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Tárgy: A COVID-19 korlátozó intézkedések hatása
a fitnesz-, egészségfejlesztési szektorra, és szakemberekre.
Felkérés együttműködésre.

Címzett:
Czene Attila Elnök Úr, Salga Péter Főtitkár Úr
Magyar Szabadidősport Szövetség
Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tisztelt Czene Attila Elnök Úr! Tisztelt Salga Péter Főtitkár Úr!
A fitnesz- és egészségfejlesztési szektor a 2020-as EuropeActive-Deloitte „Európai Fitnesz és
Egészségfejlesztési Piackutatás” (1.sz. melléklet) szerint több, mint félmillió magyar ember számára
biztosít rendszeres, (és további több százezer lakos számára időszakos) szakértő által felügyelt,
biztonságos és hatékony szabadidős sportolási lehetőséget, mintegy ezer fitnesz-edzőtermi
létesítményben. A szabadidősport területéhez kapcsolódó fitnesz szektorban dolgozó legalább tízezer
fitnesztréner, sport- és rekreációs edző mellett ide tartozik azon szakember kollégák közreműködése
is, akik gyógytornászként, dietetikusként, masszőrként tevékenykednek a lakossági prevenció
érdekében, valamint a szintén több ezres nagyságrendű kiegészítő adminisztrációs személyzet is
(recepció, üzemeltetés). A felsorolt munkatársak a fitneszközpontok bezárását követően jelen
helyzetben szakmájukban alig, vagy egyáltalán nem tudnak jövedelemhez jutni.
A hazai fitnesz- és egészségfejlesztési szektor hatalmas potenciállal bír az állampolgárok fizikális,
mentális és szociális jóllétének megőrzése szempontjából a COVID-19 koronavírus okozta járványügyi
helyzet alatt is. A fitnesz-edzőtermek bezárásával sokak számára a rendszeres és szakértő által
irányított fizikai aktivitás ellehetetlenült.
Egy 2020 augusztusában publikált Eurostat tanulmányban (2.sz. melléklet) ismét megerősítést nyert,
hogy az EU-ban, Magyarországon haltak meg legtöbben megelőzhető betegségekben. Olyan kórokban,
amelyeket egészséges életmóddal, fizikai aktivitással meg lehetne előzni, s amelyek a fitnesz edzői
tevékenységgel nagymértékben csökkenthetőek! Nem kérdés tehát, hogy a fitnesz szakemberek és a
fitnesz létesítmények rendkívül értékes szerepet töltenek be a prevencióban, különösen ebben a
pandémiás időszakban, ahol az immunrendszer erősítése kiváltképp fontos lenne!
Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet szektorunk jelentős preventív egészségfejlesztési hatására,
főként kiemelt szerepünkre a fizikai inaktivitásból és a helytelen életmódból fakadó krónikus
betegségek rizikófaktorainak csökkentésében. (3.sz. melléklet) Az ágazat megfelelő elismertségét és
támogatását fontosnak tartjuk, mert a válságból való egészségügyi, gazdasági és szociális értelemben
vett kilábalásnak és az utána következő népegészségügyi helyzet javításának alapvető követelménye a
lakosság megfelelő fizikális, mentális fittségének megtartása és fokozása.
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola keretei között 20 éve tevékenykedünk a magyar fitnesz- és
egészségfejlesztési szektor erősítése érdekében. A szakterület munkatársai és az edzéseknek helyet
adó fitnesz létesítmények nevében kérjük a Magyar Szabadidősport Szövetség vezetését, hogy a fitnesz
területén működő szakmai szervezetek és cégek bevonásával működjenek közre a fitnesz szektor
stabilizálásában, részesítsék figyelemben és támogassák az ágazatunkban dolgozókat, valamint
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kiemelten foglalkozzanak a fitnesz-edzőtermek bezárásából fakadó kárenyhítés témakörével a
koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet alatt.
Erre a segítségnyújtásra ösztönzik a döntéshozókat a nemzetközi szakmai szervezetek is. (EuropeActive
Declaration of Support, 4. sz. melléklet)
A kooperációra tett javaslatom nem csak a jelen probléma orvoslására szól, hanem olyan közösen
kidolgozott megoldásokra törekszünk, mely hosszú távon biztosítja a szektor sikeres működését és a
szabadidősportba történő megfelelő integrációját.
Az elmúlt napokban egy országos reprezentatív felmérést végeztünk, melyet eddig mintegy ezer fitnesz
szakember és fitneszterem menedzser/tulajdonos töltött ki. A válaszok kiértékelését követően
munkacsoportok bevonásával ajánlást dolgozunk ki, és a problémák megoldására javaslatokat teszünk
a kormányazt felé. Ebbe a közös gondolkodásba, tervezésbe szeretném Önöket is felkérni.
Az IWI munkatársai és az általunk képviselt edzők, valamint a fitnesz létesítmények dolgozóinak
nevében köszönöm figyelmüket és támogatásukat!
Vác, 2020. 11. 25.
Válaszukat várva tisztelettel:

Dr. Zopcsák László
IWI Nemzetközi Fitnesziskola, IWIREPs edzőregiszter
Alapító, stratégiai ügyvezető
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1. sz. melléklet: European Health & Fitness Market Report 2020
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumerbusiness/European-Health-and-Fitness-Market-2020-Reportauszug.pdf

Magyarország főbb fitnesz piaci mutatói EHFR 2020
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2. sz. melléklet. Eurostat jelentés:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200814-1

Halálozási ráta megelőzhető betegségek területén, 75 év alatti korosztály esetében, 2017
(Eurostat, 2020.08.14.)
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3. sz. melléklet:
The positive impact of physical activity and exercise on immune function; The critical
prevention and recovery tool to fight a second wave of COVID-19 August 2020 Jimenez, A.
Mayo, X. Copeland, R. J
A fizikai aktivitás és a testedzés pozitív hatása az immun funkcióra; Alapvető prevenciós és
felépülési módszer a COVID-19 második hullámával való megküzdésben
https://www.europeactive.eu/covid19/home?field_category_tid%5B0%5D=53&page=1
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4. sz. melléklet: EuropeActive – Declaration of Support
https://www.europeactive.eu/covid19/declaration-support
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