
       

 
LÉTESÍTMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS                                                                            HAJÓS – SZÉCHY USZODA  

 

Tisztelt Sportági Szövetségek! 

Tisztelt Egyesületek! 

Tájékoztatjuk Önöket a 41/2020. (lll.11.) számú Kormányrendelet értelmében, tekintettel a 

koronavírus-járvány megelőzése érdekében, hogy a rendezvényeken a jelenlegi információk 

alapján,  egyidejűleg  100 fő tartózkodhat egy szervezeti egységben (  Hajós fedett 33 m-es,  jelenleg 

befedett (nyitott) 33 m-es, Széchy jelenleg befedett (nyitott) 50m-es uszodák, öltözők zuhanyzók, 

aulák, stb). 

A rendelet értelmében a további intézkedést hozom:  

a Hajós és Széchy uszodák fedett medencetereiben egyidejűleg, a személyzeten kívül,  

maximum 100 fő beengedése engedélyezett, 

- a női öltözőben egyidejűleg maximum 50 fő tartózkodhat; 

- a férfi öltözőben egyidejűleg maximum 50 fő tartózkodhat; 

- az előtérben nem tartózkodhat sportoló/edző/vendég. 

Az uszodába történő belépés érkezési sorrendben történik, azonban elsőbbséget élveznek a különböző 

sportágak válogatott versenyzői/edzői!  

A maximális létszám biztosítása miatt akkor engedhető be újabb sportoló/edző, ha a létesítmény 

elhagyása előtt leadja a távozó a kártyáját, melyet a kolléga átad a következő sportolónak/edzőnek. 

Ezért kérjük, hogy hívják fel sportolóik/edzőik figyelmét a gyors öltözködésre! 

 

A Kormány által meghirdetett veszélyhelyzet alapján a Magyar Vizilabda Szövetség Ügyvezetői 

Testülete többek között a következő határozatot hozta: 

- Valamennyi felnőtt és utánpótlás, országos és regionális bajnoki mérkőzése zárt kapus 

megrendezését rendeli el. 

-A mérkőzést megelőző bemelegítés előtt a pályaválasztó félnek kötelessége a részéről biztosított 

egészségügyi szakember által valamennyi sportoló és közreműködő testhőmérsékletének mérése. 

Ennek kötelező dokumentálása az ellenőri jelentésben kell, hogy megtörténjen, amit az ellenőrnek, 

az edzőknek és az egészségügyi szakembernek el kell látni aláírásával. Pozitív eredmény esetén a 

mérkőzés nem tartható meg. 

 

A sok mérkőzésre tekintettel a fentiek, és a kormányrendeletben megfogalmazott óvintézkedések 

alapján javasoljuk a mérkőzésre érkező fiú/férfi sportolók kültérben történő öltözködését!  

 

 

 



       

 
Mivel  2020. március  14 –én a Hajós 33 m-es uszodában is folyamatosan lesznek  utánpótlás 

mérkőzések, illetve bajnoki mérkőzések,  ezért javasoljuk  ezen  mérkőzések 

időbeni  „szétcsúsztatását”, a leírtak  betartása érdekében. A sátorba való belépéskor egy számmal 

ellátott kártya kerül kiadása, melyet az úszómester kolléga ad át és az onnan történő kilépéskor vesz 

vissza. 

Ha és amennyiben a mérkőzéseken  a résztvevőkön  (játékosok, edzők,  versenybírók, orvos, 

stb)  kívül   „idegenek”   (pl. szülők) is tartózkodnának a  medencetérben, úgy a mérkőzések leállításra 

kerülnek, melynek költségeit a Nemzeti Sportközpontok nem vállalja át. 

A  kormányrendelet betartása nem csak a rendezvények szervezőinek felelőssége,  - hanem az 

üzemeltetőt  is terheli a  felelősség! 

Ezen létesítményvezetői utasítás az uszoda teljes területére érvényes, beleértve a fogadóteret.  

Az utasítás azonnali hatállyal lép érvénybe és visszavonásig érvényes. 

 

 

Budapest, 2020. március 12.   

      
Nagy Tímea 

     Létesítményvezető 
     


