölt bejáratokon és kijáratokon keresztül lehet 
megközelíteni és elhagyni az edzéshelyszínt. Érkezés legkorábban az edzésidő előtt 15 
perccel lehetséges. A bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező. A 
létesítményen belül való közlekedés során ügyelni kell a 2 méteres távolság tartására.

Az ajtók folyamatosan nyitva hagyásával kell segíteni a gyors és érintésmentes be- és 
kijutást.
Az edzések között 15 perc szünet kötelező, mely során úgy kell cserélődnie az edzésen részt 
vevő csoportoknak/csapatoknak, hogy egymással ne találkozzanak a zárt térben.

Az öltözőhasználat nem engedélyezett az edzésekhez kapcsolódóan, a mosdókat pedig csak 
a legszükségesebb esetben szabad használni. 

A sportolóknak az edzésidőn kívül tilos csoportosulni és tartózkodni a létesítményben. 

Szülők, hozzátartozók nem várakozhatnak a létesítmény területén belül

Sportszakmai szabályok

 Az edzéseket heti beosztás szerint lehet megtartani, az edzések látogatása előre 
leadott névlista alapján történik.
 

 Időkorlát: A jelenlegi helyzetben 14 éves korig maximum 60 perces, 14 éves kortól 
maximum 90 perces edzések, sportfoglalkozások megtartása javasolt.

 Létszámkorlát: Egy időben 1 edzővel egyszerre 6-8 sportoló foglalkoztatása javasolt 

 Távolság tartása: Edzésgyakorlatok végzése során legalább 2 méteres távolság 
tartása javasolt. 

 Eszközhasználat: A jelenlegi helyzetben nem megengedett a segédeszközök 
nagyszámú használata. Fokozott körültekintéssel kell eljárni az edzésterv 
összeállításánál annak érdekében, hogy a gyakorlás a lehető legkisebb 
felületérintkezéssel járjon együtt. Szigorúan tilos az eszközök megosztott használata. 
Ez alól egyedül a labda a kivétel.



Egyéb fontos ajánlások és szabályok
 

 Lázas állapotban vagy a megbetegedés tüneteivel mindenki köteles távol maradni az 
edzéstől, sportfoglalkozástól.

 Azonnal és haladéktalanul jelentenie kell az edzőnek és/vagy a 
szakosztály igazgatónak, technikai vezetőnek, ha valakinek tudomására jut, hogy a 
környezetében, a „szoros kapcsolatban álló személyek”, vagy a közvetlen 
családtagjai, akikkel egy háztartásban él, és az azokkal „szoros kapcsolatban lévő 
személyek” között találtak olyan személyt,

o akinél, a koronavírus vizsgálati eredménye pozitív, tehát egy „valószínűsített 
esetet”.
 

o akinél laboratóriumi módszerrel igazolták a koronavírus által okozott 
fertőzést, tehát egy „megerősített esetet”.
 

o akinél a koronavírus tünetei kezdenek megjelenni, vagy „szoros kapcsolatban” 
volt „valószínűsített”, vagy „megerősített” koronavírussal fertőzött 
személlyel, tehát „gyanús esetet”.
 

o akit hivatalosan bevittek, vagy berendeltek, és olyan, aki önkéntesen 
jelentkezett koronavírus fertőzöttséget megállapító vizsgálatra, tehát egy 
„kivizsgálás alatt álló esetet”.

OSEI-állásfoglalás és további hivatalos tájékoztatás

A Sportkórház elérhető az interneten a www.osei.hu oldalon, valamint a 24 órában hívható 
call centeren keresztül.

A koronavírussal kapcsolatos általános tudnivalókért pedig keressék fel 
https://koronavirus.gov.hu/ oldalt.

Vigyázzunk egymás egészségére, kérjük, tartsák be a fent leírtakat!

Hajrá Vasas!

Markovits László
elnök
Vasas SC

Budapest, 2020. május 11.


