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A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG SPORTEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZATA
A Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Elnöksége az Alapszabály 20.§ (3)
bekezdés h) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kötelezettség
alapján a MASZ Sportegészségügyi Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát az
alábbiakban állapítja meg.
1. § A szabályzat hatálya
(1)

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a MASZ tagszervezeteire, a MASZ által kiadott érvényes
versenyzési engedéllyel rendelkező sportolókra, a MASZ vagy tagszervezetei által
meghirdetett verseny illetve edzés valamennyi résztvevőjére, a sportolókra és a
sportszakemberekre,
tisztségviselőkre,
hivatalos
személyekre,
a
MASZ
versenynaptárában szereplő sportrendezvényekre, sporteseményekre.
2. § Egészségügyi vizsgálatok

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Az atlétika sportágban versenyezni a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) alapján kiadott érvényes sportorvosi engedéllyel lehet. A sportorvosi
engedély kiadása érdekében a versenyző a rendszeres edzések megkezdése, valamint a
sportorvosi engedély érvényességi idejének lejárta előtt sportorvosi vizsgálaton köteles
részt venni.
A sportorvosi vizsgálatot az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai,
valamint az országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban a
kerületileg illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján. A sportorvosi
vizsgálatokat – lehetőség szerint mindig azonos sportorvosi rendelőben – a
sportszervezet székhelye, a versenyző lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye
szerint illetékes sportorvosok végzik. A sportorvosi vizsgálatot végző orvosnak
sportorvosi szakképesítéssel kell rendelkeznie és az OSEI-vel jogviszonyban kell állnia.
Ellenkező esetben a sportorvosi engedély érvényességét igazoló bélyegző használatára
nem jogosult, az általa lepecsételt engedély nem használható versenyzésre.
A Kormányrendelet alapján kijelölt válogatott kerettag versenyzők esetében a
sportorvosi vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai
végzik.
A sportorvosi vizsgálat eredményét (sportorvosi engedély) a MASZ MIR rendszerében
közzétett versenyengedély iránti kérelmen kell feltüntetni, az engedély érvényességét a
MASZ MIR rendszerbe benyújtott versenyengedély iránti kérelmeken kell nyilvántartani.
A rendszeres edzések megkezdésének a feltétele az „alkalmas” minősítés. Az „alkalmas”
minősítés versenyzésre önmagában nem jogosít, ahhoz a „versenyezhet” minősítés
szükséges.
Alkalmassági vizsgálat lefolytatására a versenyszerű sportolás megkezdése előtt, az OSEI
mindenkor hatályos szakmai ajánlása szerint kell, hogy sor kerüljön. Amennyiben az
elvégzett vizsgálatok alapján további vizsgálat szükséges (labor, CT, MR, stb.) ezeket a
„versenyzésre alkalmas” minősítésre vonatkozó végső döntés meghozatala előtt kell
elvégezni. Kardiológiai elváltozás esetében a versenyzési engedély megadása
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(7)
(8)

szempontjából a 36. Bethesda Konferencia ajánlásai mérvadóak.
A „versenyezhet” minősítés megszerzéséért úgynevezett időszakos sportorvosi
vizsgálaton kell átesni, az OSEI mindenkor hatályos szakmai ajánlása szerint.
A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje 18 éven aluli
versenyző esetén 6 hónap, 18 éven felüli versenyző esetén 1 év, az életkor elbírálásánál
a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. A vizsgálatot végző sportorvos
a sportorvosi engedély érvényességét rövidebb időben is megállapíthatja, ha a
versenyző egészségi állapota vagy várható nagyobb terheléssel járó fokozott
igénybevétele ezt indokolja.
3. § A keretorvos feladatai

(1)

A nemzeti válogatott keretek orvosai az OSEI főigazgató főorvosának kijelölése alapján az OSEI szakmai irányelvei szerint - látják el feladatukat.
4. § A versenyző kötelezettségei

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

A versenyző a sportorvosi engedélyhez szükséges vizsgálaton túl köteles a MASZ vagy
tagszervezete által elrendelt, a versenyző egészségvédelmét és sérülés-megelőzést
szolgáló sportegészségügyi ellenőrzéseken, terhelés-élettani, diagnosztikai teszteken
részt venni.
A versenyző köteles egészséges életmódot folytatni, betartani a MASZ erre vonatkozó
eseti és általános előírásait, különös tekintettel a MASZ Etikai -és Gyermekvédelmi
Szabályzatának előírásaira.
Sérülés, betegség esetén a versenyző köteles edzőjét tájékoztatni, szükség esetén,
egészségvédelmi okból edzője számára az orvosával történő konzultációt lehetővé
tenni.
A versenyző köteles a MASZ mindenkor hatályos Dopping Szabályzatában
meghatározottak szerint az előírt dopping-vizsgálatokon, ellenőrzéseken részt venni, a
Szabályzat előírásait az egészséges sporttevékenység érdekében betartani.
A válogatottak felkészülési programjai a válogatott kerettag versenyzőkre vonatkozó
további sportegészségügyi előírásokat tartalmazhatnak.
A válogatott kerettag sportolókról az MASZ válogatott keretorvosi feladatait ellátó
megbízottja kórtörténeti nyilvántartást vezet.
5. § Biztonságos sporttevékenység, egészségügyi felszerelések, elsősegély

(1)

(2)

(3)

Az atlétika sportág egyes atlétikai versenyszámainak biztonságos és szabályszerű
lefolytatására vonatkozó előírásokat a Nemzetközi Atlétikai Szövetség mindenkor
hatályos „Atlétikai Szabálykönyv”-ve tartalmazza, melynek magyar nyelvű fordítása a
MASZ honlapján keresztül érhető el.
A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek közül mindenki köteles a
mindenkor hatályos „Atlétikai Szabálykönyv”-ben meghatározottak szerint eljárni.
Bármelyik szabály megsértése fegyelmi eljárás lefolytatását vonhatja maga után.
Az edző – vagy a képviseletében eljáró szakember – mind versenyen, mind edzéseken
köteles felügyelni a sportoló tevékenységét. Felügyelete akkor tekinthető teljesítettnek,
ha önállóan vagy közreműködő bevonásával
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a)

(4)

(5)

minden sportoló tevékenységéről valamilyen módon folyamatos információja van,
és
b)
a szükség szerinti segítségnyújtáshoz vagy beavatkozáshoz szükséges intézkedések
haladéktalanul megtehetőek.
Az atlétika sportágban versenyt, sporteseményt szervező köteles a versenyre,
sporteseményre a jelen szakasz (1) (2) bekezdéseiben meghatározottakon túl, az
érvényes hatósági engedélyek beszerzése mellett, megfelelő sportegészségügyi ellátást
biztosítani a Kormányrendeletben, a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben
meghatározottak szerint.
Az atlétikai sporttevékenységet kiszolgáló sportlétesítményekben, függetlenül azok
jellegétől (épület, sátor, egyéb létesítmény) (a továbbiakban: sportlétesítmény), a
sportlétesítmény üzemeltetője, ennek hiányában a használó MASZ tagszervezet köteles
minden, a sportlétesítményt használó számára elérhető helyen elsősegély-dobozt
elhelyezni, továbbá jól látható helyen a mentők telefonszámát feltüntetni.
7. § Sportbiztosítás

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Az atlétika sportágban a 18. életévét be nem töltött versenyzők a MASZ által kiadott
versenyengedélybe épített biztosítással rendelkeznek a versenyengedély
érvényességének időtartama alatt a MASZ által kötött biztosítási szerződés alapján.
Hivatásos sportolók esetében a hivatásos sportolót foglalkoztató sportszervezet köteles
biztosítást kötni.
Felnőtt amatőr sportolók számára a sportbiztosítás megkötése ajánlott.
A MASZ a válogatott keretek nemzetközi versenyekre külföldre történő utazása esetén
az utazó csoportra külön utasbiztosítást köt.
A MASZ az éves eseménynaptárában szereplő hazai rendezésű nemzetközi versenyekre,
kiemelt jelentőségükre tekintettel külön sportrendezvény felelősségbiztosítást köt.
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