
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

e-mail: info@megyeritigrisek.hu , web: www.megyeritigrisek.hu 

Levélcím: 1042 Budapest, Virág u. 39. 

Adószám: 18221929-1-41 

Számlaszám: 11600006-00000000-50574753 (Erste Bank) 

 

Megyeri Tigrisek Sportegyesület irányelvei a 2020/2021-es bajnoki szezonra, a 
COVID-19 elleni intézkedések figyelembe vételével. 

 
 
Jelen dokumentum célja, hogy iránymutatást szolgáljon a Megyeri Tigrisek SE sportolóinak, 
utánpótláskorú sportolói szüleinek, szurkolóinknak, az edzéseinken és mérkőzéseinken való részvétel 
kapcsán a járvány elleni intézkedések tükrében. 
 

Az irányelvek elsődleges szándéka az egészség védelme, valamint a COVID 19 terjedési esélyeinek 
csökkentése. 

 
A Megyeri Tigrisek SE által bérelt iskolai tornatermek használatainak szabályaiból adódóan edzéseink és 
mérkőzéseink zártkörűek. Ennek változásáról azonnal hatállyal értesítünk mindenkit. Megkérjük 
utánpótláskorú játékosaink hozzátartozóit, szurkolóinkat, hogy azon idegenbeli mérkőzéseinket se 
látogassák a pandémia alatt, amelyek nem zártkapusak. 
 

Edzéseinken, mérkőzéseinken csak egészséges tünetmentes sportolók vehetnek részt! 
 
A Megyeri Tigrisek SE megbízott járványügyi felelőseinek vezetője: 
 

Páli Gábor utánpótlás szakágvezető 

e-mail: paligabor@megyeritigrisek.hu 

 
 
Amennyiben a sportszervezetnél sportoló vagy sportszakember igazoltan COVID-19 fertőzöttnek 
minősül,  
 

 úgy a sportolónak, vagy gondviselőjének, vagy a sportszakembernek azonnali hatállyal értesíteni 

kell e-mailen az sportszervezet járványügyi felelősét, továbbá meg kell küldeni részére a vizsgálat 

eredményét közlő dokumentumot. 

 Ebben az esetben a sportoló vagy sportszakember csapatának 10 napra felfüggesztjük edzéseit. 10. 

nap után csak a tünetmentes játékosok térhetnek vissza a csapat edzéseire/mérkőzéseire. 

  Sportszakember megbetegedése esetén a sportszervezet gondoskodik helyettesítéséről. 

 Tekintettel arra, hogy a koronavírusból felépült személyeknél súlyos következményekkel járó 

szövődmények alakulhatnak ki, a koronavírusból felépülő sportoló, kizárólag a felépülését követően 

megújított sportorvosi engedéllyel vehet részt edzéseinken, valamint mérkőzéseinken. 

Az igazolt Covid pozitív sportoló vagy sportszakember gyógyulttá nyilvánításának dátumát követően 

14 nap után kérelmezheti először az új sportorvosi engedélyét.  
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Amennyiben a sportszervezetnél sportoló vagy sportszakember hatósági kontaktkutatás 
eredményeképpen elsődleges kontakt,  
 

 úgy a sportolónak, vagy gondviselőjének azonnali hatállyal értesíteni kell e-mailen az sportszervezet 

járványügyi felelősét. 

 Ebben az esetben a sportoló vagy sportszakembernek 10 napig nem látogathatja edzéseinket. 

  Sportszakember helyettesítéséről a sportszervezet gondoskodik. 

 10. nap után a sportoló vagy sportszakember amennyiben tünetmentes, orvosi igazolással térhet 

vissza a karanténból az edzések/mérkőzések látogatásához. 

 

Amennyiben a sportszervezetnél sportolónak vagy sportszakembernek koronavírus fertőzésre utaló 
tünetei vannak, 
 

 úgy a sportolónak, vagy gondviselőjének azonnali hatállyal értesíteni kell e-mailen az sportszervezet 

járványügyi felelősét. 

 Ebben az esetben a sportoló vagy sportszakember a tünetek megjelenését követő 10. napig nem 

látogathatja a sportszervezet edzéseit/mérkőzéseit. 

 Sportszakember helyettesítéséről a sportszervezet gondoskodik. 

 10. nap után a sportoló vagy sportszakember amennyiben tünetmentes, orvosi igazolással térhet 

vissza a karanténból az edzések/mérkőzések látogatásához. 

 

 
 
 


