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Tisztelt Szülők! 

Mint Önök előtt is ismeretes, a 2020. március 11-én 15.00 órakor hatályba lépett, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-a értelmében a 
Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarországon. 

Ennek megfelelően mind a bajnoki mérkőzések, mind az edzések szervezése/megtartása 
felfüggesztésre került. A veszélyhelyzet idején edzőink „távoktatás” keretein belül igyekeztetek a 
gyerekekkel kapcsolatot tartani, a mozgásukat, felkészítésüket megoldani. A hozott erőfeszítést, 
az elvégzett munkát ezúton is szeretném megköszöni Önöknek, szülőknek is.  

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2020. május 4-én közzétett hivatalos közleményben tudatta, 
hogy „A tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futsal és a szabadtéri amatőr és 
utánpótlás-bajnokságok idénye befejeződik”, azaz a Labdarúgó Akadémia valamennyi csapata 
számára az idény véget ért.  

A Kormány 170/2020. kormányrendelete (IV.30.) az edzések megtartásáról az alábbiak szerint 
rendelkezik: 1. § (1) Magyarország egész területén …b) a sportegyesület által szervezett, valamint 
az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.  
 
A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia vezetősége mindezek alapján úgy döntött, hogy 2020. május 
18-től a járványügyi előírások fokozott betartása mellett biztosítja a gyerekek számára az 
edzéslátogatás lehetőségét.  
 
Az Utánpótlásközpont használatának feltételei: 
 

- Az UP központ területére szülő, kísérő nem léphet be (a gyerekek autóba történő ki- és 
beszállására kérjük a szociális otthon előtti parkolót használják, az UP Központ 
megközelítésére szolgáló bekötő útra nem lehet szülőnek behajtani) 

- Az öltöző épületébe az edzők, sportolók nem léphetnek be, az öltözőket nem 
használhatják. A sportolók és edzők is sportfelszerelésben érkeznek és távoznak, 

- A külső mellékhelyiségek nyitva lesznek, fokozott takarítással, fertőtlenítéssel. 
(mosdóban maximum 2 fő tartózkodhat egyidejűleg), 

- Az edzésre érkezők lehetőleg ne használjanak tömegközlekedési eszközt. Aki 
tömegközlekedéssel érkezik, kötelező a fertőtlenítő kézmosás megérkezéskor, 

- Az edzéseken kizárólag azok a sportolók vehetnek részt, akik rendelkeznek kitöltött és 
aláírt Szülői nyilatkozattal. 

 

Békéscsaba, 2020. május 12. 
 

 
…………………………………………………….. 

Dr. Kovács Mihály 

 
…………………………………………………….. 

Szokolay Sándor 



 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 
 

 
Aláírásommal tudomásul veszem a fenti szabályok betartásának kötelezettségét, 
hozzájárulok gyermekem kiscsoportos edzéseken való részvételéhez, illetve az alábbi 
nyilatkozatot teszem:   
 

- az elmúlt 14 napban betegségre utaló tüneteket gyermekemen nem észleltem 
- az elmúlt két hétben nem került kapcsolatba olyan személlyel, akinél a COVID-19 

fertőzés gyanúja merült fel 
- amennyiben köhögni kezd, lázas lesz vagy fáj a torka, haladéktalanul tájékoztatom az 

edzőt és gyermekem nem látogatja tovább az edzéseket. 
 

Ezen nyilatkozatot Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetet szabályozó 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséig teszem. 
 
 
SPORTOLÓ NEVE: ………………………………………………………………… KOROSZTÁLYA: …………… 
 
 
SZÜLŐ/GONDVISELŐ NEVE (olvashatóan): ………………………………………………………………… 
 
 
SZÜLŐ/GONDVISELŐ ALÁÍRÁSA: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Békéscsaba, 2020. május ….. 


