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A COVID-19 járvány második hulláma és a fertőzés rendkívül gyors terjedése mia: a veszélyhelyzet
idején  alkalmazandó  védelmi  intézkedések  második  üteméről  szóló  484/2020.  (XI.  10.)  Korm.

rendeletben bevezete: korlátozások a sportszférát is érin/k, különösen a versenyengedéllyel nem

rendelkező, a Korm. rendelet szempontjából szabadidős sportolónak minősülő személyek életében
okoznak változást, mivel a Korm. rendelet alapján a spor:evékenység korábbi feltételekkel történő

gyakorlására  csak  a  versenyszerűen  sportolóknak  van  lehetősége  az  elkövetkező  hetekben.  A

versenyszerűen sportolók körébe a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak, így azon
sportolók,  akik  tagsági  vagy  szerződéses  jogviszonyban  állnak  sportszerveze:el  vagy

sportszövetséggel,  tehát  igazolt  sportolók,  ugyanakkor versenyengedéllyel  nem rendelkeznek,  a

Korm.  rendelet  rendelkezéseinek  szempontjából  szabadidős  sportolónak  minősülnek  és  őket  a
kivétel-szabályok adta lehetőségek nem ille/k meg.

A Sportért  Felelős  Állam�tkárság  hangsúlyozo!an  jelzi,  hogy  a  Kormány  e  korlátozásokat  a

hazánkat sújtó egészségügyi veszélyhelyzet mia!, a magyar lakosság egészségének és életének
minél hatékonyabb megóvása és a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében, átmene�leg

volt kénytelen bevezetni.  A lakosság megszoko:, mindennapi életvitelét korlátozó intézkedések

annak  érdekében  váltak  szükségessé,  hogy  a  koronavírus-járvány  második  hullámát  hazánk  a
lehető  legkisebb  veszteséggel  tudja  átvészelni.  Ehhez  szükségesek  a  spor:evékenység

korlátozására vonatkozó intézkedések is annak ellenére, hogy az egészséges életmód fenntartása

jelen helyzetben is nagyon fontos.
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A  spor:evékenység  legtöbb  formája  tekintetében  tehát  járványügyi  korlátozások  kerültek

bevezetésre,  amely  alól  a  versenyengedéllyel  rendelkező  sportolók  képeznek csak  kivételt.  E
kivételi  kör  megállapításának  célja  és  indoka  az,  hogy  csak  azon  szűk  sportolói  réteg

tekintetében indokolt a spor!evékenység megszoko! módon történő folytatásával a COVID-19

vírussal  történő  megfertőződés  magasabb  kockáza�  faktorát  vállalni,  akiknél  a  versenyekre
történő felkészülés más formában nem biztosítható és akiknél ezért a versenyengedély megléte

elengedhetetlen.

A  magyar  sportolók  –  legyen  az  szabadidős  sportoló  vagy  versenyszerűen  sportoló  –  és

sportszakemberek védelméhez felelős sportvezetői és sportolói hozzáállásra is szükség van. Tisztán
kell látnunk azt, hogy a Korm. rendelet versenyszerűen sportolókra vonatkozó kivételi  szabályai

nem az igazolt sportolói létszám és a versenyengedélyek számának növelésére és ezáltal a védelmi

intézkedések  megkerülésére  szolgálnak,  hanem  hatékony  eszközei  lehetnek  a  járvány
megfékezésének annak érdekében, hogy a járvány leküzdését  követően mindenki megerősödve

folytassa újra spor:evékenységét. Ehhez azonban szükséges a védelmi intézkedések következetes

betartása.

A Sportért Felelős Állam�tkárság ezért nyomatékosan kéri az országos sportági szakszövetségek

/ országos  sportági  szövetségek szíves intézkedését  aziránt,  hogy  a  versenyengedélyek  irán�

kérelmek vizsgálatára és kiadására a fen�ekkel összhangban kerüljön sor, annak során a védelmi
intézkedések maximálisan betartásra kerüljenek. Versenyengedéllyel korábban nem rendelkező,

vagy  versenyengedélyét  ismételten  kérő  sportoló  esetében  az  érinte:  sportág  szövetségének

felelőssége az,  hogy jelen helyzetben csak  azok a sportolók  kapjanak versenyengedélyt,  akik
ténylegesen  indulnak  valamely  közeljövőben  megrendezésre  kerülő,  versenyrendszerben

szerveze! versenyen és az azt szolgáló felkészülésük más módon nem biztosítható.

A  járvány  terjedésének  megállítása,  negaJv  hatásainak  mérséklése  mindannyiunk  érdeke,  a
szabályozási  cél  kizárólag  közös  összefogással  valósítható  meg,  amelyben  minden  sportág

szövetségének  segítségére  feltétlenül  számít  a  Sportért  Felelős  Állam�tkárság.  Kérem  ezért

közreműködésüket abban, hogy a versenyengedélyek kiadására a fen�ek figyelembevételével és
betartásával kerüljön sor.

Üdvözle:el,

dr. Fazekas A:la Erik

helye:es állam/tkár

c. egyetemi docens
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