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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a Magyar Állam,
Kormány rendelettel a köz és magánszolgáltatások
(pl.:
uszoda
és
közfürdő,
konditermek,
sportlétesítmények.) igénybevételét tiltja a Covid 19
vírus-járvány fertőzési, terjedési kockázataira
hivatkozva. A korlátozás alól azonban mentességet
biztosít a rendeletben meghatározott "versenyzők,
igazolt sportolók" számára.
Bejelentő
úgy véli,
hogy
diszkriminatív
különbségtétel
a
vírus-fertőzés
kockázata
szempontjából, mivel az ismert sportolói
fertőződések alapján a sportolók is azonos
mértékben kitettek a fertőzésnek.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a
továbbiakban: EMMI) az alábbiak szerint tájékoztatott.
Az EMMI tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai alapvetően a szabadidő
aktív eltöltését szolgáló programokon való részvételt - sportrendezvényen,
kulturális eseményen nézőként, vendéglátó üzlet belső terében, szálláshelyen
való tartózkodást - és a szabadidős létesítmények igénybe vételét kötik a
védettség igazolásához. A szabályozás az oltás ösztönzése mellett
járványügyi szempontból is indokolt, a fertőzés terjedésének, a járvány káros
hatásainak megelőzése céljából. A Korm. rendelet és a védelmi intézkedések
lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények
látogatását teszi lehetővé a versenyszerűen sportolók számára.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján
versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes
személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken vagy versenyrendszerben vesz részt.
Az EMMI álláspontja szerint a sportegyesülethez történő leigazolással nem
válik valaki versenyszerű sportolóvá. Azon sportolók, akik tagsági vagy
szerződéses jogviszonyban állnak sportszervezettel vagy sportszövetséggel,
de versenyengedéllyel nem rendelkeznek szabadidős sportolónak
minősülnek, így nem tartoznak a kivételek közé.
Az EMMI arról is tájékoztatott, hogy a versenyzők külön csoportot
képeznek, akik esetében a járvány alatt az általánostól eltérő megközelítést
igényelt az edzettségi szint fenntartását szolgáló létesítmények
használatának szabályozása, és a védekezés általános és a rájuk vonatkozó
különös szabályai a célcsoportok alapvető jogai és jogos érdekei szem előtt
tartásával, egészségük körültekintő biztosításával születtek meg, és kerültek
alkalmazásra a gyakorlatban. A sportszövetségek az edzések és a versenyek
során szigorú járványvédelmi intézkedéseket érvényesítettek, amely a
versenyzők megfertőződésének megakadályozását célozták.

