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Eltörölhetik az extrémtörvényt
Kedvezoen fogadta az államtitkárság Eross Zsolt és Kollár Lajos javaslatait
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Er6ss ZSOltés KoIlárLajos szerint elfogadhatatlan a 2007-es jogszabály

Hatályon kívül helyezhetik azt
a jogszabályt, amely 2007-tol

;ok az extrém sport közben sérü
~ns lést szenvedettektol megvonta
ré- az egészségügyi ellátás társa
ni- dalom biztosítási finanszíro
m. zását. Errol a témáról egyezte
lo- tett tegnap Szócska Miklós
)r- egészségügyért felelos állam
ru. titkár Kollár Lajossal és Eross
IU- Zsolttal, a Magyarok a világ
:m nyolcezresein expedíciós lán
éki colat alapítóival.
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Nem ragaszkodnak az extrémat, törvényként elhíresült 2007
it- es jogszabály fennmaradásához,

ek hanem megvizsgálják, és új szabá
pp lyozást terjesztenek a törvényhozás

lk, elé - ígérték tegnap Budapesten
is azon a találkozón, amelyen Sz6cska

li- Mikl6s egészségügyért felelos ál
k- lamtitkár, Szalay Ferenc (Fidesz),

az Országgyulés sport - és turizmus
bizottságának a napokban lemon
dott elnöke, Kovács ]6zsef(Fidesz),

a parlamenti egészségügyi bizott
ság elnöke, valamint Kollár Lajos és
Eross Zsolt hegymászók vettek
részt. Kollár Lajos, a Magyarok a vi
lág nyolcezresein expedíciós lánco
lat alapítója lapunknak elmondta,

p- rendkívül kedvezoen fogadták ja
m vaslataikat, tárgyalópartnereik a je
tó lenleg érvényes szabályozás min

den hibáját látják, éppen ezért ké
szek a változtatásra.

A 2007-ben, Molnár Lajos

:n, (SZDSZ) egészségügyi miniszter
,e- idején hozott rendelkezés értelmé
~- ben ha val~ p~dául barlang~zat.

vagy magashegyi expedíció közben
balesetet szenved, akkor neki kizá

rólag a mentést és a sürgosségi ellá
tás költségeit állja a társadalombiz
tosítás. Az egyéb beavatkozások 
mutétek, rehabilitációs szolgáltatá

sok - árát saját zsebbol vagy külön
biztosításból kell fedeznie. Kollárék

és ,dm .$lN~e.~k 2007óta..

már több ízben tiltakoztak, és tar

tottak figyelemfelkelto akciókat, hi
szen szerintük elfogadhatadan,

. hogy aktív életet élo, az egészségük
re, a fizikumukra ügyelo embereket

büntetnek egy jogszabállyal, mi
közben a legsúlyosabb népegész
ségügyi gondok kialakulásában ép
pena lllOzgásszegény. egészségte-

len életmód játszik fontos szerepet.
Úgy vélik, csak akkor lenne indo
kolt büntetni bizonyos sportolókat,

ha minden egyéb emberi teve'keny
séget is besorolnának a rizikó alap
ján, és eszerint vetnék ki az adókat.

Akkor a passzivitásnak, a mozgás
szegény életmódnak, az alkoholiz
musnak, a drogozásnak, az egész
ségtelen táplálkozásnak és a do
hányzásnak is meg kellene határoz
ni a kockázatát.

A 2007-es törvény érdekessége,
hogy sajátosan sorolja be a sporto
kat, a vízisí például bekerüIt az eXt
rém sportok közé, a hagyományos
síelés viszont nem. Kimaradt a bú

várkodás - a mélytengeri is -, so
kak szerint azért, mert Horváth Ag

nes (Molnár Lajos utóda) szívesen
hódol ennek a szabadidos tevé

kenységnek. Facebook-oldalán a
mai napig egy búvárkodás közben
készült kép látható róla. Az érvény
ben lévo jogszabály további érde
kessége, hogy megalkotásakor
semmiféle felmérés nem készült az

extrém sportolók és baleseteik szá
máról. fgy tehát arról sém volt, és
ma sincs kimutatás, hogy mindez
mennyibe kerül a magyar adófize
toknek. Ismeretes, Eross Zsolt

201O-b~n a Magas-Tátrában bal
esetet szenvedett, aminek követ

keztében jobb lábát amputálni kel
lett térd alatt. Akkor és ott nem .mi

nosült extrém sportolónak, a terep

ugyanis, ahol megsérült, nem szá
mított kiemelten nehéznek.

Az új törvényjavaslatot az ál
lamtitkárság készíti el és terjeszti az
Országgyulés elé. A tegnapi ülésrol
a hivatal mára ígé-rttájékoztatást.
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