Feladó: Koronavírus (BM) <koronavirus@bm.gov.hu>
Date: 2020. máj. 16., Szo, 13:53
Subject: Re: Információ kérés - szabadiősport-rendezvények
To: TTT <ttt.levelek@gmail.com>
Tisztelt Dr. Jakab Annamária!
Köszönjük megkeresését.
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló a Kormány 170/2020.
(IV. 30.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország egész területén a
sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú
edzésen való részvétel megengedett.
A Rendelet tehát a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet által már
engedélyezett egyéni szabadidős sporttevékenység mellett lehetővé teszi a szabadidős sport,
valamint tömegsport célú edzéseken való részvételt életkortól függetlenül, amelyre zárt térben és
szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. Szabadidős sportolónak
(valamint a sportról szóló törvény által nem definiált tömegsportban résztvevőnek) minősül
minden olyan sportoló, aki nem a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken, versenyrendszerben való részvétel érdekében, ebből a célból folytat edzéseket.
A Rendeletben foglaltak szerint a sportolók és sportszakemberek az engedélyezett edzéseken való
részvétel során a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben, illetve a védelmi intézkedésekről
szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezésektől, korlátozásoktól eltérhetnek, ennek
megfelelően rájuk a szociális érintkezésre a veszélyhelyzetben irányadó 1,5 méteres távolságtartás
sem kötelező, amelyet az egyes sporttevékenységek szabályrendszere és sportágspecifikus
mozgásformái indokolnak, valamint lakóhelyük, tartózkodási helyük, illetve magánlakásuk
elhagyására edzés céljából sor kerülhet.
Fent írtakra tekintettel tehát Magyarország egész területén engedélyezett a túrázás, lehetséges
egyedileg folytatni, továbbá az edzést lehet csoportos formában tartani.
A Rendelet alapján Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt
körülmények között megtartható.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a sportrendezvény a sportszervezet vagy
sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott
verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül.
A Rendelet alapján tehát mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a versenyrendszeren
kívüli, tehát a szabadidős, illetve diáksportrendezvények megtartása engedélyezett, amennyiben a
sportrendezvény szervezői biztosítani tudják, hogy arra zárt körülmények között (zárt
létesítményben vagy nézők elől elzárható területen) kerüljön sor, valamint arra nézők ne lépjenek
be. Jelen rendelkezés alapján tehát azon közterületen megszervezett sportrendezvények
megtartása nem engedélyezett, ahol a verseny nézők elől történő elzárására nincs lehetőség.
Létszámbeli korlátozást a Rendelet nem tartalmaz.

A Rendelet a sportrendezvényeken való részvételt kifejezetten a nézők számára tiltja meg, így
azokon a sportrendezvény egyéb résztvevői, így a sportolók mellett a sportszakemberek (így edzők,
csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek), valamint a
doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet,
továbbá a sajtó képviselői ebben a minőségükben jelen lehetnek.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy sportrendezvény szervezése során figyelemmel kell lenni a
veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett az adott sportág hazai és
nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, a sportág nemzetközi
versenyrendszerének alakulására, valamint a versenyek helyszínéül szolgáló létesítmények
működtetésére vonatkozó protokollokra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására,
továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára.

Üdvözlettel:
Ügyeleti Központ
Feladó: TTT <ttt.levelek@gmail.com>
Elküldve: 2020. május 12., kedd 10:23:31
Címzett: Koronavírus (BM)
Tárgy: Információ kérés - szabadiősport-rendezvények

Tisztelt Ügyeleti Központ!
Sportegyesületünk gyalogos teljesítménytúrákat rendez, amelyek szabadidősport rendezvények,
ezek megtarthatóságával kapcsolatban kérjük a 170/2020.-as kormányrendelettel kapcsolatos
állásfoglalásukat.
Sportrendezvényünkön kizárólag résztvevők vannak, nézők nem, a rendezvény erdőterületen zajlik,
lakott terület érintésével.
- Megrendezhetők-e a hatályos előírások alapján ezek a szabadidősport-rendezvények?
- Lehetséges-e közterületet (közcélú parkot, parkerdőt, turistautakat) igénybe venni a
sportrendezvényünk lebonyolításához?
- Van-e létszámkorlát a sportrendezvény résztvevőinek számára nézve?
- Külön szabályok vonatkoznak-e szabadidősport rendezvényünkre Budapest és Pest-megye,
különös tekintettel a Budai-hegység területére, illetve az ország többi területére, vagy sem?
Tisztelettel:
Dr. Jakab Annamária
Teljesítménytúrázók Társasága közhasznú egyesület, elnök

Feladó: Lengvári Tibor <lengvari.tibor@freemail.hu>
Elküldve: 2020. május 15., péntek 12:19:13
Címzett: Koronavírus (BM)
Tárgy: Kérdés teljesítménytúra szervezéssel kapcsolatban
Tisztelt Operatív Törzs!
Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz:
Lengvári Tibor vagyok, teljesítménytúrákat rendezek a Budai-hegység és Pilis hegység területén.
Kérdésem, hogy kint a szabadban, a természetben, a fent megjelölt területeken lehet-e túrát, teljesítménytúrát
szervezni, szabadtéri Rajt/Cél állomással?
Sem a Rajt/Cél helye, sem az esetleges Ellenőrzőpont nincs zárt helyen. A résztvevők előre meghatározott útvonalon,
és időpontban indulnak. Minden jogszabályban előírt feltétel betartható a túra során. Ez nem egy verseny, és nézők
nélkül zajlik a rendezvény, csak konkrét nevezők indulhatnak.
A résztvevő túrázók nem egyszerre indulnak, és nem egyszerre haladnak a kijelölt útvonalon, tehát nem csoportban.
Tudomásom szerint vidéki túrarendezésre már pozitív választ kapott Önöktől más rendező, így a Budai-hegység és Pilis
esetében is megerősítést kérnék, hogy ne ütközzünk
jogszabályba.
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Lengvári Tibor

Tisztelt Lengvári Tibor!
Köszönjük megkeresését!
A kérdéseivel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország egész területén a sportegyesület
által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való
részvétel megengedett.
A Rendelet tehát a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet által már
engedélyezett egyéni szabadidős sporttevékenység mellett lehetővé teszi a szabadidős sport,
valamint tömegsport célú edzéseken való részvételt életkortól függetlenül, amelyre zárt térben és
szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. Szabadidős sportolónak
(valamint az Stv. által nem definiált tömegsportban résztvevőnek) minősül minden olyan sportoló,
aki nem a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken,
versenyrendszerben való részvétel érdekében, ebből a célból folytat edzéseket.
A szabadidősport keretei között folytatott edzéstevékenységbe egyértelműen beletartozik a
túrázás, így a vezetett túra is, így Magyarország egész területén engedélyezett túra, illetve
teljesítménytúra szervezése. Létszámbeli korlátozást a Rendelet nem tartalmaz.
Bízunk benne, hogy a fentiekkel kapcsolatban teljes körűen tájékoztattuk Önt.
Üdvözlettel:
Ügyeleti Központ

Feladó: Koronavírus (BM) <koronavirus@bm.gov.hu>
Date: 2020. máj. 5., Ke 20:58
Subject: Re: Információ kérés
To: Eszter Dragony <tiszato.bringa@gmail.com>
Tisztelt Dragony Eszter!
A friss kormányrendeletek értelmében ezek a túrák megtarthatóak.
Magyarország egész területén:
1. sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
2. a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport
célú edzésen való részvétel megengedett.
A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló
kormányrendelet ebben az esetben nem iránymutató. (Mivel a védelmi intézkedésben a 1,5 méter
távolság tartás lett meghatározva.)
Üdvözlettel:
Ügyeleti Központ

Feladó: Eszter Dragony <tiszato.bringa@gmail.com>
Elküldve: 2020. május 4., hétfő 22:56:05
Címzett: Koronavírus (BM)
Tárgy: Információ kérés

Üdvözlöm
Teljesítmény túra szervező vagyok.
Érdeklődni szeretnék hogy a szabadban, heves megye területen lehet e már túrát szervezni,
szabadtéri rajt/cél állomással, nem zárt helyen.
Ez nem verseny, nézők nincsennek.
50/ 100 fő túrázik nem egyszerre,nem csoportosulva,
Külön indulva a természetbe.
Válaszukat megköszönném.
Mert a rendeleteket elolvasva ez nem egyértelmű.
Köszönöm
Dragony Eszter

