A Magyar Jégkorong Szövetség Sportegészségügyi Szabályzata
A Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) Elnöksége az Alapszabály 18.§ (2)
bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Sporttörvény) 23. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kötelezettség
alapján az alábbi Sportegészségügyi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) fogadja el:
1.§
(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az MJSZ tagszervezeteire, az MJSZ által kiadott érvényes
versenyzési engedéllyel rendelkező sportolókra, az MJSZ vagy tagszervezetei által
meghirdetett verseny és meghirdetett edzés valamennyi résztvevőjére, a sportolókra és a
sportszakemberekre, tisztségviselőkre, hivatalos személyekre, az MJSZ versenynaptárában
szereplő sportrendezvényekre, sporteseményekre.
Egészségügyi vizsgálatok, tesztek
2.§
(1) A jégkorong 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.
(2) 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.
(3) A Kormányrendelet alapján kijelölt válogatott kerettag versenyzők esetében a sportorvosi
vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai végzik.
(4) A sportorvosi vizsgálat eredményét (sportorvosi engedély) vagy az MJSZ által
rendszeresített nyomtatványon kell feltüntetni, vagy az MJSZ Versenybírósága által kezelt
elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.
(5) A rendszeres edzések megkezdésének a feltétele az „alkalmas” minősítés. Az „alkalmas”
minősítés versenyzésre önmagában nem jogosít, ahhoz a „versenyezhet” minősítés szükséges.

(6) 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.
(7) Az U8 és U10 korosztályos versenyen való részvétel egészségügyi elbírálását az első
kötelező sportorvosi vizsgálatot követően a megújítások alkalmával sportorvosokon kívül az
iskola-egészségügyi szolgálat orvosa, illetve a háziorvos is végezheti.
3. §
(1) A versenyző a sportorvosi engedélyhez szükséges vizsgálaton túl köteles az MJSZ vagy
tagszervezete által elrendelt, a versenyző egészségvédelmét és sérülés-megelőzést szolgáló
sportegészségügyi ellenőrzéseken, terhelés-élettani, diagnosztikai teszteken részt venni.
(2) A versenyző köteles egészséges életmódot folytatni, betartani az MJSZ erre vonatkozó
előírásait, különös tekintettel az MJSZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának előírásaira.
(3) Sérülés, betegség esetén a versenyző köteles edzőjét tájékoztatni, szükség esetén,
egészségvédelmi okból edzője számára az orvosával történő konzultációt lehetővé tenni.
(4) A versenyző köteles az MJSZ Doppingellenes Szabályzatában meghatározottak szerint az
előírt dopping-vizsgálatokon, ellenőrzéseken részt venni, a Szabályzat előírásait az egészséges
sporttevékenység érdekében betartani.
(5) A válogatottak felkészülési programjai, valamint a válogatott versenyzők szerződései a
válogatott

kerettag

versenyzőkre

vonatkozó

további

sportegészségügyi

előírásokat

tartalmazhatnak.
(6) A válogatott kerettag sportolókról az MJSZ válogatott keretorvosi feladatait ellátó
megbízottja kórtörténeti nyilvántartást vezet.
Biztonságos sporttevékenység
4. §

(1) Az MJSZ versenyrendszerében lebonyolított mérkőzéseken vendégcsapat(ok), a
játékvezetők és az egyesületi versenybírósági tagok öltözködéséhez, tisztálkodásához,
egészségügyi szükségleteik kielégítéséhez, valamint az esetleges orvosi vizsgálatok és
helyszíni ellátás céljából megfelelően felszerelt, kulturált helyiségeket kell biztosítani,
mégpedig a nézők által nem megközelíthetően.

(2) Az MJSZ-rendezvényeken, továbbá a külföldi bázisú utánpótlás, valamint női bajnokságok
Magyarország területén megrendezésre kerülő mérkőzésein a sportegészségügyi ellátásról a
pályaválasztó egyesület gondoskodik. A sportegészségügyi ellátást nyújtó személy
(továbbiakban: orvos) a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvére tett bélyegzőnyomatával (vagy
egyéb okmányokkal) igazolja magát a versenybíróságnál. Az orvos mérkőzésen való részvételét
a Versenybíróság a beküldött jegyzőkönyv alapján ellenőrzi.
(3) Orvos feladatai:
a) Az orvosnak legkésőbb a bemelegítés megkezdéséig a játékvezetőnél és a versenybíróságnál
kell jelentkeznie és a mérkőzés befejezése után 15 percig a helyszínen (a pályán) tartózkodnia.
A mérkőzés előtti jeges bemelegítés orvos jelenléte nélkül nem kezdhető el. Ennek ellenőrzése
a versenybíróság feladata. Az orvos köteles a mérkőzés folyamán közvetlenül a pálya mellett −
a versenybíróság közelében, a büntetőpad mellett vagy a cserepadoknál − tartózkodni és a
mérkőzés eseményeit figyelemmel kísérni.
b) A mérkőzés szüneteiben és végén az orvosnak − a csapatok vezetőivel történő személyes
egyeztetés útján − meg kell bizonyosodnia arról, hogy a csapatoknál nincs sérült játékos, és ezt
a mérkőzés jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
c) Az orvos a mérkőzés folyamán ellátott sérülésekről az elektronikus sérülésregiszteren
tájékoztatja az Orvosi Bizottságot. A sérülésregisztert a kitöltését követően ki kell nyomtatni
és át kell adni az érintett játékosnak (csapatnak). A mérkőzés jegyzőkönyvvezetőjének feladata
az orvos figyelmeztetése a sérülésregiszter kitöltésére.
(4) Az U18 korosztályig minden játékosnak kötelező a teljes arcvédő rács vagy plexi és
nyakvédő használata. Ugyanez érvényes az OB I és OB II bajnokságba feljátszó U18 korú
játékosra is. Az U20 korosztályos játékosok fél arcvédő plexivel is játszhatnak, de fogvédő
használata kötelező. Az U20 korosztály felett, de 1974 után született játékosoknak legalább fél
arcvédő plexi kell viselniük.
(5) Női játékos korosztálytól függetlenül csak teljes arcvédő ráccsal vagy plexivel versenyezhet.
18 év alatt nyakvédő használata is kötelező.
(6) A játékosok, edzők és vezetők, illetve a játékvezetők, orvosok és versenybírók a
mérkőzéseken saját felelősségükre vesznek részt, azon a saját maguk, illetve sportszervezetük
által kötött biztosítás érvényes.
(7) A Fejvédő Alapítványba történő éves befizetés az edzők és a játékvezetők számára is
kötelező.
Sportbiztosítás

7.§
(1) A jégkorong sportágban az MJSZ versenyrendszerében részt vevő minden regisztrált
versenyző az MJSZ által kiadott versenyzési engedélybe épített biztosítással rendelkeznek a
versenyzési engedély érvényességének időtartama alatt az MJSZ által kötött biztosítási
szerződés alapján. A biztosításra vonatkozó tudnivalókat, feltételeket, valamint az esetleges
biztosítási esemény esetére az ügyintézés módját az MJSZ honlapján közzétett dokumentumok
tartalmazzák, az ügyintézésben segítséget nyújtó szervezet megjelölésével.
(2) Hivatásos sportolók esetében a hivatásos sportolót foglalkoztató sportszervezet az MJSZ
biztosításán kívül is jogosult további biztosítást kötni.
(3) Az MJSZ a válogatott keretek nemzetközi versenyekre külföldre történő utazása esetén az
utazó csoportra külön biztosítást köt.
(5) Az MJSZ az éves eseménynaptárában szereplő, az MJSZ által rendezett, az 54/2004. (III.
31.) Kormányrendelet 1. §-ban meghatározott sportrendezvényekre évente felelősségbiztosítást
köt.
(6) Az MJSZ a tulajdonában lévő sporteszközök szállítására szállítmánybiztosítással
rendelkezik.
Jelen Szabályzatot az MJSZ Elnöksége 12/2017. határozatával elfogadta és 2017. március 7.
napján hatályba léptette.

