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Bevezetés

Alapkérdések – Covid-19, télosz, igazságosság:

• Társadalmi hatások mellett a sportéletben gyakorolt rövid- és 
hosszútávú hatások
– Hogyan érinti a sportot a Covid-19?

• Hogyan érinti a versenysportot a Covid-19?
– Hogyan érinti a nemzeti kézilabda bajnokságok végeredményeinek meghatározását a Covid-

19?

– „Télosz”

• Mi a bajnokságok végeredményeinek meghatározásának lényegi természete?

– „Igazságosság”?

• Igazságosság (morális értelemben): Ha azt kapjuk, amit megérdemlünk
– De mi alapján érdemlünk meg, és mit? (Sandel, 2012)



Kutatásmódszertan

Vizsgált igazságosságelméletek:

• Evolucionista felfogás
– Covid-19 környezethez való minél jobb alkalmazkodás

• Utilitarizmus
– Hasznosság-elve, boldogság maximalizálása (Bentham, Mill)

• Meritokrácia
– Elért eredményeken, (sport)sikereken alapuló rendszer 

• Egalitarianizmus
– Egyenlőség elve, „mindenki egyenlő”

» Méltányosság megjelenése (hátrányok kiegyenlítése)



Eredmények: végeredmény-meghatározás

• Véget ért a bajnokság – igaz csúszással, de az eredeti terveknek megfelelően
lejátszották a bajnokság összes, versenykiírás szerinti mérkőzését
– Meritokrata elvek dominanciája: sportpályán nyújtott teljesítmény és elért eredmények számítottak

– Utilitarizmus

• TV-közvetítési jogok, jegyár-bevételek (amíg engedélyezett volt a nézői jelenlét), szponzori szerződéseknek való
megfelelés

• Covid-19 miatt „lefújták” a bajnokságot – végeredményt kellett „valahogy” hirdetni
– Evolúciós igazságosság

• Alkalmazkodni a versenykiíráshoz, a módosított feltételekhez (ez akkor is igaz, ha lejátszották az összes mérkőzést)

– Meritokrácia

• Jelenlegi meritokrácia: amikor „lefújták” a bajnokságot, akkor ki állt előrébb a bajnokságban

• Korábbi meritokrácia: előző bajnokság végeredménye alapján, ki szerepelt „anno” jobban, előrébb

– Egalitarianizmus

• Nem ugyanannyi mérkőzésszámot vettek figyelembe→ „kicsit sincs egyenlőség”

• Ugyanannyi mérkőzésszámnak megfelelő pontokat vettek figyelembe a „lefújáskor” (elért pont/mérkőzés átlag)

• Nincs teljes egyenlőség, hiszen nem mindenki játszott mindenkivel, illetve ha a mérkőzésszám azonos is, akkor
sem ugyanazok voltak az ellenfelek



Következtetések

• Meg kell felelni (kizáró kritérium)

– Állandóan változó környezetünk (Covid-19 megjelenése…)

– Kézilabda télosza

– Versenysport télosza (sportpályán elért eredmények relevanciája)

– Versenykiírás (nemzeti kézilabda szövetségek által)

• Létezik igazságosság, kérdés: melyik igazságosságelméletet alkalmazzuk 
a „meg kell felelni” elvek teljesülése mellett

– Nemzeti kézilabda szövetségek igazságos döntéseket hoztak

– Mindegyik említett igazságosságelmélet (valamilyen szinten) megjelent

– Meritokrácia elve dominált, főként a jelen elért eredmények, azonban több 
esetben a (közel)múltbeli elért eredmények is számítottak
• Azonban nem kizárólagosan a meritokrácia jelent meg, azaz a versenysportban más 

igazságosságelméleteknek is van létjogosultságuk a végeredmény meghatározása kapcsán


