
 

 

 
Tisztelt Síiskola-vezetők! 
 
A 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról a novemberi 484/2020. 
(XI.10.) Kormányrendeletet módosította részben. Ez azt jelenti, hogy a novemberi szabályok (amelyre a 
mostani jogszabály, mint „R” hivatkozik a szövegben) továbbra is érvényesek, de egyes témakörökben 
szigorúbbak tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre. 
 
A síiskolák nyitva tartásának kérdésében az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe venni: 
 
2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai 
3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a 
települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban 
élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. 
 

✓ A fenti szabály alapján az egyéni szabadidős sporttevékenység továbbra is folytatható, de 
kötelező a 1,5 méteres távolság betartása. E rendelkezés tehát nem volna akadály. 

 
5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 
6. § (1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva 
tartani, (kivéve az ott felsorolt szolgáltatásokat) 
(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló 

helyiségben vagy helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni. 

      A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
                   szóló 2009. évi LXXVI. törvény értelmező rendelkezése szerint: 
                   -  a szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése  
                      érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység,  
                   -  szolgáltató: a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás. 

 
Tekintettel arra, hogy a vállalkozási tevékenységként folytatott sí-, és snowboardoktatás a 
fentiek alapján szolgáltatásnak minősül, amihez ráadásul személyes megjelenés szükséges, e 
szabály szerint az oktatásra használt sípálya, mint a szolgáltatás helyszíne zárva tartandó. 

 
A teljes bezárás alól kivételt enged a rendelet: 
7. § 
(6) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet 
hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályaiban meghatározottaknak 
megfelelően – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy 
sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak. 
 
 
 
 



✓ A sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló:  
       1.§ (3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy,  
       aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy                  
       versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló. 
       6. § (1) Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt,        
       ha versenyengedéllyel rendelkezik. 
 

Ennek megfelelően tehát azok a síiskolák, ahol a Magyar Sí Szövetségtől versenyengedéllyel 
rendelkező sportolók edzése folyik, e célból nyitva tarthatnak, de nyilván egy esetleges 
ellenőrzés esetén igazolni kell, hogy az ott tartózkodók, mindannyian a fentiekben idézett 
rendelkezéseknek megfelelő versenyzők. 

 

      Azok a síiskolák, amelyeknél nincsenek versenyengedélyes sportolók zárva kell  
                       legyenek. 
 

                     Kérdésként merülhetne fel, hogy a nem vállalkozásszerű síoktatás is tilos-e, hiszen a fent   
                       leírt szolgáltatás fogalomnak nem felel meg. Ez a kérdés azoknál merülhet fel, akik                 
                       egyesületi formában működnek, de tagjaik nem rendelkeznek versenyengedéllyel.  
                       Tekintettel arra, hogy a sportpályán csak versenyengedélyes sportolók lehetnek, az     
                       egyesületi tagság nem elegendő ahhoz, hogy a sípályán egyesületi tevékenységre   
                       hivatkozással foglalkozás legyen. 

                 
A fent részletezett szabályok megsértését a rendelet súlyos szankciókkal sújtja és megállapítja, hogy az 
ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló 
helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni. 
 
6. Jogkövetkezmények 
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, 
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra 
ideiglenesen bezárathatja. 
(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.  !!!! 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés 
alkalmával is alkalmazható. 
 
Fentieket összegezve javasoljuk, hogy a műanyag borítású tanpályákon működő síiskolák a 2021. 03.08-tól 
04.07-ig tartó időszakban sí-, és snowboardoktatási szolgáltatást ne végezzenek, a tanpályán történő 
foglalkozást csak a sporttörvényben meghatározott feltételeknek megfelelő versenyszerűen sportolók 
számára engedélyezze az általános járványügyi szabályok betartása mellett (maszkhasználat és 1,5 méteres 
távolság tartása). 
 
A jogszabály megengedőbb értelmezése mellett elképzelhető lenne még a tanpályák megnyitása a 
közönség (egyéni sportolók, családok) számára oktatás nélkül, azonban ne feledjük, hogy a rendelet 
megalkotására azért került sor, mert a koronavírus rohamos terjedése ezt indokolta.  
 
Kérem, hogy a rendelet betartásával a síiskolák is működjenek együtt a járvány visszaszorításában. 
 
Budapest, 2021. 03. 06. 
 
                                                                                    Sporttársi üdvözlettel, 
 
                          dr. Egri Katalin elnök 


