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Tájékoztató 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 

(XI.10.) sz. Korm rendelet sportra vonatkozó rendelkezéseiről 

 

I. Fő szabályok 

- A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. 

- Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. 

- A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem 

korlátozhatóak. 

- A szabadidős létesítmények használata tilos. 

- A 10 fős korlát a magán és családi rendezvényekre vonatkozik. 

 

II. Kiegészítő szabályok 

 

1. 1. § (1) b) Közterületen, illetve nyilvános helyen sporttevékenység végzése során nem kell 

maszkot viselni; 

2. 1. § (1) d) A bevásárlóközpontok területén lévő sportolás céljára szolgáló helyiségekben nem 

kell maszkot viselni; 

3. 3. § (2) d) A sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott 

da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, 

db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, 

dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a 

szálláshelyre történő közlekedés céljából 

este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 

elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás; 

4. 4. § (2) A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni 

szabadidős tevékenység – különösen a futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása 

megengedett; 

(3) Tilos – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a 

sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a 

kosárlabda, a röplabda – gyakorlása; 

(4) A (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedést nem kell alkalmazni a sportról szóló törvény 

szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával; 

5. 5. § (1) Tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. 

(2) Rendezvény helyszínén – a 6. § szerinti kivétellel – a rendezvény helyszínétől függetlenül 

tilos tartózkodni; 

(3) Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen: c) a sportesemény; 

6. 6. § (1) A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos; 

(2) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható; 

7. 7. § Az 5. és 6. § szerinti védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a 

rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni. 

8. 12. § (4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról 

szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való 

részvétel céljából látogathatók. 
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Összefoglalva:  

1. A sportról szóló törvény alapján nem versenyszerűen sportoló személyekre (akik nem 

rendelkeznek versenyengedéllyel) vonatkozó szabályok: 

  

- Általuk sportesemények nem tarthatóak meg; 

- Számukra a sportolás kizárólag szabad téren, és az egyéni sportok tekintetében megengedett; 

- Számukra csapatsportok gyakorlása szabad téren sem megengedett; 

- Vonatkoznak rájuk a kijárási tilalom szabályai; 

- Köztéren, illetve nyilvános helyen végzett sporttevékenységük során nem kell maszkot 

viselniük. 

 

2. A sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló személyekre (akik versenyengedéllyel 

rendelkeznek) vonatkozó szabályok: 

 

- sportolási tevékenységükben nem korlátozhatók; 

- sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött tarthatnak; 

- edzésre vagy sporteseményre való eljutás és hazajutás esetében mentesülnek a kijárási tilalom 

szabályai aló, tehát este 8 és reggel 5 óra között a lakhelyük (tartózkodási hely, szálláshely) és az 

edzés/sportrendezvény helyszíne között közlekedhetnek, de rendelkezniük kell az ezt igazoló 

okirattal; 

- a jégpályákat, uszodákat, edző- és fitnesztermeket, sportlétesítményeket látogathatják; 

- nem kell maszkot viselniük a bevásárlóközpontokban lévő, sportolási célra szolgáló 

helyiségekben. 

 

Budapest, 2020. november 11.  
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