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A

Hivatalomhoz parrszbetdv

ny irkezett, amely szerint Magyarorszigon 6vtizedek 6ta

rutinszerfien alkalrraznak az edz6k a vizes, els5sotb an viziabdz, szinlroorisz6s, riszis edz6seken
yiz al^fi lgpoitis-oigi idnlu ndd"sqmket az64 hogy ezzel )a.'rtsitk a spotol6k ill6k6pess6g6t 6s
tiid6kapacit6s6t. Ilyen m6dszer a hosszi ideig tafi6, vW gyakran ism6telt, vetsenyszerff itz altttr
iszds, tz isziLst rnegel6z6 akatatlagos hiperventill6ci6 (szaport leveg6v6tel). A pxnszbeadv ry
szednt tz e&6sm6dszet az 7960-zs 6vek 6ta vizsgi\ik a kutat6k, eddig &demben nem sikeriilt
b.izonltani pozitv hztisiq a sz6ndioxid sz.int cscikken6s ugyanakkor sulyos vesz6lyeket hordoz
nrr,girbm, ktikin<isen a kiskoru sportol6kra n6zve.
Az dapvet6 iogok biztosfu6l sz6l6 2017.6vi CXI. tcitv6ny (a tovribbiakban: A,bt.) 1. S (2)
bekezd6s a) pontia kiemelt ombudsmani feladatl6nt nevesiti a gyetmekjogok v6deln6t.
Tekintettel zrr4 hogy t ptrtaszbeadviny 6ltal kifogisolt gyakodat, valamint tzzaf szoros
<isszefiigg6sben a biztons6gos e&6skodi{m6nyek megteremt6se kapcs6n felmeriiLlt a gyernekek
v6delemhez 6s gondoskod6shoz, valamint testi 6s lelki egeszs6ghez val6 jogit'ril osszefiigg5
vissz6ssig gyznula, az igyben az Aibt. 18. $ (4) bekezd6se alapjir hiuralbdl dfogi ti<W;ktat
inditottam. A jelenlegi helyzet 6s az edzlsrn6dszer dka,lmaz sa, k6td6s6ben a megfelel6 k6p
kialakitisa 6tdek6ben sziiks6gesnek tartottam, hogy megismelem a felel6s sztktxca, valamint a
jelens6ggel tal6lkoT$ sTakigl sporlszrivets6gek tapas ztqlatziL iwasla:uit, int6zked6seit.
Az Ltfog6 wizsgilatom sofi.:r igy r6szletes tAl6koztztAst klttem u Embed Et6forr6sok
Miniszt6riuminak sport6rt felel6s illamtitkfu6tol, a Tesmevel6si Egyetem rektor6t6l, a Ma;gyat
Olimpiai Bizottsig f6irkirLal, az OrszLgos Spotteg6szs6giigy ltt6zet f6tgzzgzt6 f6orvosit6l a
Magyar Sporttudominyi Tfusasig elnok6t6l a Mzgyzt Usz6 Szovets6g f6n*i'i6t615 a, Magyat
Yblzbda Szovets6g elaok6t6l, valamint a Magyat Szinkronfsz6 Szovets6g elncik6t6l.

Az 6rintett alapvet6 iogok 6s alkotminyos alapelvek
a

a jog6llamis6g elve 6s az abb6l fakad6 )ogbiztonsig kovetelm6nye.

dtnokratikas jogilkn. " (Alaptorv6ny B)
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ttibbek nellett a nmkauid.elen ,is aqegitqs,igiigi elldtdr negs4eneqdsiul, a sponolds
ris a nndsqem te$edqis tuinogatisdual segiti eh" (Altptdrvfirry )O(. cikk (1)-(2) bekezd6s);

Az akalmazott iogszabilyok
a sportr6l sz6l6 2004. 6vi I. torv6ny (a tovibbiakban: Stv.);
a sport teriilet6n k6pesit6shez k6tdtt tev6kenys6gek gyakorlds6hoz sziiks6ges k6pesit6sek
jegyz6k1t6l sz6l6 157 /2004. (V. 18.) Komr. rendelet (a tov6bbiakban: Kr.).
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A megdtlapitott t6nydll6s
1.

A megkeres6ste be6rkezeft vilaszok

A tirgykStben hatiskcirel tendelkez6

sza.ktitca.6s a szakmai tapasztaltttzl bir6 sportszdvets6gek
vezet6it6l az alibbiak tekintet6ben k6rtem tii6koztatast:
A hlpoxi6s edz6sm6dszer vesz6lyeire val6 figyelemfelhivist (pl. Egyelemfehiv6 tibh
kit6tele), illetve a kiskori sportol6k eset6ben a sziiLl6k, illetrre a spottol6k szimita nlntltott,
fokozott tAjikoztztitst mennyiben tartia sziiks6gesnek? Rendelkez6sre 6llnak-e ielenleg
c6hottat a t6makort 6rfurt6, nyilvinos szakmai elemz6sek vagy t6i,6koztzt6 anyagok?
Megfelel5en ellen6rz<itt-e jelenleg m, hogy gyermekek szimLn isz6edz6st csak megfelel6
szabiLr6ny6 v 6gzetts6ggel tendelkez5 szakembet tart?
Milyen m6don lenne megval6sithat6 illAsporqt szetint a kiskoru sportol6k fentiekben
leirt e&6si kocki zatinrk rirl;jma]jz6hsa?
MeglJ:tAsr. szeitnt az edz6k tudnak-e a sportol6knak azonnali segis6get nyritani, llletve az
eszm6let6t veszt6 sportol6
egyes uszodik felszetelts6ge megfelel6-e, MM
^z
sziiks6ges
eszkoz<ik
(mobil
defibdll;tot, oxig6npalack)
itjji6leszt6s6hez esetlegesen
tendelkez6sre 6llnak-e?
Kiemelten footos a t6m6t 6rint6en n nform6ci6k adzpti)Lst az edz6k6pz6sek
tananyagitba, illetve a mit tev6kenyked5 e&6k megfelel6 infotmahsigt, ezzel
osszefiigg6sben a kiikinb<iz6 sportiigyi konfetencidkon a t6ma 6rint6se, a legut6bbi
kutat6sok etedm6nyeinek a bemutatisa. Erintett6k-e, illetve tervezik-e 6rinteni szakmai
konfeteaci6k, mdhelyek alkalmival a hlpoxiis e&6sm6dszerekkel kapcsolatosao felvetett
probl6mik, vesz6lyek taglal6sit?
A sza-kig sportszovets6gek vezet6ihez int6zett k6td6s: a spottorvosaik szim6ra mennyire
ismert a fentiekben vizolt edz6sm6dszetel <isszefiigg6 ptobl6mak<it?

6s m6s int6zm6nyek

1.

2.
3.

4.

5.

6,

1.1 A spott6tt felel6s 6llamti&6r (a tovibbialban: illamtitkit) vllaszLbxt hangsulyozta, hog5r
kiemelten fontosnak tarti6k a sportol6k egeszs6genek 6s testi 6ps6g6nek meg6rz6s6t 6s v6delm6t,
valamint a biztonsigos edz6skoriiLlm6nyek megtetemt6s6t. E feladatok a kiskoni spottol6knil
ktilonosen nagy ielent6s6get kapnak. A szaktarcz 2014. augusztus 73-6t negkensle a4 Orsldgot
Sponegis4t,igiigri lilti<elet (^ tovibbiakban: OSEI), melynek ill6spontia szednt a kifog6solt
edz6sm6dszet nem kapcsol6dik szorosan a sporteg6szs6giigyh<iz, egyuttal i*asoha t Magur
Otinpiai Biqofisng fu tuuibkakban: MOB) Onni BiTottstigtfuak bevonisit a probl6ma megold6siba.
Az OSEI szakmai 6ll6spongr dapiin 2014. szeptembet 24-'6n kelt level6ben n illamttkir
tovibbi aij6koztadst k6tt a MOB-t6l a ielens6g szakmai 6s tudom6nyos iasgiiztAr6l. Az
inlzrnnrkfu szednt a jelens6g vesz6ly6nek megel6z6se etdek6ben indokolt a MOB Orwosi
Bizottsfigintk bevon6sa, amely bemutatia a ptobl6m6t az egyes spottsz<ivets6gek fel6, vol,mint
biu;tosiqa a folyamatos egyeztet6s 6s konzultici6 lehet6s6g6t a vizes spordgak ketetorvosaival.
A kiskoru sportol6k fokozottabb v6delme erdek6ben u S*.23. $ (1) bekezd6s i) pontfa
2077. i*nufu 7-t6l * otszigos sportigi szakszovets6gek 6.s az orszLgos sportigi sz6vets6gek
r:;r1lakrr^zza kii{tinosen a
kcitelezetts6g6v6 teszr tpotegesqsigiigri syabtifiryt megalkotisit,
^raruely
ira
6s a sPortbiztositisra
biztosit6s
ell6t6s
a
sporteg6szs6gtigyi
megel5z6s&e,
sports6tiiLl6sek
sztbalyzttokbaa
sporteg6szs6giigyi
ezekben
a
vonatlroz6 sport6gi el6itisokat. A fentiek kapcsin
u iltarntldr<fu sza,kmat i ispongt a,pi6n indokolt az al6bbiakat is t<igziteni:

-

kotelez5 eg6szs6giigyi vizsgilato[ tesztek (indokolt esetben korosztilyonk6nt

6s

vetsenyrendszeteok6nt Iebontva),

alapvet6 felt6telek tdgzitise (pL a' iLt6kt€r, pityz,
felszerel6sek 6s sporteszkozcik biztonsigi kovetelm6nyer; kotelez6 v6d6felszetel6sek; a 18.
6let6vii{<et be nem toltott szem6lyekre von*koz6 kiikin e16it6sok),

- a biztonsigos ,6t6kra vonatkoz6

,|

-

alapvet6 eg6szs6giigyi felszetel6sek, illetve eg6szs6giigyi szernllyzet meghatitozisa (mind
jiLt€ktlt, mnd
oltoz6 tekifltet6ben; els6sotban a ve$eny- .illetve m6tk6z6snapokta
vona&oz6an; indokolt esetben versenytendszetenk6nt, illetve korcsopotonl6nt kiiLlon),

t

u

magasabb, legmagasabb bainoks6gban a spotol6i k6rt6rt6net nyilvinatisinak
kovetelm6nyei ftot6bbi s6tiil6sek, dkdnuotrkezel6sek, gy6gyszetek, kcizeli tokons6gban
el6fotdult sulyos eg6szs6giigyi ptobl6mik, a sportol6 Lkzl yelzett iilard6sult panaszok),

- a
-

sportbiztositisravonatloz6el6irisok.
Indokolt tovitbbL z szabilyzat mell6kletek6nt egy, az elsdsegefinlijtuissal ktpaolatos pmtokoll
s 6s egy6b tudatveszt6ses
kidolgozisa, amely segiten6 p6ldiul a sports6riil6sek, az
^gytiak6d €s ttitymrtatzst rdr,t n
6llapotok (epilepszi6s roham, 6jul6s) ieleinek, tiineteinek felismer6s6t
alkdnazurd6 eljitis tekintet6ben. Az illamti&it a fenti szakmai ill6spontj6r6l a sz<ivets6geket
2016 decembet6ben ir6sban t\6koz+atta. Az Stv. 6treneti rendelkez6sei zbpjin a, szdvets6geknek
t 2017 . ixtritt 1-iei hatilybalep6st6l 45 napiuk volt e szabilyzatok megalkot6s6a.
Az iJlzmtttkfu ti4ikoztatott tovibb| arr6l, hogy a sportszakemberek k6pesit6s6nek
megszerz6s6vel 6s ellen6rz6s6vel kapcsolatban a Kr. 5. $ (6) bekezd6se tzfi:Jmazza, Eszednt a
egyes tev6kenys6gek
sportsz6vets6g sztb yzrtzb*t httArozza meg, hogy sportig6ban

^z
tekintet6ben milyen k6pesit6ssel rendelkez6 szem6lyek min6siiLlnek sportszakembemelq valamint

azt, hogy sport6g vetsenytendszet6ben mely e&6i tev6kenys6gi szint t<ilthet6 be ktzLt6lag
sztkedz6i vagy okleveles szakedz6i k6pesit6ssel. A Kr. 5. $ (-f bekezd6se &telm6ben a
sportsziivets6g sz,,birlyza+Abu foglalak megval6sul6s6t a Wrt?olifikairt felel1s ninis4ler dltal aeTetett
ninit{,iriun a sportszovets6g 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott dokumentumok alapjrin ellendiqbeti.
Az illamtttkir kiemelte, hogy z jelzett probl6mik ellen6te a beadv6nyban emlitett
edz6sm6dszert vi-ligszerte hasznit\i&, igy fokozott frgyelmet kell tanrisitania u edz6st fehigyel6
e&6nek. V6szhelyzetben ijra,lles{isn bbet s<iikr,!g, ez€rt t sponedz6knek a segits6gnlnijt6shoz
elengedhetetlen alapismeretekkel kell tendelkezoie. Az erte vooa&oz6 ktiaetelninyndt<er, taflaruag
, egbat/iro<li:.ibafl a sport szakteriilettel foglalkoz6 fels6oktatlsi int6zm6nyelq igy kiil<inosen a
Tesmevel6si Egyetem, a Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6t&6pz6si Hivatal bevon6sa indokolt.
A fentiek alzpiin az 6llamtitkir illispontia szednt a sek6lyvizi ijul6s vesz6lye.inek
kezel6s6vel kapcsolatos feladatok els6sorban Eortqaknai, splrtndds<,ertarli k&d6skrirbe tartozttk,
ell6cisuk a megl6v6 jogszabiiyt rendelkez6seken trl, touibk srybd$o4itt nem igrnlel. A sek6lyvizi
6julis vesz6lyeit a MOB 6s az ll:ttett szakszcivets6gek kcizritti szakmai egyeztet6sek, valamint a
magas szinvonalf edz6k6pzis tti6n lehet megfelel5en kezelni, tovibbi a megkeres6sben foglalt
int6zked6sek (pl. Egyelemfelhivis) is szakmai egyeztet6seket krivet6en foganatositlat6k.

OSEI f6tgazgat6 f6orosa t6llkoztztott, hogy a hosszas yiz alztti riszis el6tt alkalmazott
hiperventillici6 vesz6lyeir6l 2074-bet a Spormrdom6ny Szeml6ben megjelent publik4ci6t
ktivet5en, a Ma;gyu Spotnrdominyi Tirsasig konfmncidt nndcT,ett, amelyen a Magyat Biwirr
1.2 Az

Sztivets6g, Ma,gyet Usz6 Szovets6g, a Testnevel6si Egyetem, a Magyer Sportorvos TArsasdg 6s az

Otszigos Sportegeszs6giigyi lnt6zet vezet6 munkaeitsai is r6szt vettek. A konfetencia utin a
Magyar Sportorvos T6rsasig lapi6ba4 t Spo*otwsi Srynl,iben Q5. ,iafo$an 4. s41n) Dl Apot P6ter
professzot irt ,,.,{pno6s risz6edz6s hyperventilatioval' cimmel itfog6 elemzlst 6s 6rt6kel6st. A
cil<k r6szletesen kit6rt az edz6sm6dszet kovetkezt6ben fell6p6 vesz6lyekre, valamint hivatkozott a
ketd6st6l a nemzet-hozi szakirodalomban megielent publikici6kra is. A szerz6 osszefogla-Ils6ban
meg6llapitotta, hogy a k6rd6sb en rtbetutt nfidqer ws4il1u, annak alkalma4isa nem jausoll A
Spotorvosi Szernl6t minden Spottorvos TinsasiLgy Tag megkapia, igy az infotrnrici6 mlnden
6tintett sportowoshoz eliuthatott, igy term6szetesen a kefttlflnslkhl< ir. A ketetorosok sz6mira
rendszetesen megrendezett keteto.wosi 6rtekezlet t6mli kozott is szetepelt a hypoxiis tethel6st
megel6z6 hiperentill,ici6 vesz6lye. A t6sztvev6 munkatirsak is egyet6rtettek abban, hogy tz
eldrytes bipementilkcid uesryl1es, edrys sonln ne alkalaa4Lk. A f6igrzgat6 f6orvos kifeitette tovibbiL,
hogy n edz6klpz1s artyrgitra", az uszod6kban foly6 mr:ok6ra Int6zetiiknek nincs befolyisa.
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A Mz-gyar Y'ailab& Sz6vets6g elnoke vilasziban jelezte, hogy t t6miban legin-k6bb autentikus
vilasz megfogalmazisa 6tdek6ben a Testnvehsi Egeten Us4i ,is Vids?ldlk Tan@fulnek wrytQi4beq
fotdult. Ugyanezen megfontolissal k6tte ki a. tatsz€l<vezet6 v6lem6nyet a Magyot Usz6 Szovets6g
sportigazgat6ia is, tovibbi a megketesett MOB f5titkira. Mivel a Testnevel6si Egyetem, M^gy^t
Olimpiai Bizottsig, a Mtgyar Usz6 Sz<ivets6g 6s a Magyat V'tzila,bda, Szcives6g^ v6lasza
taralmiban megegy ezik, azokat az alibbig.kban risszesitve ismertetem.
A probl6ma angol nyelvi meghttittozisa shalby n'ater blackort, de nev6vel ellent6tben oem
csak sek6ly vizben fotdul el6. A viz alatti hypoxiris, oxig6n hiinyos e&6sm6dszemek kiilcinosen, ha akaratlagos hiperventillici6 el6zte meg - sulyos eszm6letveszt6s, .illetve ha.lil lehet a
kovetlezm6nye. Magyatorszigot az orvosi szz.}r.nz hg(r-dssqatutuitos esVt,ihtws{isrek newqj.
L6nyege, hogy az *antJzgos hiperventill4ci6 kiszell6zteti a sz6ndioxidot a szervezetb6l, hogy
ncivelie az oxig6n koncentio6iit, eziltal az oxig6nszint cstikken6se a hypoxiis e&6sm6dszet
qlk"lrnqzisa eset6n el6bb okoz eszm6letveszt6st 6s segits6gny-fitAs hiiny/},an halilt, mint ahogy a
1.3

sz6ndioxid szint nriveked6se el6m6 azt a szintet a szervezetben, ami k6nyszedti a l6legzetv6telt.
Minden edz6sm6dszet tulzisba vitele, vagy nem megfelel6 6letkorban ti5tt€n6 dkzlmazisa
kirositia, akir sulyosan kfuositia a szervezetet. Azonban kev6s okoz eszm6letveszt6st, vzgy hdiTt
Sok sportig iinmag6ban fokozottafl vesz6lyes, att6l m6g term6szetesefl nem tiltiik. Ezekben a
sportrigakban sigoni elfiinfuokkal igekeryek a babseteket negehqni, vagy az esetlegesen el6fotdul6
baleseteknek egy6nte jelent6 kockizttit a mininrilista csiikkenteni. A viiasz kiemelte, hogy a
felvetett probl6m6val kapcsolatosan 6pp ezen a poflton van teend6. A hypoxikus edz6sm6dszet
azon tn6dszetek ki5z€ tartoztk, amellmek a uahdi * tar is batisa nig nindig nen biry1yitolt, sokan azt
is k6ts6gbe vonj6k, van-e egytkal n, de az edz6k ktikinb<iz6 m6rt6kben ezzd egyitt dkaStaazzik.
Ilyen m6dszet m6g tobbek kozcitt, a magslati edz6s hat6sa, a kiiLlonbtiz6 nyomiskiilonbs6geken
alapul6 ftabinban tort6n6), a sportol6k dapt6a6iit segit6 m6dszerek, z sziv teliesitrn6ny6t
novel6, kedngest befoly6sol6 m6dszetek, vargy '6sz6knil t szittazf6ldt k6pess6gfejleszt6s sok
eleme.

A

vilasz szeint negiebrik a ktpqisekben. a Jenti ws4ilekn fiirtind fgelenJelhiads, tganakAor
kienelte, hog nen ninfugtik iintctt sportdgban Usz6sban tzlr?-nyag r6sze, de csak k<izvetetten.
^
Oktat6ik minden esetben kiemelik a vesz6lyeket" rtol * fokozott" nemcsak t halil vagy az
az ombudsmani megkeres6s is
eszm6letveszt6s, de a s6riiLl6s tekintet6ben is. A v6lasz kifeitette
ebben er6sitette meg hogy a jciv5ben e titgykdtben nrivelni kell a hanprilyt, 6s mitfut erintun
t vesz6lyekre val6
Eotuigban kiitehqden a tarc41ag nsqiw kell ttnni a negftbli tqaknai ismentek ita&isdt,
kapcsolatos
vizi
spottokkal
Egyetem
fokozott fgelenJclh;fut. Ismertette, hogy a Tesmevel6si
i\uJis vesz6lyeir5l sz6l6
k6pz6sei anany,rgirbm csupin k6zvetetten szerepel a sek6ly

-

-

iai

tijikoztatis.

A

18 6v alatti sportol6k eset6beo a, viz abm hypoxiis, oxig6nhiinyos e&6sm6dszerek
qlkqlnazisfurrtk hat6konysigi, illewe eredm6nyess6gi mutat6ivd tisszefiig6sb_en kit6t arra, hogy
ez e t6mak6rben megielen5 szakcikkek kovetleztet6sei nem egy6rtelnriek. Osszess6g6ben nem
tekintik bizonfto taak, wdiil| kor e l6a ?edig bi<orgatottan ncs funleges poTjth hatuisa'
A kapoa vilasz szerint mivel akir minden Egyelmeztet6 iel n6lkiil bekcivetkezhet az
eszm6letveszt6s, majd halil, minden olyan eszkoz dk n^zasa hdokolt lehet, ami csak minimilis
szinallkbm is csokkenti ennek az es6ly6t, igy a figyelemfelhiv6 cibla kihelyez6se is' Mindez
azortbtn inkibb a felel6ss6g k&d6s6t szrikiti, de nem nyiit.igazi megold6st. A kiskoru, 12-15 6ves
sportol6k eset6ben a hlpoxikus edz6sm6dszer a,lkalmezS"sz biloryitoxan fihsbge4 erl..6l.ez_ edz6k a
k6pz6stk sot n tunrlrerretbel elfilr'lan tan nak az OKJ edzS k6pz6s eset6ben is. Az enn6l .id6sebb 1518 6ves kiskotu sportol6k eset6ben is indokolt lehet a fokozott tii€kozta+As, zri u edz6k
feladata. A sztiLl6k tij6koztat6sa indokolt, az edz6k tekints6k 6ket patnemelg de alapvet6en az
edz6k felk6szit6se az els6dleges feladat. A m6dszertaoi tartalmak ismertet6se a sziiLl6i 6rtekezletek
feladata lehet, t tAilkoztrtAsra, felvil6gositis nyiltisLrz e f6rumok alkalmasak.
A v6bsz kit6tt tovibbi arra is, hogy legink6bb a magas szinvonahi edz5k6pz6ssel lenne
megval6sithat6 a kiskoru sportol6k hypoxikus edz6si kockizatAnak minimaliz6hsa. Bir t t6ma
4

a

- kienelt wsryllus,ige miatt - a koribbiakndl is nagobb hangs lt
jdrhat
valamennyi olyzt k6pz6, okacisi int6zm6ry szimAn
kell kapnia. Jelent6s etedm6nnyel
int6zett felhivis, felsz6lit6s, akik az 6dntett sponigakban (pl. riszis, ylzn^bd^, szinkronfszis,
omrsa, uiadon) OKJ e&6, vagy szakedz6 6s magasabb min6sit6sf e&6i v6gzetts6get bocsitanak
ki. Ide6rwe a vizb6l ment6s tantirgy k6telez6 ielleggel el6it6sit, noha val6ban a nryel1qis jebtti aq
;yi negnl,titt, ami a gyetekekkel foglalkoz6 szakembetek kez6ben van. Kiemelten fontos a t6rnit
6dnt6en n nformici6k rdzptilisa az e&6k6pz6sek rararyagitba,, a mft tev6kenyked6 edz6k
megfelel6 .infomr6l6sa, az egyes sportiigyi konferenci6kon a t6ma 6rint6se, a legut6bbi kutatisok
etedm6nyeinek a bemutatisa. A t6i6koztatis kit6t ara, hogy az 6tintett sport6gak tekintet6ben
szetepelnie kellene a t6minak a kor6bbiakn6l nagyobb hangsullyal ebben az 6vben valamennyi
szakmai konfetenci6n, tov6bbk6pz6sben, szakmai mihelyek alkaltnival is.
t<er€Pel

de a nddsrymek

L4 A Magar Sinknnis4i Sqiiuet g elniike vllaszdban kiemelte, hogy a szinkrontszis a l"6winyos es
sz6p eszt6tikai sportok egyike. A spot6g komplexitisit a magas technikei felk6sziiLlts6get igenyl6
kritelez6 gyakorlatok, k<itelez6 elemek, valamint a mfiv6szi mozgissal kombinilt k6rdk adjik.
Mint vizisport nagy gyakodati 6s rekreici6s 6rt6ke van. Kivil6 6szistud6s\ \iz al| meriiLl6si
k6pess6ge! viz dxt v€gzett mozg st 6s leveg6 visszatarlist 6mek e[ a spottol6k. A vizben,
h6tk6znapi ember sz mata szokadan testhelyzetekben, p6ldiul feiiel lefel6 is k6pesek adott
mozg6s kivitelez6s6te, amely i6 mozg6skoordin6ci6s k6pess6get feileszt ki bennid tovibbi
feileszti a vestibuliris 6s a katdiovaszkul"fuis tendszert is. A szinkronriszisban sok rz a;na'erob,
oxigenad6ssiggal jit6 mozgdsf.ormt A szinktonfsz6 sportol6 technilei feil6d6se sotrin fejl6dik
u t k1szs6.ge, hogy a leveg6v6telt 10-20-30 m6sodpetcte visszatartsa. Ez sziiLks6ges is a kfit alatt,
mivel az id6 t6bb mint fel6t a viz alatt toltil a sportol6k. Ez6rt a szinkrontsz6 sportol6k sz6m6ta
az egyik legfontosabb dolog, hogy megfelel6 m6don vissza tudiik tartani a l6legzettiket.
A szinlnonrisz6 v6logatottal ebb6l a c6lb6l pecifkas gakorlatokat v6geztemek. Ezek egy
t6sze tomatermi gyakotlag mis t6sze kiiLlonboz6 tsz6s gyakorlat. P6ldiul .l()0 m gyotstszis sotin
minden negyedik hossz (25 m viz a,lan, kotiiLlbeliiLl 15-17 misodperc) viz ilam 6szis $izfu6lag
hiperventillici6 n6lkiiLl), mely megfeleltethet6 kddilbeliil egy krirben viz datt tolt6tt id6nek. Ezt a
feladatot j6 gyakotl6snak tartj6k. Emellett a tomateremben a sportol6k szimolJ.sra gyakoroli k t
kfirben bemuatand6 mozdulatokat, igy itt is van lehet6s6giio-k leveg6 wisszatar6st gyakoroltami.
A leveg6v6tel visszatartisinak feileszt6se 6s a tijd6 adrptircr6it hosszi id6t vesz ig6nybe, 6vekig
dolgoznak ezen, mivel sport6gukban felt6deniiLl szii&s6ges. Mindig szem el6tt tartj6k ugyanakkot a
fokorytosdgot 6s n edqdi odafigelist. Az eln<ik kiemelte tovibbi, hogy a t6ma- 6s a sportol6k
eg6szs6g6nek fontossiga miatt szii&s6gesnek tanj6k a l6tesitm6nyekben figyelemfelhiv6 tiblAk
kihelyez6s6t, tovibb6, a spotol6k 6s sziileik m6g pontostbb t6j6koztat6siLt is.
Azon k6td6semre, hogy milyen m6don lenne megval6sithat6 a kiskoru sportol6k
fentiekben leirt edz6si kock4zatrinak mnimaltzl)Ast, az elnrik bangsulyozta, hogy a hosszabb
ideig tart6 (30mp <) viz
6szis mell5z6s6vel, a irz di meriiLlt sportol6k szoros figyelemmel
^l^tti Altal, akik
kovet6s6vel olyan szem6lyek
iLttas* vzb6l ment6sben 6s iira6leszt6sben. I
bipmmtilhcili tilnisdaal ,6s a maximum egy hosszig t^rt6 i1z alatti iszis enged6lyez6s6vel, mely
egyeden m6ly leveg6v6tellel tdrt6nhet. Fontosoak atiik, hogy nind aJebfioktatdi, nind a ktirypfoki
o/etatis alkalniwl tiibbqiir b kern[iin qriba a tima, anaak rhiben, hog aq oktaaii intlptinyekb1l
kikerilli ffil kolkgdk tisq*ibat bgenek aq ed4isndfuryr ws{fehtel, vaLamint a biztoosigos ketetek kozt
v6grehajtott viz
riszis felt6teleivel egyszette maximum egy hossz, hiperventillici6 n6lkii!

^l^fi

ment6sben 6s 6jta6leszt6sben jiras szakembet jelent6t6ben, aki v6gig k<iveti a versenyz6t.
Az eln<ik ismertette, hogy vilogatott keretorvosuk szimira isme:t a, sek6lywbi iiulis 6s az
ezzel jit6 vesz6lyekte rninden esetben felhina koll6gik figyehn6r A vilzsz kiemelte, hogy a
kor6bbi edz6tovibbk6pz6sei} alkalmival t<ibbsz<it volt t6ma e ptobl6mak<ir, 2016. mirciusi
k6pz6siil<on az alcxoi technikai igazgat6 is besz6lt el5adisiban az ismer vesz6lyek6l, 2077.
1arrufu 29-i edz6tovibbk6pz6siiLkcin a vi.logatott ketetorvosuk tartott el5ad6st a t6miban.

t
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A vizsgdlat meg illaplt&sai

I. A hatlsk6t6m tekintet6ben

A fela&t-

6s hatiskottimet, valatninl ennek elEtis6hoz szii&s6ges vizsginan iogosultsigaimat az
Aibt. hatfuozza meg. Az Aibt. 18. $ (4) bekezd6se szeint az alapvet6 jogok biztosa a hat6sigok
tev6kenys6ge sotin felmeriiLlg az dapvet6 jogoli*al kapcsolatos visszissig megsziintet6se

6tdek6ben hivatalb6l elifulst folyathat. A hivatalb6l inditott eli6tis tenn6szetes szem6lyek
pontosan meg nem httittozhat6, nagyobb csoportj6t 6rint6 visszissig kivizsg dsltt vagy egy
alapvet6 fog 6rv6nyesiiLl6s6oek 6tfogo dzsgitatita ir6nyulhat. Az Aibt. 1. $ (2) bekezd6s a) pontia
kimondja tov6bb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sotin - kiiLkincisen hivatalb6l inditott eljrir6sok
lefolytat6sival - megkiiloriboztetett figyelmet fordit a gemekeklbgainak uldelndn.
Az Ajbr 18. S (2) bekezd6se a) porqr ilapi n hrasiLg n a, kiiTsqolgihatdst rigqd sqm fiiggedeniiLl att6l, hogy milyen szervezeti fotrniban mrikcidik - amely 6llami vagy tinkorminyzati
fela&tot lit el illewe e felzdzt ellAtisibn L;r1grnfikfl.lik. A St. preambulume alapi6n a sport a
kozj6 r6sze. Magyarorszig Otsziggy6l6se kinyilv6nitja, hogy mkfun enbenek alapwtd joga wn a
r?nrtho<, * ejlgit ayillan k4osila, fiigedeniiLl att6l, hogy versenysportr6l, a szabadid6 elt<ilt6s6r6[
a .li;k-, eg/etemi-f6iskolai sportr6l, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek sportiit6l vagy ez eg6szs6g
meg6z6s6t6l van sz6. A sportohs iogz n eg€szsfighez val6 iogb6l lwezethet6 t6sziogosiwiry, az
tszls, vizilabda,, szinkronirszis spot6gak versenyz6s6nek ketet6t pedig az egyes sz6vets6gek
alakitiik ki, amelyek illami frianszhozLs ilqiiln, iilarru feladat ellitr{siban vesznek t6szt. Igy az
A1bt. alapi n a spoitigi sryk:{iutsegek dqsgilhani, kiiqqolgihatdst tegqd squwek nindriilnak
A vizsgilati ketetekkel kapcsolatban rcigzithet6, hogy az ombudsmzn szLmata eg5r adott
jog1 szabiJyozits alapjogi aspektusi vizsgil*itt, valamint a jogszabilyok hiinyossigaival, tartalmi
hibfival osszefiigg6 int6zked6sek megfog mazisfua a tori/6ny, n ,l\bt 37. $-a ktizvedentiLl
lehet6s6get teremt. A preventiv alapiogv6delemte is hangsulyt helyez6 ombudsmani gyakorlat
altpi n a biztos mandituma keretei k<izdtt marad akkot, amikor az dapiogS aspektusi
vizsg6lathoz n6lkiikizhetetlen m6don, hivaalb6li eliiris ketet6beo, a konkr6t alapiogs6relmek 6s
ezen alapul6 panaszok megel6z6se 6rdek6ben ittekinti a televin s jo$ sza,biJyozirs! felt6tk6pezi 6s
ielzi a iogalkotis6rt felel6s szervek ir6ny6ba a felmeriiLl6 egyes ag'ilyokat.

II. A vizsgdlt alapiogok tekintet6ber
ii6adaltni probl6ma mdgdtt ell6 osszefrigg6s-rend szet feltirist soita a onim,
objektit nddon, k:zfu6lzg ala2iogi ,i/r,ek lel$rako{ahisfual, iitryatisirEl tesz eleget tz Aleptdrv6nyben
kapott manditumitak Az ombudsman ennek alapiin akkot jir eI helyesen, ha ktive&ezetesen,
zsin6rm&t6kk6nt timaszkodik az Alkorninybft6s6g alapvet6 iog6ll2mi gacallcilkkzl €s az
alapiogok tartalm6val kapcsolatos elvi megillapit6saira, valamint M egyes alapiogi teszteke'
Az Alkotrninybit 6sdg a 22/2012. (V. 11.) AB httitozarta;ba;lt affa mut4tott ti', hogy ,,tz
el6z6 Alkouniny 6s az Alaptrirv6ny eg5res tendelkez6sei tartalmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a
kot6bbi alkotrninybft6sigi dont6sben megjelen6 iogelvek ew6tel6t, hanem azok Egyelmen kiviiLl
hagy6s6t kell indokolni". Ugyanaklof a testiilet a 13/2011. (VI. 17.). AB hatAtozztintk trdokolisa
sotit tzt emelte ki, hogy zz adoLt hztAroz*bxr vizsg6lt torv6nyi tendelkez6sek eset6ben m6r az
Alaptonr6oy negyedik m6dositisa alapiet iin el a kotibbi alkotrninybir6sigi hat6rozatokban
foglaltak felhasznilhat6sigrit illet5en. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki nt hogy ,,al
Alkondrybiniaig a hahiltit ws{ett alkotndtlbiifigi bahlmlat fomiskint nEiehhsiwl, a hryegi, a< adott
iigbcn Jelnernlr alkotniryosstigi hirdis eldnfii#be7 qiik:igx niaikrt is brie&lni tunalmi aag sli)wg:pri
jogibeket. A<
ne$eb tiwl hiwtkolhalb mg idilhai a konibbi batht4ztaiban kidolg{ox
'fleket,
jo&illarrlban
ni
e*i qlndm
indokolinak 6s alkotnirybgi Jonfuahak tgunis a dtnokratikts
negiwerhetdnek, elbrrdi<hetdnk kell hmi4 ajogbi<tuntlg igtAe aq, bog a diintii negfo*ohsok dtkthahiak,

A biztos

egy adott
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konibbi hatuinqatokban kifiy'en
fu indoklisdruk l,italaPja.
,;nakfelhar<rldlbartr4il aqAlkotnirybinisdg mindig csctfl esetn, a konknt iig kontextasdban ,i<Wto."
Ha cisszevetiiiLk az Alzpt6n6ry B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Ntpti5rt6ny XVI. cikk (1)
ki),.Ethetdek hgmek-

ryriluinot inehs a

bekezd6s6ben foglaltakat a koribbi Alkotrniny 2. S 0)
bekezd6s6nek, 67. $ (1) bekezd6s6nek, illetve 70/D. S (1)-(2) bekezd6s6nek a szriveg6vel, al<kor tz
illapithat6 meg, hogy t jelen vizsgil* titrgyit k6pez6 iogillamisig elve , n eg1szs6ghez val6 iog 6s
a gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 joga tekintet6ben nem hoz olytn vLhozist rz
AJaptcirv6ny szovege, ami a koribbi alkotrninybir6sigi gyakotlat taralmi rlt6rt6kel6s6t
apjogok 6s az alkotrn6nyos elvek
Atimasztatl. Igy elvi meg6llapitisaim megfogalmazisr, *
6rtelmez6se sor6n - ellenkez6 tartalmri alkotninybit6sigi dont6s megsziiLlet6s6ig - irinyad6nak
tekintem az Alkotminybir6sig ilto) zz Alzptowlny hatilyba l6p6s6t megel6z6et, mind pedig az
azt kdvet6en meghozotthz;ti:.oza:oi indokolisiban kifeitett me+lllapitisokat, kovetkeztet6seket.
bekezd6s6ben,

)O(. cilk (1)-(2)

1. Az Alaptcirv6ny B) cikk (1) bekezd6se szeint Maganrs4ig f)gttbn, funokmtikes jo&iila"r. Az
Alkotrnrinybir6srig t<ibb hatirozatiban timutatott, hogy z iogiilzm n6lkiikizheteden eleme a
jogbiztonsig. Az Alkotm6oybfu6s g a 10/2012. (V1. 27.) AB hetinozztibtt kim61ds, f,egy
",
AJapt<irv6ny B) c;kk (1) bekezd6se 6s az Alkotminy 2. $ (1) bekezd6se azonosan deklarilja a
jogAlhmi klauzulit, teh6t az eddig kialakitott alkominybir6sigi gyakorlat tovibbra is relevins. Az
Alkoun6nybir6sig szerint a jogbiztonsig tz zllatn koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t, hogy a
jog eg6sze, egyes t6szterti.letei 6s az egyes iogszab6lyok is ihgosak, eg,lnelnfreN mikod6siiLket
teknwe kis4iaitbahiak 6s ellinhthahiak legyenek a nonna cimzettjei szim6ta. A jogriltamisrig
elv6b6l foly6 krivetelm6ny a k<izhatalom, kiizig,"gttas torv6ny ali tendelts6ge: a kozhatalommal
tendelkez6 szewek a jog dhal negillEitott ^nnkiidli nrdbea, a polgfuok szirnira megismerhet6 6s
kiszimitlrat6 m6don szabzTyozott knrbtuk kti<dlt feitik ki tev6kenys6gii&et.
Nem hagyhat6 figyelnen kiviiLl, hogy a kisginitbatdsig it a7 efinii garancidk bitositdsa
sqomun titsqekapcsohdik aqegu alatgti oloplWk delnluel, mintegy k<ilcsrinosen felt6telezik egymist.
Az alapfogok val6di 6rv6nyesiil6s6t k6pes kitLesiteni, megb6nitani a szab yoz s vrgy a
iogalkalmazis hibdib6l, zavatlb6l ad6d6 kisz6mithatadztsig, az ellitisn vonatkoz6 garanciilis
szabilyok f6lret6tele, Egyelmen kiviiLl hagyisa. Erdemes utalni itt arra az alkotminybft6s6gi t6ziste,
amely szerint k<izveden alkotminyi gaanciik gaqdasfuusdgi is cikrynfrsigi o/etkbdl, n el1fuis
egyszetfisit6se vagy az id6szenis6g koveteln6ny6nek 6rv6nyesiiLl6se am,6n sen nellfqhetdk
,iledehl,i terti, sq.elhni is erktibsi f{ldd,isiheq qiih:igr uifulenlnq is goadotkodhhoq aah jogit
a<AlaPttin inJ XW. cikk O bekeryl,ise rtigqin. A gyerneket f6szabilyk6nt mi''den olyan alapvet6 iog

2.

A gemek

megillet, mint brimely mis embert, de ahhoz, hogy a logok teljess6gevel k6pes legyen 6lni,
biztositani kell szimfua zz 6le*otintk megfelel6 minden felt6telt a feh6tt6 viLishoz. Erre
tekirtettel kifeiezetten a gyer:nekek jogak6nt rcgzii t tow6ny z megfelel6 testi szellemi 6s
erkcilcsi feil6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskodista val6 iogot. E v6delemre 6s
gondoskodisra a gyermek mindeokivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek
sztilei csal6dja, az 6llzm 6s a litsadalom valamennyi tagja is k<iteles a gyermek iogait tiszteletben
tattani, 6s a titsadalom fennmarad6sinak zilogzk6tt biztositani szdmrlra a megfelel6 fejl6d6s6hez
szii{<s6ges felt6teleket. A gyermelq mint az alapiogok alanya oldaLin az 6letl<otb61 ad6d6
hieinyokat n ilbm oldzlir6l n az rnt6zm6tyv6.delmi kritelezetts6g egyenliti ki" hogy az illamnak
aktivan kell cselekednie a gyermekek alapvet6 joga:nak el6mozditisa, 6rv6nyesiil6se 6s v6delme
6rdek6ben. Ezt az dapt6tdt rogzitr a Gyermekjogi E gyezmirry preambuluma: a gyerneknek,
Egyelemmel fi:ikai (5 szellemi 6retts6g6nek hiinyara, kiikincis v6delernre 6s gondozisra van
sziiks6ge, nevezetesefl megfelel5 iogi v6delemre, sziiLlet6se el6tt 6s sziiLlet6se utAr egyatdnt, Az
E,gyezrminy 3. cikk6ben foglalt meghatrfuoz6 alzpelv pedig mindeo g5rermekekkel kapcsolatba
keriiLl5 int6zm6nyt 6s hat6sigot a gyetmek legiobb &dek6nek megfelel6 eliidsra kcitelez.
Az Alkotrnioybir6siq a,27 /7996. g. 17) AB httArozatbaa Limondta, hogy a gyermeknek
az a iog4 hogy u hl.n t6szdr6l a, megfelel6 testi, szellemi 6s erkSlcsi fejl6d6s6hez szti&s6ges
7

illtn

alEoga neg a getmek
ftjl,1ditinek w&lnen. Az illamnak e koteless6ge alkotrninyos alapot nni,it ara, hogy a torv6nyhoz6
vagy a bft6sig - els6sotban a nyilvinossig szf|rtiihat - a gyemrek joggyakotlisit korlitozza. Az
6llamnak a gyermeket zz olyrn kocleiqatuillalisokhil is meg kell 6vnia, ame\ekkel kapcsolatban
eletkorin6l, illewe az ett6l fiigg6en felt6telezett testi, szellemi, erkrilcsi 6s t6tsadalmi 6tets6g6n6l
fogva nem k6pes megismemi 6s 6rt6kelni sem a vdlaszthat6 lehet5s6gekeg sem pedig vilasztzst
k6vetkezm6nyeit saiit szem6lyis6gere, k6s6bbi 6let&e 6s t6rsadalni beilleszked6sere n6zve.
Az Alkotrnrinybir6sig szetint a gyermek alapjog-gyakotlisa koiitozlsinzk indokolts6ga
k6t t6nyez6 egytittes m6tlegel6s6t6l fiigg: ehg rintt+ a gyermek Llt^libxt n onill6 d<int6ste; illetve
r diitrtis ttirgfitdl
esetben mihez kell az 6tetts6g. A r6szwev6k ,,6rets6g6C' iitditbaa az
^dott
mik<id6k6pess6g6nek v6delme, ntz z koz6tdek k6veteli meg. A
6rintett sirsadalmi^zint6zm6nyek
jogkotlAtozdshoz azonban el6gs6ges 6rv lehet a gyermek v6delme silit magz ellen. A testtiLlet
felTnivtz artz- a Egyelmeg hogy a polgiri iogi cselekv6k6ptelens6g 6s koi azott cselekv5k6pess6g
p6ld6ul els6sotban az iigyleti fotgalom biztons6g6t v6di; de a kiskotut is 6{a a megondolatlat
tes<lesigtktdl ir dltahbar a kochiqatflil. A httittozat t<igzi{ hogy a dont6s siiyz tz, ami a gyermek
joggyakodis6nak korhtozLsdt indokolja nkdaddig anigJebhs diitttisn nm kepes. A d6nt6st azok z
ki)*lkegtityek, ilewe kocbiqatok tehetik sulyoss6, amelyeket a d<int6ssel a gyetmek v6llal. Allami
kcitelezetts6g, hogy a gernek srynilisigfejl fusiheq sqiik:Qes wfulnet ,!s gondoskodi:t rytijtson, tnll:,dez
vonatkozik az egy6rtelmien kiros hatisok tivol tatisfua', magiban foflalia, ut is, hogy tz illzm a
szem6lyis6g6t, s 'rgy n eg6sz j6vend5 6let6t meghatlroz6 sulyos kockAz*viilzlAst is elh6ritsa.
A testiiLlet hangsrilyozta, hogy a szabadsigtrog kothazdsdhoz r gyeraek v6delme
6rdek6ben sem el6g a testi szellemi, erkolcsi feit6d6s elvont vesz6lyeztetise. A4 full biryryitani,
bog aalane! tewkerysigel aq!rt korhtoq ugt tilt ajog nert aq aq iillett knns<1ilya kotknit ws4ilekkel
jdr; e konkrit wsqi! nagtsdga di)nti el ajogkorldto4fu miryossdgil A httittoztt afia is rimutat emellett,
hogy egy-egy rizik6 felbecsiiLl6se ugyanakkot nen sqoritkoqhat p,ts$d tdlaneb :4akttdondry s@dt
kell m6rlegelni, hogy az az adott titsadalni k6riiLlm6nyek
teriilerirx korl/itt<utt ,irtikelis,in, h^t;leftt
^zt
kozott
6rintettek fejl6d6s6te 6s j<iv6i6re milyen hat6ssal lehet.
v6delemben 6s gondoskodisban t6szesiiLlj<in, aq

alkotndnyos ktitebxeget

^z

3. Az Alaptorv6ny )O( .ikk (1)-(2) bekezd6se apjfit ninderkinekjoga uan a testi 6s hlki egisqsdgbe1,
anesnek riniry*iihsdt Magamrsllg - ndtok nellen - al egiqs,igngi elhnb negsrynxT,esiwl regiti eln. Az
Alaptcirv6ny ren dszer6ben tz egeszs6giig7i elit6s olyan int6zm6nyv6delmi kcitelezetts6g, amelyb6l
konkr6t, dkotrninyi szintri, kik6nyszetithet5 alanyi iogok iellemz6en nem vezethet6ek Ie'
Az Alkorrninybit6sig t<ibb httirozztitban irlelne{e a testi is blU egesryigheq wh jog ta*alnit
is korlito<hatdsd&it 6s kimondte, hogy nem alanyi iogk6nt, h,lrrem alkotndnyi kii*telniryla
alko1rlArLyos k6telezetts6g6t ielenti, hogy t nernetgazdzsirg
inelneryndf, n alltlfrrn,]k
^zt
^z
tehetbir6 k6pess6g6hez, az illasa 6s a tirsadalom lehet6s6ge.ihez tgazodvt olyaLt gndasirys 6s iogS
ktimyezetet teremtsefl, amely a legkedvez6bb felt6teleket biztosiga a polgirok egeszs6ges
6letrn6dj6hoz, 6letgitel6hez. Az illam k<iteles megteremteni egy olyan int6zm6nytendszer
mrik6d6s6nek a garanciit, amely mindenki szimAn biztosigt u eg€szslg;tgyr szolgiltatisok
igenybev6teli tehet6s6g6u vagyis d !<ltgiltahi intiryz,iryek hiirya niatt senki ne namdlbn elLitathn .
Az Alkotrn'inybir6sig ugyanakkot utalt ara is, hogy az eg6szs6giigyi nt6znn€rlyhii6ztt €s
az orvosi ell6tis k<ir6ben elvontan, iltalinos ism6rvekkel csak eg6szen sz6ls6 esetekte
ill^tni kotelezetts6g kritikus nagys6git" vagyrs tzt a sziiLks6ges
korl6tozottan ha;tfuozhtgz- rrreg
^z
minimumot, amelynek htinya rrrlt alkotnrinyellenes s€ghez vezet Ilyennek volna min6sithet6
p€lddul, ba aq ors4ig egus teriiletein a7 egetqsigiigri inti4nirymnfuqer is aq orwsi elliAis fliesen hidryoya.
Az eg€szs,lghez val6 iog teh t tirrfla&ibafl ahryi jogk{nt ,hrelnelh**bn, u az Alkotrnrlnyban foglalt
dtlani kiitebryttsiykint fogalna4idik neg anely magitbzf/r foglaTl,- nt a kcitelezetts6ge! hogy a
torv6nyhoz6 a iesti 6s Ielki eg6szs6g bizonyos terii{etein alanyi iogokat httArozzon meg. Az
egeszs6gv6delmi kotelezetts6g, mint tz 6letv6delmi kotelezetts6gb6l Ievezetetg ,,kozvetetC'
int6zm6nyv6delmi kcitelezets6g hauir ozottzn tz illamc6l min5s6g fel6 mutat.
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III. Az iigy 6tdem6ben
A gyermekjogok v6delme felett 6rktjd6 ombudsmanl6nt ielen hivatalb6li vizsg6latom f6kusz6ban
u a k6td6s 6llt, hogy a vizes spotokat riz6 sportol6 gyermekek e&6se, felk6szit6se sotin
aflraftnazo6 hypoxiis e&6sm6dszer gyakotlaa,
annlk vesz6lyeir6l v 6 t6l6koztztis, a srilyos
^z
k6vetkezm6nyek megel5z6se kapcsin 6rv6nyesiiLl-e a gyermekek v6dele"'hez 6s gondoskodishoz
val6 joga, valamint az Egyezm6ny nyomin a gyetmek legiobb &dek6nek megfelel6 eljit6s elve.
Mindenekel6tt le kell szogeznem, hogy ombudsmanl6nt egy adott edz6sm6dszer
"lk"lqazisinzlg hagisainak megit6l6s6ben, azaz els6dlegesefl sportszakmai, spotftn6dszertani,
spoteg6szs6giigyi k6td6sekben hatuiskiir, ilbtae sqaknai ko@etenda hidrldban nen Joglalbatok dlldtt.
Tehit nem az a feladatom, hogy eldontsem, hogy mely edz6sm6dszet tekinthet6 kockizatosnak,
rrzonbzn aq elisnert kockiqatok esetiber hrtiskotom, jogom 6s lehet5s6gem van felhivni n 6intett
szervek 6s int6zm6nyek Egyelm6t ezek m6rs6kl6s6nek 6s megel6z6s6nek fontoss6gfua, eszk<izeire.
Eppen az6n fordultam tehit a nagy szakmzi tapasztalztal 6s a megfelel6 ismetetekkel rcndelkez6
int6zm6nyek, illetve szakigi szovets6gek vezet6ihez, hogy a beadvinyban kifogisolt hypoxiis
e&6sm6dszertel kapcsolatos egyes szakmai 6ll4spenlqkag a k6rd6sk<ir iog1 sztbilydnak
helyzet6r6l pedig a teriiLlet6rt felel6s szaktirca illisfoglalisit is megisme{em. A t6m6vd
<isszefiigg6 alapiogi meg6llapitisaim igy a megketes6serue adott szakv6lem6nyeken alapulnak.
Ki kell emelni hogy a sportolis, kiil<incisen a vetsenyszeri spottev6kenys6gek -i"drC
kiilcinboz6 intenzitisri ues{fikfiq"eakkel * kockirytokleal jimak, a sportol6 gyermekek, illetve a
sztiLleik pedig akkot tudnak megalapozoftan d6nteni et6l a sporttal jir.6 kock zrtwtJlalisr6l ha a
kapott infotmici6k abpjira tisztitban vannak annak kcivetkezm6nyeivel. [2 61lem 6s a sportigi
szakszoves6gek feladata pedig a sportol6 gyermekek v6delemhez 6s eg6szs6ghez va16 iogLn*
v6delm6re 6rdek6ben az edz6s 6s felk6szit6s sor6n a koclcizatok minimalizil6sa, megel5z6se.
A v6laszok egybehangz6an meget6sitett6k, hogy a llpoiis edqimdds7er uetqil2er, annak
alkalna4isi batlkon2sdga nen bi<orlntttt, ki:koni, kiiliintisen 15 ia alatti Eonohlkra fi4x pedig kiJ{erytten
elhnjatallt, srilyos, akir v6gzetes kovetlezm6nyekkel j6rhat. A hlpoxjis edz6sm6dszert
zv^
^lkilrn
bek6vetkezhet a shalbv, waler blackott, a sehljd$ (iulis. z sportol6k sulyos agyi oxigenhiinyos
illapotba keriiLlhetnek, mindenf6le el6zetes fig5relmeztet6 iel n6lkiil a wizben eszm6letiiket
veszthetik, ha nem sikeriil id6ben, szakszerGen fim6leszteni 6keg sz6ls6s6ges esetben fi.rlladisos
halilukhoz vezethet. A mir el6fordult sajn6.latos esetek azt timaszg6k al[, hogy az 6iul6s 6s a hal6l
be6lla k<iz6tt csak k6t 6s f6l petc telik el.r Mindezen szakmai-szakirsd"lmi 5sg6llapit6sok alapjin
komoly aggodalomra ad okot, hogy a be&kezett vilaszok szetint tz ismert agg6lyok ellen6re a
hlpoxiis e&6sm6dszert a vesz6lyeztetettebb 6letkoru, kiskoru spottol6k eset6ben, m6g ha elt6t6
m6n6kben 6s intenzitissal is, de ielenleg is qlkqlmazzik z vbi spottigakban.
Sg/<tigx eqgrt tehdt felhini a fgelnet ara, bog a l1poifu ed4iw6dqgr ktpcsdn a kiskoni
qo*ohkra n!4n rug jebntdsege ut aq alkzlnaqis abd ibtkoi batiniruk, a baleset-negel qii isnennk
niiwhsinek, eqea ismentek hgsT4bsebb kiiri alkalna4istitak, aqaq a kockiqati tiryeqfik nidnali$hshaA
Nem hagyhat6 Egyeknen kiwn[ hogy a hlpoxiis edz6sm6dszerrel jrfu6 ielenlegi vesz6lyt a
rendelkez6setnte 6116 infomr:ici6k szerint tov6bb nciveli az, hogy tz edz6ls szake&6k k6t6ben
iellemz6en nem, aag csak ahg isnd fogalon a nkifiui( djilis. A Tesmevel6si Egyetem tznszilrrrczet6
docense vilasz6ban meget6sitette azt is, hogy bit az edz6k6pz6sekben megjelenik a sek6lryizi
iiulis vesz6lyeire val6 figyelemfelhivits, zz laemkap kell6 hangsrllyr
Mindezek ismetet6ben - egyet6rwe a vthszad6k v6lem6ny6vel - j6magam is
elengedhetedennek tattom a jelenlegi Eotedqdi kep{sek oktatdsi aryagiban negtaklbatui isnentek
nijitdslt, nagyobb hangsulyt helyezve a legriiabb sqaknai anlagok" ilhtw dlktfqlahso* szednti
vesz6lyek ismenet6sete, a megel5z6s fontossigfua. Vizsgilatom sorin kidetiiLlt, hogy szimos
sryknai it fgchnfelkehd cikkjeh neg a tdtgban mind a hazai mind a nemzetkozi szakirodalomban,
I Mindezt fe.lismerve az EgyesiiLlt illaookban ttibb helyen betiltoni& az ilyeo jellegf e&6sm6dszert az uszod6kban
2015-t6l az USA-ban m6jus 31-e hivatalosan is a "sek6lyvbi ijul6s mege[626s napja" (Shallow water blackout day)
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amelyek megfelel6 segis6get tuclnak nyujtani x mfiszertani anyagoh tananyagok elk6szit6sekot.2
A be&kezett v6laszok is meger6sitett6k, szii&s6ges egy sz6les sztkmai egyeztet6s mellett

kimunkilt s<ahnai ?mtoklll, wlanht kiiqenhefi tuij,ikogahi kidolgoz6sa. A hozzLflthet6stg
6tdek6ben pedig indokolt a miniszt6rium, tovibbi a, spottigi szakszrivets6gek honlapi6n val6

,
kozzlt€teL Ezek ugyanis egy6rtelmfi 6s szakszet6 segis6get 6s felvihgositist tudninak
"yria"i
mun-krit
v6gz5
edz6\
keretorvosok,
valamint
a
szakk6pesit6ssel tendelkez6, gyakorlati felk6szit6
sportol6 gyermekek szitlei szdmitt a kiskoru sportol6k biztonsiga 6s v6delme &dek6ben.
Egyet6rtek u ilTamtrki,t vilaszix , miszednt a, iogszabiiyt ketetek alapvet6en adottak a
megel6z6s 6s t kockAzai t6nyez6k cscikkent6se erdek6ben: a kiskoru sportol6k fokozottabb
v6delme &dek6ben ugyanis az Stv. 23. S (1) bekezd6s i) pontia 2017. ianutu 7-16l n otszitgos
sport6gi szaksz<ivets6gek 6s rz otszigos sporcigi szovets6gek kcitelezetts6gev6 teszi Eooegisg;,igiigti
qabd!ryt megalkotisig melynek kotelez6 tartalmi elemek6nt jel6li kiiloncisen a sports6riil6sek
megel6z6sere, a sporte#szs6giigyi ell6t6s biztosiuis6ra 6s a sportbiztositisra vona&oz6 spore{gi
el6ir6sokat. A t6ma gyernekiogi 6rintetts6ge okin a sporteg6szs6giigyi sza,bilyza,rokzt olye;n
artalommal kell el5k6sziteni, hogy nok a kiskoru sportol6k v6delm6te megfelel6 szaktnai
tartalommal, r6szletess6ggel kimunkilak, a gSrakorlatban elkaltrlL zhat6ak 6s adekvitak legyenek.
A kockdzti tdryez6k minmalizilisitt a drgi rthitubk hilnytalan nnfulkeqisn nilka qolgilia.
Az ilyen edz6sm6dszet alkalmaz6sakor az tszodLk felszerelts6g6nek az els6seg6ly nyuidsi
helyzetek elTitzsttz alkalmasnak kell lennie, tz eszm6let6t veszt5 sportol5 't11L6leszt6s6hez
sziiks6ges eszkdz6k (pl. mobil de6brillitor, oxig6npalack) tendelkez6sre ill6s6t biztositani kell.
Mink7ek alapjan negallEiton, hog a sportedqfr kepqisek sonln nen belyeqnek negfeleh hatgsrifit a
kiskoni Eoaohkra nag ws4glll njl6 lytpoitis ed4isnddsTer haldsmubaniqnwlttak ismtrtetisin, a
eortsqakenbenk s4imdra nem hoq4if,irtadek a kockiqatcsiikkentirt, ilbtw negeldqist erindi qaknai
Pntoknlhk * itruta*ik, a4 ismen kochiqatoknil a gnmekek * a :qiihk nm kell cr niiikopnah A
jebfugi he!ryt ig a gonoh gemeh.ck ui&ltnbq 6s gondosko&isho1, uhnint egeqsighel wh jqdtal
ihtry;fiig1 tti:sqtitttigot oko1, ninl a jogshbn bektiwtkeqis,inek kn4x en, dllatdri aes4!!6t hordoly naglban.
Intdzked6seim

A

feltfut alkouninyos ioggal osszefiigg6 visszissigok orvoslisa 6s iov6beni

megel6z6se

6rdek6ben a jelent6sben foglalt szempontokra figyelemmel
1

2

.

m

-tribt. 37 . $-a alapjinJelkinm

tz embei er6forisok minisztet6t, hogy

a)

mozditsa el5 a teriilet szakmai szetepl6inek bevonisival a dtgykcirben olyan szakrnai
protoko[ ti46koztat6 nyag lndo\ozds6g amely segiti a kiskoru sportol6kra vesz6lyes
e&6sm6dszet kockizatainak min6l sz6lesebb k<iri szakmai megismertet6s6q

b)

az elk6sziiLlt ritmutat6t, tAjlkozrat6t kiildfe meg a megyei 6s a f6vitosi korminyhivatalok
vezetdt szLmlta, hogy zzt ma;d eljuttathass 6k az Orszigos K6pz6si Jegyz6kben szerePl6

Lisd az ollbbi forrisokat:

medium=orvostovabbkepzo szemle hitlevel&utm camPaign=17406 2. 6bta
' o-22 o'

breath-holding-wamiog

sudden-blackouts-and-death

l0

sportedz6 6s sponokat6 szakk6pesit6sek egyes k6pz6si ptogramiainak i6vLhagyitst
c6!6b61 kijelolt szak6rt6k r6szlre, hogy tz rbbxt foglaltakat 6rv6nyesits6k tz itszis, t
vizn^bdz., a bivirdszis, a szinltonriszis, a triadon, valamint az <ittusa sportigakban
szeffezett sporte&6, illeve sponoktat6 k6pz6sekhez kidolgozott k6pz6si programokban;

c)

a sport tertilet6n k6pesit6shez kot<itt tev6kenys6gek gyakotl6s6hoz sziihs6ges k6pesit6sek
jegyz€k|r6l sz6l6 157 /2004. (V. 18.) Korm. rendelet 5. $ (7) bekezd6se daplir elTeniizze
az lilotett sportszcives6gek 6ltd megalkotott sporteg6szs6gtgyi szabilyzatokzt, valamint
az abbxt foglaltak megval6sul6s6t a 18 6v alatti sportol6k v6delme kapcs6n;

2. u
a)

Aibt

32. $ (1) bekezd6se alapjiaJelhiren a Tesmevel6si Egyetem

tektorig hogy

ijulis ptobl6makote, kiikincisen a
hypoxiis e&6sm6dszer kiskoru sportol6km gyakorolt hatisinak kockizati tiryez6t

tegye meg a szii&s6ges int6zked6seket, hogy a sek6lyrizi

megfelel6 sullyal szetepeljenek az 6rintett

sp ottitga,k

sztkedz6i k6pz6seinek tanaoyagaiban;

b)

sziiks6g szerint a hazu 6s nemzetkcizi szak6rt6k r6szv6tel6vel hivion <issze egy olyan
szakmai konzultici6g tanicskoz6st, amelyen a hypoxiis edz6sm6dszer alkdnzzLsinak
k&d6sktjt6t valamennyi olyan magyat fels6oktatisi int6zm6ny, k6pz6hely r6sztvev6i6vel
k6z6sen ittekinthetik, ahol vizi sportok kapcsin edz6g sza,kedz6i k6pesit6s szetezhet6;

3.

az A1bt..32. S (1) bekezd6se dapjin felkinn u ,6l:l:tett sportrigi szakszcivets6gek, igy a
Mtgyzt U.sz6 Szcives6g, r Magyar Yizlzbda Sz<ivets6g, t Mtgyzr Bivit Szakszcives6g, a
Magyar Elet 6s Viziment6 Szcivets6g, a Magyat Triatlon Sz<ivets6g, a Magyar Ottusa
Szovets6g, valemint t Magyu Szinlrondsz6 Szcives6g yezer6i6t hory a sport6l sz6l6
2004.6i I. trirv6ny 23. S 0) bekezd6s i) pontfa 6rtelm6ben megalkotott sportegisTtigngn
srybd!rytaiktt *kintik dt, valzmtnt tegy6k meg a szii&s6ges int6zked6seket ennek nyomin,
hogy a sek6lyvizi iiulis vesz6lyeinek elhititrisita valamennyi biztons6gi int6zked6s,
tii6kozat6 anyag 6s felszerel6s megfelel6 m6t6kben rendelkez6sre 6llion.

Bu&pes! 2018. ipdlis l$
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