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Bevezetés 
2019 végén egy nagyon komoly és veszélyes vírust azonosítottak, a COVID-19-et, amely nemcsak a sportra gya-
korol hosszútávú hatásokat, hanem társadalmilag is kiemelt kérdés. A cél a vírus terjedésének megfékezése és 
a népesség egészségmegőrzése. Az elsődleges társadalmi feladatok megoldása, vagy megoldására való törekvés 
után a sportra, mint társadalmi alrendszerre is szegeződhet a figyelem. A COVID-19 következtében eleinte szá-
mos sporteseményt zárt kapuk mögött rendeztek, majd elhalasztottak, szüneteltettek bajnokságokat, ahogy ez 
a versenykézilabdában is megfigyelhető volt. Voltak olyan bajnokságok, amelyeket sportosan kifejezve „le is fúj-
tak”, nem folytatták – máshol a szüneteltetés és a későbbi esetleges folytatás mellett döntöttek. Ha a COVID-19 
mellett tudták is folytatni a bajnokságot és le tudták játszani a hátralévő mérkőzéseket, akkor az eredeti ver-
senykiírásnak megfelelően lehetett hirdetni végeredményt és bajnokot – csak a tervekhez képest későbbi idő-
pontban. Ellenben, mi a helyzet azokkal a nemzeti kézilabda bajnokságokkal, ahol idő előtt véget vetettek a 
bajnokságnak a világjárvány miatt? A tanulmány ezen döntésekre fókuszál. A végeredmények meghatározásakor 
a szervezők a legigazságosabb döntést próbálták meghozni, azonban mi alapján igazságos egy nemzeti kézilabda 
bajnokság végeredményének meghatározása? 
 
Anyag és módszerek 
A tanulmány célja bemutatni, hogy számos igazságosság-elmélet létezik és alkalmazható is a végeredmények 
meghatározása kapcsán. A tanulmány több igazságosság-elméletet is vizsgál (meritokrácia, egalitarianizmus, uti-
litarizmus, pozitív diszkrimináció, evolúciós szemléleten alapuló igazságosság), amelyek szerepet játszanak a 
versenykézilabda nemzeti bajnokságainak végeredmény meghatározásaiban. A bemutatott esetpéldák során al-
kalmazott igazságosság-elméletek alapján el kell dönteni, mely igazságosság-elméletet követték a szervezők a 
végeredmények meghatározásával kapcsolatban, és miért. 
 
Eredmények 
Több igazságosság-elmélet alapján is lehet végeredményt hirdetni a nemzeti kézilabda bajnokságok végeredmé-
nyeivel kapcsolatban. A versenysport természetének megfelelően a végeredmények meghatározásában a meri-
tokrácia eszméje dominált, azaz az addig elért (sport)eredmények. Azonban a meritokrácián belül is 
tapasztalható volt különbség: az elért eredmények időbelisége és aktualitása között. A (részleges) meritokrácia 
jelenléte azonban nem egyedüli és nem is kizárólagos – a sportpályán elért eredmények mellett minden esetben 
megjelent az evolúciós szemléletű igazságosság, illetve sok esetben az egyenlőségre törekvő egalitarianizmus, 
mint igazságossági elv, ahogy az (Bentham és Mill-féle) utilitarizmus, valamint a pozitív diszkrimináció is – utóbbi 
a (Sandel) sokszínűség elősegítése érdekében. 
 
Következtetések 
A tanulmány több esetpéldán is igazolja, hogy valóban igazságos döntést hoztak a nemzeti kézilabda szövetségek 
szervezői a végeredmények megállapításával kapcsolatban – a döntések a versenysport téloszával is megegyeztek. 
A kutatás igazolja: sokféleképpen lehet végeredményt hirdetni, valamint a szervezők igazságos döntéseket hoztak 
a végeredményekkel kapcsolatban (legfeljebb más úton érték el). Megfigyelhetők voltak analógiák és hasonlóságok 
nemzeti kézilabda bajnokságok között, azonban minden döntés a meritokrácia és a kiválóság alapú megkülön-
böztetés eszméjén nyugodott. 
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