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EFOP-1.4.1-15 

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások 

területi felzárkózása érdekében 

kísérése 

Állásfoglalás sportrendezvények megtartásáról 

1/2020 (IX.08) EMMI utasítás  

Az emberi erőforrások minisztere által közölt, az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatba 

tartozó szakmai tárgyú rendezvények megtiltásáról szóló utasítás értelmében az ágazati szakmai 

rendezvényeknek a megtartása tilos (az utasítás visszavonásáig) személyes részvétellel. Ezek 

megvalósítása kizárólag online valósulhat meg.  

Az utasítás engedélyezi, hogy a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem 

megtartható rendezvények, a megfelelő járványügyi intézkedések betartása mellett személyes 

jelenléttel is megtarthatóak. 

Az utasítás az alábbi linken érhető el: https://aok.pte.hu/hu/dokumentum/30811 

Eljárásrendek a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan  

A szociális szolgáltatások megvalósulásának mikéntjét a járványhelyet korlátozó intézkedései között 

két, nem rendeleti erejű, inkább az intézmények részére útmutatóul szolgáló eljárásrend szabályozza. 

Ezek az eljárásrendek a következőek: 

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben 

Az utasítás az alábbi linken érhető el: 

http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_alapszolgaltatasok_es_csala

d_es_gyermekjoleti_szolgaltatas.pdf/57cb2990-5aa4-a7c6-f6d9-bae3be4aabe8 

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást 

biztosító intézmények és a javítóintézetek részére 

Az utasítás az alábbi linken érhető el: 

http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakos%C3%ADtott_atg_gyv

_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190 

https://aok.pte.hu/hu/dokumentum/30811
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_alapszolgaltatasok_es_csalad_es_gyermekjoleti_szolgaltatas.pdf/57cb2990-5aa4-a7c6-f6d9-bae3be4aabe8
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_alapszolgaltatasok_es_csalad_es_gyermekjoleti_szolgaltatas.pdf/57cb2990-5aa4-a7c6-f6d9-bae3be4aabe8
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakos%C3%ADtott_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakos%C3%ADtott_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190
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Ezek egyike sem tesz említést a csoportfoglalkozások tiltásáról. Az utóbbi utasítás az otthont nyújtó 

ellátások esetében írja elő azt a gyermekek számára szervezett csoportfoglakozások kapcsán, hogy 

„megszervezésük során is figyelembe kell venni a védőtávolság betartását”. Előírja még, hogy 

„amennyiben lehetőség van rá, javasolt az udvaron, szabadlevegőn való csoportfoglalkozások 

megtartása.” 

Köznevelési intézményekre vonatkozó intézkedési terv  

A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről szóló intézkedési terv nem rendeleti erejű, inkább az intézmények részére útmutatóul 

szolgáló eljárásrend.  

Az utasítás az alábbi linken érhető el: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevel

esi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf 

Az intézkedési terv kimondja, hogy „az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai 

sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk 

felfüggeszteni.” 

Előírja még, hogy „az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök 

felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.” 

Iránymutatás a közösségi házak és közösségi terek működésére 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elkészített egy szakmai ajánlást, ami a közösségi házak működésére 

iránymutatás a járványhelyzet korlátozó intézkedései között. Az ajánlás a BM Gyermekesély 

Főosztályának megbízásából, az EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Főosztályának 

(IH) jóváhagyásával készült el. 

Az ajánlás az alábbi linken érhető el: 

http://gyerekesely.maltai.hu/upload/file/kozossegi_terek_ajanlas_jarvanyban_2020.szept 

Az ajánlás tartalmazza, hogy „a járványhelyzetben bizonyos szolgáltatások szüneteltetése vagy 

átszervezése szükséges, míg más tevékenységekre a megszokottnál nagyobb figyelmet kell fordítani. 

Értelemszerűen nem tartható kirándulás, tábor, közösségi - és sportprogram, vagy bármilyen olyan 

rendezvény, ahol több ember gyűlik össze egyszerre.” 

Összefoglalás 

Elmondható, hogy a szociális és köznevelési intézmények vonatkozásában nincs konkrét szabályozás, 

ami megtiltaná a gyermekek számára a sportrendezvények megszervezését. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
http://gyerekesely.maltai.hu/upload/file/kozossegi_terek_ajanlas_jarvanyban_2020.szept
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Fontos megemlíteni, hogy a fenti szabályozások az állami intézményrendszerekre vonatkozó 

utasítások, amelyek nem vonatkoznak a pályázati forrásokból megvalósuló felzárkóztató programokra, 

illetve az ezek által működtetett közösségi házakra. 

Ezeknek a programoknak az MMSZ iránymutatása irányadó, amelynek értelmében ezek a 

rendezvények a járványügyi korlátozó intézkedések keretei között nem tarthatóak meg. 


