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Bevezetés 
A diszkrimináció tilalma egy „különleges státuszú jog”, amely jelen van az alkotmányos jogokban, azok teljeskörű 
érvényesítésének feltétele. Hatásköre azonban ezen túlmegy, alkotmányos alapelv, amely a jogrendszer egészére 
kihatással van. Így többek között kiemelendő a sportolók mivoltára, támogatottságára, elismertségükre, illetve 
a sportolói személyiségvédelemre is, értve minden hasonló helyzetű sportolóra sportágtól függetlenül. 
 
Vizsgálat 
Bármilyen versenysportról beszélünk, tevékenységükkel támogatják a magyar sportsikereket sportágaktól füg-
getlenül. Ebből kiindulva minden egyes sportág versenyzője hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország egy napon 
sportoló nemzetté váljon, a képviselt sportág elnevezésétől függetlenül. A hasonló helyzetet érthetjük az adott 
sportágakba fektetett energiára, időre, rendszerességre, illetve az adott sportág által meghirdetett versenyeken 
elért eredményekre. Hasonló helyzetű sportolókról beszélhetünk, hiszen az elért sikerek minősége egy és ugyan 
az. A gyakorlatban ennek az ellenkezőjét tapasztalhatjuk, aktívan megjelenik a sportban is a diszkriminatív je-
lenség. A hátrányos megkülönböztetést érthetjük azoknak a versenyzők, élsportolók körére, akik, sem a költ-
ségvetési törvény sem, adójogszabályozás (TAO) által biztosított állami támogatásokban nem részesülő sportolók, 
nem sorolhatók az olimpiai sportágak közé. Azokra a sportolókra, akik legalább olyan eredményeket produkál- 
nak és ékesítik Magyarország sportolói hírnevét, mint az államilag elismert és anyagilag támogatott sportoló tár-
saik, mégsem kapnak egyenlő bánásmódot. Őket nevezhetjük „mostoha-gyermek” sportolóknak. Akiket nem a 
befektetett munka és az elért eredmények által ismernek el, hanem a sportág elnevezése alapján kapnak egyfajta 
hátrányos megkülönböztetést. Nem részesülhetnek a felsőoktatáshoz szükséges plusz pontokban, nem kapnak 
támogatottságot a felkészüléshez, kiesnek az állami elismertség kosarából.  
 
Eredmények 
A diszkriminációt tilalmazó szabály alappillére, hogy egy személy vagy csoport sem részesülhet kedvezőtlenebb 
bánásmódban meghatározott tulajdonságai miatt, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy 
vagy csoport részesülne. Így érthetjük az olimpiai, illetve államilag támogatott sportolók előtérbe helyezését a 
nem olimpiai és államilag el nem ismert sportolókkal szemben. Megnevezve akár a labdarúgás és a fitness sport-
ágát. A fitness sportágát nem az elért eredmények alapján ítélik meg, hiába ért el a versenyző európai, illetve vi-
lágszínvonalú sikereket, magát a sport elnevezését ítélik meg és illetik emiatt magát a sportolót kedvezőtlenebb 
bánásmódban.  
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