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Vezetői összefoglaló
„A sport engem az életre tanított! Szó szerint is és átvitt értelemben is. Elbuktál,
kimerültél, de mindig fel tudtál állni.”1
Az UNICEF Magyar Bizottság által készített kutatás az első gyermekjogi
szempontú vizsgálat a gyermekek sportban szerzett tapasztalatairól. A kutatás
előzménye a 2010-ben elkészült, és Magyarországon 2012-ben közzétett UNICEF
nemzetközi jelentés volt, melynek címe „Gyermekek védelme az erőszaktól a
sportban”. A mostani jelentés alapját jelentő online kérdőívet 957 fő, 18 és 63 év
közötti felnőtt töltötte ki a szervezett sportban szerzett gyermekkori
élményeiről. A kutatási mintába 886 válaszadó adata ill. 858 személyes
történet, beszámoló került. A vizsgálat nem reprezentatív, azonban a minta
nagyságára és minőségére tekintettel kétségbevonhatatlanul informatív. Az
eredményeket a kutatási mintára vonatkoztatva mutatjuk be a jelentésben.
A téma gyermekjogi megközelítése azt jelenti, hogy egyaránt biztosítani
kell a gyermekek számára a szabadidőhöz, életkoruknak megfelelő játékhoz és
sporthoz való jog érvényesülését (Gyermekjog egyezmény 31. cikk) és az
erőszakmentes2 gyermekkorhoz való jogot (19. cikk). Ez a két alapelv nincs
versengő helyzetben, egyidőben kell érvényesülniük. A sport sok tekintetben
saját határaink elérését, a komfortzónánk elhagyását jelenti. Ez azonban nem
sérthet olyan általános értékeket, mint az emberi méltóság vagy a
Magyarországon 2005 óta érvényben lévő zéró tolerancia a gyermekekkel
szembeni erőszak területén.
A kutatási eredmények tanúsága szerint a gyermekek elsősorban a
mozgás öröme (29%), a barátokkal való együttlét (22%), és a
kikapcsolódás kedvéért (14%) kezdenek el sportolni. A siker, és a küzdelem
– mint motivációs tényező – csak ezt követően, 13% ill. 12% arányában jelent
meg a válaszok között.

A jelentésben felhasznált idézeket a kutatásból származnak. Azok szövegében semmilyen
tartalmi módosítást nem tettünk, kizárólag az esetlegesen előforduló helyesírási hibákat
javítottuk.
2 A gyermekekkel szembeni erőszak meghatározásánál a WHO és az UNICEF definícióit vettük
alapul.
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A kutatásban résztvevők 63%-a alapvetően pozitívnak értékelte a
gyermekkori sportélményeit, és elégedett volt azzal a figyelemmel, amint
gyermekként az edzőjétől kapott. A válaszok 69%-ának tanúsága szerint a
gyermekek egészséges életmódjához és testképéhez hozzájárult a
sportolás.
A kutatási mintában az esetek 73%-ban fordult elő érzelmi
bántalmazás, 39%-ban fizikai erőszak, 31%-ban szexuális zaklatás és 15%ban beavatási szertartás. Az adatok igen szoros kapcsolatot mutatnak az egyes
bántalamzási formák között is. Az érzelmileg bántalmazott gyermekek
aránya 96%-os volt a fizikailag bántalmazottak között, és 95%-os a
szexuális zaklatás elszenvedői között. Az elszenvedett bántalmazás minden
második esetben az önkép / testkép torzulását idézte elő a gyermekben.
Minden 18 éven aluli sportoló gyermek elsősorban gyermek, és csak
másodsorban sportoló. Ez azt jelenti, hogy jogaiknak, szükségleteiknek és a
védelmükben hozott speciális szabályoknak minden esetben érvényesülniük kell.
Az erőszak és a bántalmazás nem természetes része a sportnak, a jobb
teljesítményre, sikerekre és eredményekre való motivációnak. Ez nem lehet az az
ár, amit elfogadottnak és magától értetetődőnek tekintünk.
Az Európa Bizottság 2007-ben kiadott Fehér Könyve rámutat, hogy a
sportban olyan veszélyek és kihívások is jelen vannak, mint a fiatal játékosok
kihasználása vagy az erőszak. Hat kiemelten kezelendő probléma egyikeként
említi a kiskorú sportolók gyenge védelmét, valamint a sporttal
kapcsolatos erőszak káros hatásait. Külön pontot szentel a kiskorúak
védelmének, melyben küzdelemre szólít fel a kiskorúakkal szembeni nemi
erőszakkal és zaklatással szemben.3 Kiemeli továbbá a gyermekek gazdasági
célú kizsákmányolását, az esélyegyenlőség elvét, a rasszizmus, szerhasználat
elleni küzdelmet, és a sporteseményeken megjelenő erőszak kérdését.4
Magyarország

sportnemzet,

méltán

vagyunk

büszkék

az

elért

eredményeinkre. Sok tennivalónk van még azonban a sportoló gyermekek
védelmének érdekében. A sportra vonatkozó szabályok és intézményi illetve
3

Európai Bizottság (2007) ’Fehér Könyv a Sportról’. (Továbbiakban Fehét Könyv), Brüsszel,
11.07.2007
COM (2007) http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_hu.pdf Letöltés: 2014. január 11. 1617.o.
4
Fehér Könyv, i. m. 3.o., 4-5., 7-8., 6-17.o.
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országos stratégiák, miként a szakemberekre irányadó képzési és foglalkoztatási
feltételek is, jelenleg nélkülözik azokat az elemeket, amelyek érzékenyítenék és
tudatosítanák a szakmában a gyermekek jogait és speciális védelmének
követelményét. Sosem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a gyermekkor
egyszeri és megismételhetetlen. Mindent meg kell tennünk annak érdekében,
hogy gyermekeinknek biztosítsuk a szabadidő és a játék, sport örömét, és
megvédjük őket az erőszaktól.
Hiszünk abban, hogy kutatásunk és jelentésünk hozzájárul egy nyílt és
átlátható rendszer kialakításához, miként a sportoló gyermekekkel szemben
előforduló erőszak tényével való szembenézés segíteni fogja a szakmát és
szakpolitikát abban, hogy a megfelelő lépéseket megtegye.

Jelen tanulmány két nagy részre oszlik. Az első öt fejezet az UNICEF Magyar
Bizottsága vizsgálatának elméleti, kutatási és jogszabályi hátterét mutatja be. A
második részben (6-7. fejezet) a kutatási eredmények részletes bemutatására
kerül sor a kérdőív tematikáját követve. A jelentést a kutatási eredméynek és a
kutatásban résztvevők által megosztott esetek, beszámolók, javaslatok alapján
megfogalmazott ajánlások zárják.
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Definíciók5
Gyerek: Minden olyan személy, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
Sport: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett
formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi
kapcsolatok

teremtése

vagy

különböző

szintű

versenyeken

elérendő

eredmények céljából. (Nemzeti Sportstratégia által elfogadott definíció, az
Európai Sport Charta definíciója alapján.)6
Szervezett sport: Szervezett sportnak nevezzük a rendszeres, önkéntes részvételt
valamilyen iskolai órákon kívüli sporttevékenységben, egy felnőtt felügyeletében
és irányításával. Ide tartozik bármilyen sportszervezetben (szövetségben,
egyesületben, klubban) rendszeresen űzött sport, ideértve azt is, ami az
iskolában, az iskolai sportklub szervezésében a testnevelés óra keretein kívül
történik. (Nem tartozik ide azonban az iskolai testnevelés óra, sem a
szabadidőben, nem hivatalosan szervezett sportok, mint például a rögtönzött
foci a parkban, a szabadban való túrázás, kerékpározás, ahogy a konditerembe
járás.)7
Erőszak: A Gyermekjogi egyezmény alapján erőszaknak tekintendő „a támadás, a
fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód
vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen formáját”. Jelen
kutatási jelentés a WHO-nak az erőszakról és az egészségről szóló 2002-es
jelentésének definícióját is irányadónak fogadja el. Eszerint erőszaknak hívjuk „a
fizikai erővel vagy hatalommal való szándékos visszaélést, akár fenyegetésként,
akár ténylegesen, saját magunk, valaki más, vagy valamely csoport vagy közösség

A kutatás során és a jelentésben használt kifejezések magyarázata.
(VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról. (Továbbiakban
Sportstratégia), 5.o. http://www.complex.hu/kzldat/o07h0065.htm/o07h0065.htm Letöltés:
2014. január 10.
7 Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
5
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ellen, ami sérüléshez, halálhoz, lelki sérüléshez, a normálistól eltérő fejlődéshez
vagy nélkülözéshez vezet vagy vezethet.”8
Gyermekbántalmazás: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz
bánásmód) magában foglalja a fizikai és érzelmi rossz bánásmód, a szexuális
visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb
kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének,
fejlődésének

vagy

méltóságának

tényleges

vagy

potenciális

sérelmét

eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy
hatalmon alapul. (WHO definíciója alapján)9
Érzelmi bántalmazás: Érzelmi sérelem alatt olyan lelki sérüléseket értünk,
amelyek a rendszeresen előforduló, nem megfelelő bánásmód vagy szándékos
cselekedetek miatt alakulnak ki. Lelki erőszaknak számít, ha valaki visszaél az
érzéseiddel, ha úgy viselkedik veled, úgy kezel téged, mintha értéktelen vagy
haszontalan lennél. 10

8

WHO (2002) ’World Report on Violence and Health’.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf
9 WHO (1999) ’Report of the Consultation on Child Abuse Prevention’. WHO/HSC/PVI/99.1
http://www.who.int/mip2001/files/2017/childabuse.pdf Letöltés: 2014. január 11.
10 Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
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Az érzelmi bántalmazás leggyakoribb formái:
- Félelemérzet vagy szorongás keltése (például egy félős gyereket bezárni sötét
helyre), - megszégyenítés, állandó kritizálás, érzelmi zsarolás (például: Nem
szeretlek, ha nem érsz el jó eredményt a versenyen!”),
- a kihasználás (például ha idősebb gyerekek a kisebbekkel csináltatják meg a nekik
kiosztott feladatot),
- a túl magas vagy túl alacsony elvárás (például az iskolában, vagy edzésen),
- ha felnőttek a gyerek előtt bántják egymást.
Milyen jelei lehetnek a lelki erőszaknak?
- A gyerek nem hisz önmagában, alacsony az önértékelése, nem fogadja el önmagát,
- bizalmatlanság másokkal szemben,
- alvászavar (például álmatlanság vagy rémálmok),
- evészavar (például ha egyszerre nagyon sokat eszik, és utána kihányja, vagy ok
nélkül szed hashajtót),
- állandóan szomorú, kedvetlen,
- bűntudat, szégyenérzet,
- öngyilkossági kísérlet, vagy arról beszél a gyerek, hogy szeretne öngyilkos lenni,
- szökés, menekülés a bántalmazó környezetből (szökés otthonról, hiányzás az
iskolából). (UNICEF Magyar Bizottság HelpAPP telefonos alkalmazása alapján)

Fizikai bántalmazás: Fizikai erőszaknak számít, ha valaki fizikai sérülést,
fájdalmat vagy szenvedést okoz neked. (Nem tartoznak ide az edzésekkel járó,
vagy a véletlenül bekövetkező fizikai sérülések, mint például a húzódás, játék
közben szerezett horzsolás, bokaficam.) 11

A testi erőszak leggyakoribb formái: ütés, csípés, rúgás, vágás, lekötözés,
fojtogatás, égetés, vagy mérgezés lehet.
Milyen jelei lehetnek a testi erőszaknak?
- A bántalmazás látható nyomai (kék-zöld foltok, sebek, hegek, törések, korábbi
sérülések nyomai),
- ha nehezen hihető, hogyan történt a sérülés,
- ha a mérgezés nem véletlen,
- ha az égés, leforrázás nem véletlen,
- ha többféle sérülésnyom, heg is látszik.
(UNICEF Magyar Bizottság HelpAPP telefonos alkalmazása alapján)

Szexuális bántalmazás: Szexuális bántalmazásnak nevezzük a nemkívánatos,
szexuális töltetű jelzéseket és/vagy kapcsolatot. A szexuális bántalmazásnak

Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
11
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három formája van: szexuális erőszak, szexuális kizsákmányolás, szexuális
zaklatás.12
A szexuális bántalmazás leggyakoribb formái: ha akaratod ellenére a nemi
szervedhez érnek, önkielégítésre kényszerítenek, vagy arra, hogy szexelj valakivel.
Szexuális kizsákmányolásnak számít, ha pénzért másokkal szexelsz, vagy
lefényképeznek szex közben: ez pornográfia illetve prostitúció.
Szexuális zaklatásnak számít minden olyan érintés, közeledés, ajánlat (akár szóbeli,
akár írásbeli), ami kényelmetlenül érint téged, vagy amit megalázónak érzel.
A szexuális zaklatás leggyakoribb formái:
- Ha valaki nagyon nyomul rád, és arra akar kényszeríteni, hogy randizz vele, vagy
öleld, csókold meg,
- ha valaki durva, szexuális tartalmú viccet mesél neked, vagy ilyen megjegyzést tesz
rád (különösen, ha te már korábban mondtad, hogy nem szereted ezeket)
- ha bántó megjegyzéseket tesznek arra, hogy kikhez vonzódsz, hogyan öltözöl,
- ha meztelen, félmeztelen képet készítenek rólad, ilyet kérnek tőled a közösségi vagy
chat oldalakon, vagy ilyen képedet elküldik másoknak,
- ha leszorítanak, és megérintenek, megsimogatnak,
- ha pornófilm nézésére kényszerítenek.
Milyen jelei lehetnek a szexuális bántalmazásnak?
- az életkornak nem megfelelő szexuális viselkedés, ismeretek,
- sérülések, nemi úton terjedő fertőzések,
- tinédzser terhesség,
- ha a gyerek prostitúció áldozatává válik,
- ha megváltozik a gyerek viselkedése (zárkózottból feltűnően nyitott vagy fordítva,
nyíltból zárkózott lesz),
- öngyilkossági késztetés,
- állandóan szomorú, kedvetlen a gyerek.
(UNICEF Magyar Bizottság HelpAPP telefonos alkalmazása alapján)

Szurkolói

erőszak:

Szurkolói

vagy

nézőtéri

erőszaknak

nevezzük

a

sportrendezvényen szurkolóként megjelenő felnőttek és gyermekek fizikailag
vagy lelkileg bántó, szándékos cselekedeteit. Ide tartozik például, ha a szurkolók
sértő, megalázó megjegyzéseket kiabálnak, sértő transzparenseket készítenek,
megvernek, fenyegetnek.13
Énkép: Énkép alatt azt a mentális képet értjük, amit önmagunkról alkotunk, és
amit külső elvárások is befolyásolhatnak. Az énkép szorosan összefügg az

Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
13
Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
12
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önbizalommal és az önismerettel, és befolyással bír önmagunkról mások felé
mutatott képre.14
Beavatás: Beavatás alatt olyan eseményeket értünk, amivel egy csapathoz,
klubhoz tartozók „szertartásosan befogadják” az új tagot/tagokat, vagy a
befogadás érdekében az új csapattag tőle idegen, szokatlan magatartásra
kényszerül.15

A kutatás és a jelentés célja
„A sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi
állapotának javításához, és sajátos funkciói révén eszköz az egészséges társadalom
megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági
aktivitásának előmozdításához, a nemzeti értékek, és az önbecsülés erősítéséhez,
valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez és javításához.” (Sportstratégia)16
A sport a gyerekek számára elsősorban örömforrás. A rendszeres
testmozgás nagyon fontos a gyermekek életében. A sport és a játék elősegíti testi
és lelki fejlődésüket, formálja személyiségüket, hozzájárul egészségi állapotuk,
valamint szociális készségeik, képességeik javításához. A fiatalok a játékon
keresztül toleranciát, fegyelmet és egymás iránti tiszteletet tanulnak. A sport
emellett hozzájárulhat a konfliktusok feloldásához, a társadalmi befogadáshoz,
segítheti a nemek közötti egyenlőséget. Mindezek miatt az UNICEF fontosnak
tartja a gyerekek szabadidőhöz és játékhoz való jogának biztosítását, és
tevékenysége során mindig is kiemelten kezelte a sport jótékony hatását.17
Sajnos azonban előfordulhat, hogy a gyermekek nem csak pozitív
élményeket szereznek sport közben. A csapattársak, vagy akár felnőttek
viselkedése, a sportolás légköre jó esetben pozitív és megerősítő, rossz esetben
viszont erőszakos és bántalmazó.
Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
15
Az UNICEF Magyar Bizottság definíciója, a kutatás alapját adó kérdőívben közzétett értelmezés
szerint.
16 Sportstratégia, i. m. 6.o., 1.o. http://www.complex.hu/kzldat/o07h0065.htm/o07h0065.htm
Letöltés: 2014. január 10.
17 UNICEF Innocenti Research Centre (2010) ’Protecting Child from Violence in Sport’. (A jelentés
magyar összefoglalója, és a teljes angol nyelvű anyag elérhető az alábbi linken: http://unicef.hu//gyermekek-vedelme-az-eroszak-ellen-a-sportban;http://unicef.hu/-/gyerekek-vedelme-azeroszaktol-a-sportban címeken. Letöltés: 2014. január 7.
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A sportoló gyermekek sokszor hatalmas nyomásnak vannak kitéve, és
komoly, felelősségteljes munkát végeznek az edzések és versenyek során. A
teljesítmény tükréből nézve hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rájuk, mint
miniatűr felnőttekre, és elfelejtjük, hogy ezek a sportolók elsősorban
gyermekek.
Szeretnénk, ha a sport minden gyerek számára örömteli és pozitív élmény
lenne. Hisszük, hogy minden sportoló gyerek elsősorban gyerek, akinek saját
érdekeit, érzelmeit, jogait a sportban is figyelemben kell tartani. Ennek
érdekében a jelentés túlmutat az egyszerű tükörtartáson. Kutatásunk célja, hogy
(1) rávilágítson arra, hogy hol van szükség segítségre, (2) felmérje, mit lehet
tenni a gyermeksport biztonságos légköréért, és (3) szembenézésre, cselekvésre
ösztönözzön.
Fontos,

hogy

a

gyerekek

megkapják

a

tehetségük

kibontakoztatásához szükséges támogatást és védelmet, és örömet leljenek
a sportban. Mivel a sport teherbírást, kitartást kívánó és gyakran alapvetően
versengő tevékenység, a pozitív légkör és a pozitív motiváció elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a sport valóban jótékony hatással lehessen a gyermekekre.

A sport és a gyerekek viszonyát érintő szabályok
A gyermekek és a sport kapcsolatára vonatkozó szabályokat és
alapelveket számos jogi norma érinti.
Minden 18 év alatti személy különleges védelmet élvez. Az ENSZ
Gyermekjogi egyezménye (továbbiakban: Egyezmény), 18 aminek 1991 óta
Magyarország is részese, elismeri és védi a gyermekek jogait.19 Ez az átfogó
dokumentum a legfontosabb gyermekjogi eszköz, ami a gyermekek érdekeinek
védelmében lefekteti a legfontosabb alapelveket, és így iránymutatást ad a

ENSZ Gyermekjogi egyezménye (1989) http://unicef.hu/ismerje-meg/mire-forditjuk-azadomanyokat/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmeny Letöltés: 2014. január 7.
19 Gyermekjogi egyezményt az 1991. évi LXIV. törvény hirdette ki Magyarországon, ezzel az a
belső jog részévé vált. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV Letöltés:
2014. január 7.
18
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gyermekek sportolásával, szabadidős tevékenységeivel, játékával foglalkozók
számára is.
Az

Egyezmény

rögzíti

a

gyermekek

legfőbb

érdekének,

a

diszkrimináció mentességnek, a gyermekek részvételének elvét. Az Egyezmény
31. cikke biztosítja a gyermekek jogát a koruknak megfelelő játékhoz és
szabadidős tevékenységhez. A gyermekeknek jogunk van sportolni, és
segítenünk kell őket abban, hogy ezekhez a tevékenységekhez hozzáférjenek. A
19. cikk előírja, hogy a gyermekeket védelem illeti meg a velük szembeni
erőszak minden formájával szemben. Ebbe éppúgy beletartozik a fizikai és
lelki bántalmazás, az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás ideértve a nemi erőszakot is. Az erőszak minden formája tilos, ez alól semmilyen
körülmény, semmilyen cél sem adhat felmentést.
A Gyermekvédelmi törvény20 az Egyezményhez hasonló alapelvek mentén
szerveződik. Meghatározza a gyermekjogok és a gyermekek védelmének
érvényesítési rendszerét, és zéró toleranciát hirdet a bántalmazással szemben.
A 2004-ben elfogadott Sporttörvény21 megerősíti a sportoláshoz való
jogot, és a sportot a „lelki egészség alapjának” nevezve annak jótékony mentális
hatásait feltétlenként kezeli. Annak ellenére, hogy a gyermekek sportolása
napjainkban fokozott figyelmet kap, a Sporttörvény csupán néhány
alkalommal utal a gyermekekre. Két esetben az esélyegyenlőség jegyében más
kiemelt társadalmi csoportok között rögzíti annak támogatását, szabályozza a
sportszerződés, a versenyengedélyhez szükséges biztosítás és az átigazolás
módját. 22 A versenyzők sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó
szakmai és etikai előírások elrendelésénél ugyan kiemeli a kiskorúak esetét,23 de
egyrészt ezeket a szabályzatokat pusztán a versenysportra korlátozva írja elő,
másrészt további rendelkezéseiben semmilyen emberi jogi alapelvet nem fektet
le annak tartalmát illetően. A Sporttörvény a bánásmódra, az emberi
méltóságra vonatkozóan nem tesz utalást, és az etikai szempontok, emberi

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. (Továbbiakban
Gyermekvédelmi törvény)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV Letöltés: 2014. január 10.
21
2004.
évi
I.
törvény
a
sportról.
(Továbbiakban
Sporttörvény)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV Letöltés: 2014. január 10.
22 Sporttörvény i. m. 12.o. , 49.§ e), 51.§(2) ie)
23 Sporttörvény i. m. 12.o. , 23.§
20
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jogi szemléletet sem jelenik meg a normaszövegben. Az erőszakot kizárólag a
szurkolói erőszak kapcsán említi, 24 és a sportfegyelmi felelősséget is
elsősorban a szerhasználatra és a verseny-, nyilvántartási és átigazolási
szabályokra értelmezi.25

Sporttal kapcsolatos célkitűzések, elvárások
A nyilvános és megismerhető dokumentumok alapján a gyermekjogi
megközelítést a hazai sportszakmai és szakpolitikai tervezés nélkülözi. A XXI.
Nemzeti Sportstratégia

26

(továbbiakban: Sportstratégia) a 2007-2020-as

időszakra vázolja fel a sport fejlesztési irányait és az arra vonatkozó
megvalósítási terveket. Kiemelt hangsúlyt helyez a gyermekek sportra
nevelésére, a diák-és szabadidősportra, valamint fontos lépéseket tesz a
versenysport és az utánpótlás-nevelés tekintetében.

27

A Sportstratégia

kimondja, hogy a sport tisztasága és a fair play elvei az eredményességnél
is fontosabb szempontok, ennek ellenére az erőszak elleni küzdelem csupán a
dopping és a nézőtéri erőszak relációjában jelenik meg. Ez alól a
Sportstratégiához készült háttéranyagnak egy rövid utalása képez kivételt, ahol a
„tiszta

versenyzést,

erőszakmentes

játékot”

a

versenysport

stratégiai

célkitűzéseként említik - bár itt sem egyértelmű, hogy valójában milyen tartalom
van emögött a félmondat mögött.28
A Sportstratégiában az etikai kérdések között csak a környezetvédelem
szerepel. A szakemberek oktatását, ill. a különböző képzési formáit érintő
rendelkezések 29 nem térnek ki az erőszakmentesség elvére vagy más
gyermekjogi szempontra. A Sportstratégia nem fűz magyarázatot ahhoz, hogy
milyen alapelvek mentén képzeli el azt a „tartalmi-módszertani megújítást”, vagy

Sporttörvény i. m. 12.o. , 69/A. § (3), 76/A (1),(6)a
Sporttörvény i. m. 12.o. , 12.§
26 Sportstratégia
i. m. 6.o. http://www.complex.hu/kzldat/o07h0065.htm/o07h0065.htm
Letöltés: 2014. január 10.
27 Sportstratégia i. m. 6 .o. 11-12. 22-26.o.
28 Háttéranyag a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiához 2007-2020. (Továbbaikban: Sportstratégia
háttéranyaga) 109.o. http://www.kobanyasc.hu/docs/07sportstrategia.pdf Letöltés: 2014.január
10.
29 Sportstratégia háttéranyaga, i. m. 13. Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés - a szaktudás.
145-147.o.
24
25
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„modern pedagógiai eszközök használatát”, ami a szövegben megemlítődik.30 A
specifikus módszereket igénylő sporttal kapcsolatos tevékenységek szakemberképzése esetében a Sportstratégia szintén nem tér ki a gyermekek jogaira és
szükségleteire, 31 pedig (bármely más gyermekekkel foglalkozó személyhez
hasonlóan) a sportszakembereknek is feltétlen szükség lenne különleges
felkészítésre és ismeretekre, ha gyermekek sportját felügyelik vagy
koordinálják. Az életkori sajátosságok figyelembevételét a határozat kizárólag
az Országos Képzési Jegyzékben szereplő sportszakember képzéseknél emeli
ki.32
A képzés, felkészítés hiánya a gyermekekkel kapcsolatba kerülő
szakemberek esetében már csak azért is aggályos, mert igen nagyszámú
gyermekcsoportról

beszélünk.

A

2012/2013.

tanév

adatai

szerint

a

diákegyesületi tagok száma 478.514 fő. A Sportinformációs Rendszer (SIR)
adatai alapján 36.713 fő, 18 éven aluli olyan sportoló van, aki a központi
versenyzői adatbázisban szerepel.
A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) 2012-ben vette át az
irányító szerepet a sporttal összefüggő közfeladatok ellátásában. A MOB
stratégiája szerint a fejlesztési elképzeléseket a hatékonyság, korszerűség,
eredményesség jegyében alakították ki, és értékként jelenik meg a szolidaritás és
tisztesség. Az emberi jogi szempontoknak ez a dokumentum sem szentel külön
figyelmet.33 A gyermekek sportban való védelme tekintetében pozitív irányt
mutat a diák-szabadidősport fejlesztési terve. A MOB (a Magyar Diáksport
Szövetség céljaival összhangban) egy olyan protokollrendszer kialakítását
szorgalmazza, melynek célja, hogy a „testmozgásprogramokat, foglalkozásokat

A Sportstratégia háttéranyaga így fogalmaz: “A sportszakemberképzés terén elengedhetetlen az
oktatás és a képzés átfogó megújítása: innovatív, tanulást segítő technológiák, módszerek és
eszközök kifejlesztése, a hatékony tudásmegosztást lehetővé tevő képzési struktúra kidolgozása, a
képzési tartalom mielőbbi korszerűsítése. (…) A tartalmi- módszertani megújítás során kiemelt
figyelmet kell fordítani a hazai és nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek átvételére és
elterjesztésére.” Sportstratégia háttéranyaga, i. m. 13.o., 146.o.
31 Sportstratégia háttéranyaga, i. m. 145.o.
32 “A megújulási folyamat részeként a gyermekek és ifjúsági korúak védelmének érdekében, azok az
edzőképzési programok, melyek figyelembe veszik az életkori sajátosságokat előnyben kell,hogy
részesüljenek.” Sportstratégia háttéranyaga, i. m. 145.o.
33 Magyar Olimpiai Bizottság (2012) ‘A Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és
területei, 2012’. (Továbbiakban MOB Stratégia)
http://www.mob.hu/images/MOB/Strategia_2012/MOB_strategia_2012.pdf Letöltés: 2014.
január 10.
30
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testileg és érzelmileg biztonságos tanulási környezet jellemezze. 34 Ez az
előremutató kezdeményezés a fejlesztési irányok meghatározásánál már
nem látható - hasonló törekvésekre nem tesz utalást sem a versenysport,
sem az utánpótlás-nevelés tekintetében.

Vizsgálatunk

szempontjából

előremutató lehet az is, hogy a MOB ösztönzi a minőségi képzések, európai
szakpolitikák és korszerű módszertani megközelítések felé való nyitást. De
stratégiájában nem magyarázza meg, milyen elképzeléseket társít hozzájuk, így
önmagában nem nyújt elég garanciát a gyermekek védelmének megjelenítésére a
sportszakemberek képzésében. Üdvözlendő tény az is, hogy közzétett stratégiája
szerint a MOB több területen is kiáll a fair play szellemiségének tisztelete és
megismertetése mellett,35 és Közgyűlése elfogadta az Etikai és Fair Play kódexét,
amelyet valamennyi sportszövetség is magáévá tett és terjeszt. 36 Etekintetben
további kihívást jelent a fair play széles értelmezése,37 mely nem főként a
dopping és teljesítményfokozó szerek használatát, hanem a sport légkörét,
a sportolók védelmét kezeli kiemelt elvként. Ezen túlmenően hasznos lenne a
kódex népszerűsítésére is, mert a tartalmilag igen fontos megállapításokat
tartalmazú dokumentum egyszerű online hozzáférése tapasztalataink szerint
nem biztosított.
Bár a MOB Stratégia gyermekjogi szempontból több ponton is meghaladja
a Sportstratégiát, a gyermekek testi és lelki egészségének biztonsága még
sportegészségügyi kérdésként sem jelenik meg az anyagban.
Pozitív fejleményként értékelhető, hogy a MOB kezdeményezte a
sportetika és sporterkölcs tantárgyak bevezetését a hazai sportiskolákban.38 A
kezdeményezés célja a tudatos sportemberré, sportolóvá való nevelés, ami
MOB Startégia, i. m. 14.o., 26.o.
A fair play kötelező tananyagként jelenik meg a testnevelő tanárok képzésében, az
edzőképzésben. Tervben van a fiatalok sporttevékenysége során etikai és fair play képzés
bevezetése internetes játékokkal, kiadványokkal és filmekkel, és a MOB ünnepélyes gála
keretében évente ismeri a Fair Play példaképeit. MOB Startégia, i. m. 14.o.,, 93.o.
36 MOB Startégia, i. m. 14.o.,, 93.o.
37 Az Európa Tanács által elfogadott Sport Etikai Kódexe alapján a fair play „magában foglalja a
csalás, a szabályok kijátszása, a doppingszerek használata, a fizikai és érzelmi erőszak, a zaklatás, a
gyermekekkel, fiatalokkal és nőkkel szembeni szexuális visszaélés, a kizsákmányolás, az
esélyegyenlőtlenség, a túlzott kommercializálódás és a korrupció megakadályozását.” Európa
Tanács (1992) Sport Etikai Kódexe (Továbbiakban Sport Etikai Kódexe), 2.o.
http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec(92)14rev_en.pdf Letöltés: 2014. január
11.
38 Magyar Olimpiai Bizottság (2012) ’Sportetika oktatás a sportiskolákban’. 2012.11.12.
http://www.mob.hu/sportetika-oktatas-a-sportiskolakban Letöltés: 2014. január 11.
34
35
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lehetőséget adhatna a kutatásunkban is érintett témákban a tudás növelésére ill.
az érzékenyítésre. Ebből a szempontból fontos forrásanyag az Edzők etikai
kódexe, ami összefoglalja az edző magatartásának, legfontosabb írott és íratlan
szabályait, előírásait.

Sportetikai kódexek Magyarországon
Edzők etikai kódexe
2007-ben dr. Cserháti László, a Magyar Edzők Társaságának korábbi elnöke
készítette el az Edzők etikai kódexét. A hiánypótló dokumentum összefoglalja
az edző személyével és magatartásával kapcsolatos legfontosabb írott és
íratlan szabályait, és az edzés erkölcsi normáit. A kódex nem tér ki külön a
gyermekek védelmére.
http://www.magyaredzo.hu/kiadvanyok/konyvek/eek.pdf
Magyar Kézilabda Szövetség etikai kódexe
A kódex kiáll az egyenlő esélyek és egyenlő elbírálás és a fair play elvei mellett,
és etikai előírásokat fogalmaz meg a kézilabdázók felé. A kódex nem tér ki
külön a gyermekek védelmére.
http://keziszovetseg.hu/upload/file/MKSZ%20Etikai%20K%C3%B3dex_201
0.pdf
Gyermekjogi Kódex
Az UNICEF Magyar Bizottság Gyermekjogi Kódexének célja, hogy biztonságos
környezetet teremtsen a sportoló gyermekek, fiatalok számára és segítse a
velük foglalkozó szakembereket abban, hogy döntéseiket a gyermekek legfőbb
érdekének szem előtt tartásával, a gyermek méltóságának és alapvető jogainak
megfelelően hozzák meg.
http://unicef.hu/-/gyerekek-vedelme-az-eroszaktol-a-sportban

17

Nemzetközi irányelvek
Európa Tanács irányelvei
A

gyermekek

sportban

való

védelemről

szóló

európai

elvek

megfogalmazása terén úttörőnek számítanak az Európa Tanács dokumentumai.
Ezek közé tartozik az a ’Sporteseményeken, különösen a labdarúgó
mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és a nem megfelelő viselkedésről
szóló európai egyezmény’ (1985), és a ’Mesterséges teljesítményfokozó szerek
használata elleni egyezmény’ (1989). Témánk szempontjából legfontosabb
dokumentum mégis az Európai Sport Charta39 – melyre Sportstratégiánk is
több ponton is hivatkozik. A résztvevő országok - így Magyarország is- vállalták,
hogy nemzeti sportpolitikájukat és a sportszervezetek politikáját az abban
szereplő elvek mentén dolgozzák ki. A Charta céljai megjelölésekor előírja, hogy
„mindenki

számára

biztosítani

kell

a

biztonságos

és

egészséges

környezetben való sportolás lehetőségét. (…) Védeni és fejleszteni kell a sport
erkölcsi és etikai alapjait, a sporttevékenységben résztvevők emberi
méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden
politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot
sértő gyakorlattól, a doppingszerek használatától, valamint a szexuális
jellegű visszaélésektől, különösen ami a gyermekek, a fiatalok és a nők
zaklatását illeti.”40 A Charta olyan légkör megteremtésére szólít fel, ahol „a
szülők, a tanárok, az edzők és a vezetők serkentik a fiatalokat a rendszeres
testedzésre”.41 Előírja, hogy „a sporttevékenység vezetésében vagy felügyeletében
résztvevő személyeknek különös figyelmet kell fordítaniuk a felügyeletük alatt
tevékenykedő személyek biztonságára és egészségére,” 42 és ösztönzi a sport
valamennyi területére vonatkozó tudományos kutatások támogatását. 43

Európa Tanács (1992) ’Európai Sport Charta.’
http://www.europatanacs.hu/pdf/CM_Rec(1992)13.pdf Letöltés: 2014. január 11.
40 Európai Sport Charta i. m. 17. o., 1. cikk
41 Európai Sport Charta i. m. 17. o .,5. cikk (6)
42 Európai Sport Charta i. m. 17. o .,9. cikk (2)
43 Európai Sport Charta i. m. 17. o .,11. cikk
39
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Az Európa Tanács a Chartával egyszerre fogadta el a Sport etikai kódexét
(1992).44 A kódex a fair play eszméjét hirdeti,45 és kiemelten foglalkozik a
gyermekek és fiatalokkal. Ajánlása szerint mindazoknak, akik közvetlenül vagy
közvetetten hatást gyakorolnak a gyermekek és fiatalok sportjára (kormányzati
szervek, sportszövetségek és intézetek, sportszakemberek és más egyének, de
még a média is), különösen fontos felelőssége van a fair play területén, ezért azt
prioritásként kell kezelniük. A kódex ezen szereplők számára konkrét javaslatok
fogalmaz meg az etikus sport érdekében.46

Európai Unió ajánlása
Az EU ifjúsági stratégiája 47 célként jelöli meg a „fiatalok egészséges
életmódjának, a testnevelésnek, a sporttevékenységeknek, valamint az ifjúsági
munkások,

egészségügyi

szakemberek

és

sportszervezetek

közötti

együttműködésnek” ösztönzését, „aminek középpontjában a túlsúlyosság, a
sérülések, a függőségek és a kábítószerhasználat megelőzése és kezelése, valamint
a mentális és szexuális egészség megőrzése áll.”
A Bizottság a 2007-ben kiadott Fehér könyvében48 foglalkozik először
átfogóan a sporttal kapcsolatos kérdésekkel. Célja, hogy stratégiai iránymutatást
adjon,

vitákat ösztönözzön a speciális problémákról, és nagyobb

átláthatóságot biztosítson a sport számára. A sport társadalmi szerepének
megőrzésében elengedhetetlennek nevezi az etikai kódexek meglétét, és
alapelvként jelenik meg a szolidaritás.49 A Fehér könyv már a legelején rámutat
arra, hogy a sportban olyan veszélyek és kihívások is jelen vannak, mint a
fiatal játékosok kihasználása vagy az erőszak. Hat kiemelten kezelendő
Sport etikai kódexe i. m.15. o.
Definíciót ld. 15. o.
46 Sajnos a kódex teljes magyar nyelvű szövege az interneten nem hozzáférhető, ami akadályt
jelent annak megismerésében és adaptálásában.
47 Európai Bizottság (2009) ‘Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése
Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek
kezelésére’.
COM(2009)
Brüsszel,
2009.4.27.,
8.o.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:HU:PDF
Letöltés: 2014. január 11.
48 Fehér Könyv, i. m. 3.o.
49 Fehér Könyv, i. m. 3.o., 2-3.o.
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probléma egyikeként említi a kiskorú sportolók gyenge védelmét, valamint a
sporttal kapcsolatos erőszak káros hatásait. Külön pontot szentel a kiskorúak
védelmének, melyben küzdelemre szólít fel a kiskorúakkal szembeni nemi
erőszakkal és zaklatással szemben.50 Kiemeli továbbá a gyermekek gazdasági
célú kizsákmányolását, az esélyegyenlőség elvét, a rasszizmus, szerhasználat
elleni küzdelmet, és a sporteseményeken megjelenő erőszak kérdését. 51 A
kizsákmányolás kapcsán így fogalmaz: „A játékosok egészsége és biztonsága,
különösen a kiskorúaké, védelemre szorul, a bűncselekményekkel szemben pedig
küzdeni kell.”52 A Fehér könyv javaslattal él a tagállamok és a sportszervezetek
számára, hogy „működjenek együtt a fiatalok erkölcsi és fizikai integritása
védelme

érdekében,

a

minimumkövetelmények

hatályos

jogszabályokról

megállapítása

és

a

szóló

tájékoztatás,

legjobb

a

gyakorlatok

megosztása révén.” Az engedélyezési rendszereket illetően pedig felhívja a
figyelmet az átláthatóság elvére, illetve a diszkriminációra, az erőszakra, a
kiskorúak védelmére és a speciális képzésre vonatkozó rendelkezések
beemelésére.53
A Fehér könyvhöz tartozó Pierre de Coubertinről elnevezett cselekvési
terv főként

a rasszizmus és szurkolói erőszak kérdésére fókuszál.

Tapasztalatcserére, információ megosztásra buzdít, felveti új jogi eszközök
bevezetését, multidiszciplináris megközelítésre, szakmai vitára ösztönöz, és
európai uniós támogatási programok felhasználását javasolja a sport körüli
erőszak megelőzésében és az ellene folytatott küzdelemben.54 2011-ben az
Európai Unió több projektet is indított a gyermek sportolók fizikai és
érzelmi integritásának védelmére. Jelentős összegű támogatást nyújtott a
sportban való szexuális erőszak megelőzésére, a fiatal sportolók erőszak-kezelő
oktatásának bevezetésére, a rasszizmus, intolerancia leküzdésére. 55Az egyik
ilyen projekt eredményeképpen született meg a „Szexuális erőszak megelőzése a
Fehér Könyv, i. m. 3.o., 16-17.o.
Fehér Könyv, i. m. 3.o., 4-5., 7-8, 6-17.o.
52 Fehér Könyv, i. m. 3.o., 16.o.
53 Fehér Könyv, i. m. 3.o., 17.o.
54 Európai Bizottság (2007) Action Plan "Pierre De Coubertin" Brussels, 11.7.2007 SEC(2007)
934. A.6. Prevention of and fight against racism and violence in sport
http://ec.europa.eu/sport/documents/sec934_en.pdf Letöltés: 2014. január 11.
55 Európai Bizottság (2011) ‘Kicking out violence and intolerance’. http://europa.eu/rapid/pressrelease_ETW-11-1811_en.htm Letöltés: 2014. január 11.
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sportban”56 című nemzetközi tanulmány, ami alapján ajánlásokat57 fogalmaztak
meg a Bizottság ez irányú stratégiájának kialakításához.
A Fehér Könyv kiadása óta eltelt időszakból, az Európai Bizottságnak a
sport európai dimenziójának fejlesztéséről szóló közleménye58 emelendő ki
2011-ből. Ami az erőszak és az intolerancia megelőzése és az azok ellen
folytatott küzdelem vonatkozásában szól a biztonságos sportról.

ENSZ ajánlása
A regionális irányelveken túl az ENSZ ajánlása is példaként szolgálnak a sport
biztonságának támogatása felé. Az ENSZ Sport a Fejlesztésért és Békéért
Munkacsoportja külön figyelmet szentel a gyermekek védelmének a sportban.
Kimondja, hogy „minden gyermeknek lehetőséget kell adni a sport bármilyen
szintjén való részvételre, biztonságos, és pozitív környezetben.”59 Szorgalmazza
azon politikák és megvalósulási tervek fejlesztését, amik segítenek megelőzni a
gyermekek és fiatalok bántalmazását és kihasználását a sportban.

Politikai

iránymutatásában javaslatot tesz arra, hogy minden gyermekeket fogadó
sportszervezet számára kötelező legyen egy gyermekvédelmi politika
kidolgozása. Ösztönzi az edzők és testnevelők támogatását a pozitív és hatékony
edzői módszerek kialakításában, javasolja a sportoló gyermekekkel kapcsolatban
állók monitorozását, egy bizalmas jelentéstételi mechanizmus kialakítását, és a
gyermekek állandó felügyeletének működési elvekbe való beemelését.
Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V (2012) ’Prevention of sexual
and gender harassment and abuse in sports. Initiatives in Europe and beyond.’
http://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Handlungsfelder/Europa/europ_PSG_Projekt
_2012/Catalogue_Initiatives_in_Europe_and_beyond__2012_2.pdf Letöltés: 2014. január 11.
57 Deutshce Sportjugend (2013) ‘Safer, better, stronger - Prevention of sexual harassment and
abuse
in
sports.
Recommendations
to
the
European
Commission.’
http://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Handlungsfelder/Europa/europ_PSG_Projekt
_2012/EN-recommendations-psv-20130524.pdf Letöltés: 2014. január 11.
58 Európai Bizottság (2011) ‘A sport európai dimenziójának fejlesztése’. Brüsszel, 2011.1.18.
COM(2011)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:HU:PDF
Letöltés:
2014.
január 11.
59 United Nation’s Sport And Child & Youth Development Thematic Working Group (2011) ‘Child
Protection in Sport.’ Policy Brief.
http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/SDP%20IWG/2011-0816_Child_Protection_in_Sport.pdf Letöltés: 2014. január 11.
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Mit tudunk a gyermekeket a sportban érő erőszakról? Korábbi kutatások,
nemzetközi eredmények
A gyermekek védelme a sportban új témakörnek számít a nemzetközi
szakirodalomban. Az első releváns publikációk az 1990-es évekre nyúlnak vissza,
de nehéz egyértelmű következtetésre jutni a téma kialakulását illetően. Az
UNICEF Innocenti Kutatóközpontjának jelentése a versenysport előtérbe
kerülésében látja a gyermeksportban lévő erőszak problémájának
kiélesedését. Elméletük szerint a sport sokáig politikamentes közeg volt, és
autonómiáját kihasználva egy saját szabályrendszert alakított ki - ami nem ritkán
szembement az emberi jogi elvekkel. Mégsem elsősorban az emberi jogi
aktivisták, hanem etikusok, ügyvédek, és feminista szociológusok kezdték el
vizsgálni a sportban való bántalmazás kérdését. Néhány kutatás ellenére, eleinte
kevés figyelem fordult a gyerekekre, inkább a fogyatékossággal élők sportja és a
sportpszichológusokhoz való hozzáférés kérdése volt a napirenden. A
gyermekek leginkább az egészséges fejlődés oldaláról jelentek meg a
szakmai és politikai diskurzusban - ahogy az ma is igaz. A sportra sokáig
szabadidős tevékenységként és az egészséges fejlődése feltételeként tekintettek,
az 1970-es években azonban az élsportoló gyermekek megjelenésével a
versenysport és az élsport vált dominánssá. Ez egyben a sport elüzletiesedését is
jelentette. Egyre inkább az eredmények határozták meg a sport légkörét, és a
siker titka a minél hamarabbi specializáció jelentette. A gyermekek
elveszítették autonómiájukat a sportban, és a sikeresség érdekében a
gyermeksport a felnőttek szoros irányítása alá került. A szervezett sportot
uraló fokozott elvárások plusz terhet jelentettek a gyerekeknek, 60 és a
bántalmazás, kiégés, kiesés, vagy a kiskorú sportolók kihasználásáról felrebbenő
hírek

arra

sarkallták

az

akadémikusokat,

hogy

kiálljanak

a

szigorú

edzésrendszerek ellen.61 A szakirodalom fokozatosan kezdte el felfedezni a
Lásd például: Coakley, J., 1992. ‘Burnout among adolescent athletes: A personal failure or social
problem? Sociology of Sport Journal, 9, 271–285.o., David, P., 2005. Human rights in youth sport: a
critical review of children’s rights in competitive sports London: Routledge.
61 UNICEF Innocenti Research Center (2010) i. m. 10.o., 4-5.o.
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sportban való erőszak kérdésének széles spektrumát. Jellemzően egy bizonyos
erőszaktípusra nézve, vagy egy-egy sportágban, csoportban előforduló
bántalmazásról szóló vizsgálatok születtek és születnek. A felnőtt sportolókat
is érintő problémák (teljesítményfokozó szerek, nézőtéri erőszak,
rasszizmus és esélyegyenlőség) érezhetően nagyobb figyelmet kapnak
mind a kutatások, mind a szakmai-politikai irányelvek terén. A gyerekek
speciális

veszélyeztetettségével

először

a

sportban

való

szexuális

bántalmazás kapcsán kezdtek el foglalkozni a kutatók,62 és később bővült ki a
kör a bántalmazás más területeire. Máig kevés az átfogó, holisztikus szemléletű
elemzés a gyerekeket illetően. Az UNICEF Innocenti 2010-es, illetve az NSPCC
elnevezésű angol civil szervezet 2011-es jelentései63 az elsők, amik valóban
széles körűen foglalkoznak a sportoló gyermekekkel szembeni erőszakkal.
Előbbi gyermekjogi és megközelítése és széles földrajzi spektruma miatt
emelkedik ki, utóbbi pedig a legmagasabb számú mintából készült jelentés, ami a
bántalmazás összes releváns típusára kitér.

Brackenridge, C., 2001. ‘Spoilsports: Understanding and preventing sexual exploitation in sport’.
London:
Routledge. Fasting, K., Brackenridge, C. & Walseth, K. (2002) ‘Coping with sexual harassment in
sport: Experiences of elite female athletes’. Journal of Sexual Aggression, 8, p. 37–48., Leahy, T.,
Pretty, G. & Tenenbaum, G. (2002) ‘Prevalence of sexual abuse in organised competitive sport
in Australia.’ Journal of Sexual Aggression, 8, 16–36.o.
63 NSPCC (2011) ’The Experiences of Children Participating in Organized Sport in the UK’.
http://www.nspcc.org.uk/Inform/research/findings/experiences_children_sport_main_report_w
df85014.pdf (Letöltés: 2014. január 12.)
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UNICEF Innocenti (2010) Gyermekek védelme az erőszak ellen a sportban
Az UNICEF Innocenti Nemzetközi Kutatóközpont jelentésének célja, hogy felhívja a
figyelmet a gyermekek sportban való tapasztalatairól való óriási információ- és
tudáshiányra, és további kutatásokra ösztönözzön. Fő üzenete, hogy a sportoló
gyerekek elsősorban gyerekek, azután sportolók, ezért különleges védelemre
jogosultak. A jelentés kiáll a sport pozitív értékei mellett, ugyanakkor rávilágít arra,
hogy a sport sajátosságai révén bántalmazási felületet nyithat a gyerekekkel
szemben. A jelentés kísérletet tesz arra, hogy összegezze a gyerekekkel szembeni
erőszakról szóló (eltérő módszertant és jogi fogalmakat használó) kutatások
tanulságait, Mexikótól Kínáig szerte a világból, és beszámol néhány személyes
történetről, esetről is. A teljes angol tanulmány és a magyar összefoglaló elérhető
az UNICEF Magyar Bizottság oldalán: http://unicef.hu/-/gyerekek-vedelme-azeroszaktol-a-sportban (Letöltés: 2014. január 12.)
NSPCC (2011) A szervezett sportban részvevő gyermekek tapasztalatai az Egyesült
Királyságban
A hároméves kutatás során 6000 fő, 18 és 22 év közötti személy töltött ki online
kérdőívet és 89 mélyinterjú készült a kérdőívben valamiféle bántalmazást
jelentőkkel. A kutatás tanulsága szerint a szervezett sport összességében pozitív
élmény volt, de a negatív sportolási kultúra létezik, ám elfogadott, mint norma. A
kitöltők közül négyből hárman számoltak be arról, hogy érzelmi bántalmazás érte
őket gyerekként a sportban.
Közel minden harmadik válaszadó (29%)
„elfogadhatatlan szintjét” jelentette a szexuális zaklatásnak, és 3%-uk szenvedett
szexuális erőszakot. Fizikai erőszakról számolt be 24%-uk, tehát minden negyedik
kitöltő. Az önbántás a fiúk és a lányok körében 10%-ot tett ki.
http://www.nspcc.org.uk/Inform/research/findings/experiences_children_sport_
main_report_wdf85014.pdf (Letöltés: 2014. január 12.)

A pozitív tendencia ellenére érdemes feltennünk a kérdést: vajon miért
olyan keveset tudunk a gyerekek sportban szerzett tapasztalatairól, és miért
olyan kevés figyelem fordul a megelőzésre? Célia Brackenridge,64 aki kiemelt
témaként foglalkozik a sport és az erőszak viszonyával, több lehetséges okot is
megnevez.
Kevés ismeret és politikai támogatás: a sportban előforduló erőszak
lehetőségének tagadása, a sport hírnevére veszélyt jelentő kutatások és
fejlesztési irányelvek támogatásának elutasítása.
64

http://www.brunel.ac.uk/sse/sport-sciences/people/professor-celia-brackenridge
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Földrajzi és koordinációs nehézségek: nemzetközi tapasztalatcsere
hiánya a nyelvi korlátok miatt, a nemzetközi sport intézmények nemrégiben
ismerték el a téma fontosságát, és az még nem jelenik meg a kutatásaikban, vagy
irányelveikben.
A nemzetközi szövetségekhez fűződő kapcsolat: nem minden
sportszervezet tagja a nemzetközi szövetségeknek. Azoknak, akik mégis, nem
feltétlenül kell ragaszkodniuk az elfogadott sztenderdekhez.
Az elkövetőkről szóló bizalmas információk nemzetközi megosztása:
az országok között nincs kialakult protokoll az elkövetőkről szóló bizalmas
információk megosztására vonatkozóan. Következésképpen, a korábban már
elítélt edzők folytathatják edzői tevékenységüket külföldön.
Emberi jogi tájékozatlanság: a Gyerekjogi egyezmény széles körű
elfogadása ellenére sokan eltérő értelmezéseket alkotnak a gyermekjogok és a
sport

viszonyáról.

A

gyermekbántalmazásról

alkotott

elképzelések

is

különbözőek. 65

A gyermekvédelmi rendszer működése
gyermekjogi szempontú megközelítése

-

a

sportoló

gyermekek

“Életem legnagyobb csalódása volt az élsport és 12-13 év kellett ahhoz, amíg az
érzelmi torzulást és rossz konfliktus kezeléseket feldogoztam és újra egy teljes,
egészséges és boldog embernek érezhetem magamat.”

Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye 2014-ben lesz 25 éves,
Magyarország 1991-ben ratifikálta. A két évtized ellenére azonban sokan még
csak nem is hallottak arról, hogy létezik. A gyerekek 18 éves korukra érik el
azt a testi és lelki fejlettséget, amely a felnőtt, felelős élethez szükséges, az
egyezmény ezért pontokba szedi, hogy a mi kell a különböző országokban élő
gyerekek jólétének biztosításához, összefogja és harmonizálja a különböző
nemzetközi jogi szerződésekben elszórtan felbukkanó gyerekjogokat.
A Gyermekjogi egyezmény kimondja a játékhoz és szabadidőhöz, valamint
Brackenridge, C., 2008. ’Violence and abuse prevention in sport’. Brunel University Research
Archive. in NSPCC (2011) i. m. 2 11. o.
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az egészséges testi és lelki fejlődéshez való jogát a gyerekeknek. Mindhez ideális
támogatást, alapot jelent a sport. Egészen addig, amíg a gyerekek számára
örömforrást jelent. A sportban elszenvedett bántalmazásoknak a gyerekek
életére gyakorolt hatásáról nagyon kevés adat áll rendelkezésre.
A sport erőszakossága ugyan tabutéma, de mindenki tud róla. Nem a
balesetekben szerzett kisebb-nagyobb sérülésekre kell gondolni, hanem az edzői
testi fenyítésre, a teljesítményért túlhajszolt gyerekekre, a személyes
konfliktusokra, a szülői kényszerítésre. Miközben a gyerekek igyekszenek
megfelelni az edzői és a szülői elvárásoknak, a jogaik gyakran sérülnek azért,
mert a felnőttek esetleg nincsenek is tisztában azzal, meddig mehetnek el az
elvárások tekintetében, mit engedhetnek meg maguknak a gyerekekkel szemben.
Ebben a fejezetben a gyermeki szükségletekről és a veszélyeztettségről
általánosságban is ejtünk néhány szót. Egyrészt azért, hogy a sporttal
kapcsolatban jelzett problémákat, kihívásokat kontextusba helyezzük, másrészt
pedig azért, mert hiszünk abban, hogy a gyermekekkel kapcsolatos ügyeket csak
holisztikus szemlélettel, átfogóan lehet jól megközelíteni.

A gyermek szükségletei – veszélyeztető helyzetek
„A gyermeki sajátosságok nem voltak figyelembe véve, sem testi, sem lelki
szempontból.”
A gyermekkor, és egy gyermek fejlődése több dimenzióból is megközelíthető.
Leggyakrabban az egészség, oktatás-nevelés, érzelmi és viselkedésbeli fejlődés,
identitás, családi és társas kapcsolatok, valamint az öngondoskodás képessége
mentén mérik jóllétét, egészséges fejlődését.
Az UNICEF 11. számú éves jelentése (RC11), 2013-ban, a gyermekek jóllétét
öt területen értékelte: (1) gyermekszegénység és nélkülözés, (2) a gyermekek
egészségét és biztonságát befolyásoló tényezők, (3) oktatás, (4) a gyermekek
életmódja és az őket érő külső kockázatok, (5) a lakásviszonyok és a gyermek
életkörülményei.66 Az RC 11 cáfolja a közkeletű vélekedést, mely szerint a
UNICEF Innocenti Research Center (2013) ’Gyermekek jólléte a világ fejlett országaiban.’
http://unicef.hu/-/boldogok-a-fejlett-orszagokban-elo-gyerekek- Letöltés, 2014. január 7.
66
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gazdag országokban jobb a gyermekeknek, mint a szegény országokban. A
jelentésben vizsgált valamennyi dimenzióban Románia a legrosszabbul teljesítő
országok között van (mint az egyik legalacsonyabb GDP-jű vizsgált ország), de
közvetlenül előtte az USA található.

Magyarország ebben az összehasonlító

értékelésben a 29 vizsgált ország közül az összesítéskor a 20. helyen szerepelt.
Ha az egyes indikátorokat nézzük, akkor a sporttal közvetlen kapcsolatba
hozható területeken (testmozgás, túlsúly), kevésbé rossz a helyezésünk. A
testmozgás tekintetében a 29 országból a 15., a túlsúlynál a 19. a listán
Magyarország.

1. sz. ábra: Magyarország helyezése az UNICEF gyermekek jóllétét 29. fejlett
országban vizsgáló kutatás szerint
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Ezek a területek természetesen csak látszólag függetlenek egymástól,
valójában szoros összefüggésben vannak, és a gyermek életkora szerint változó
intenzitással szerepelnek.
Ha nem a rendszerek, hanem a gyermekről gondoskodó személyek oldaláról
közelítjük meg a kérdést, azaz hogy milyen szükségletei vannak egy gyermeknek,
akkor ezek a „feladatok” merülnek fel:

-

a gyermek ellátása, biztonságának megteremtése,

-

az érzelmi gondoskodás,

-

az ösztönzés,

-

a határok kijelölése és a gyermek segítése a határok és normák
elsajátításában,

-

a stabilitás biztosítása.

Ha bármelyik területen elmaradás tapasztalható, negatív folyamatok vagy
káros változások mutatkoznak, az még nem feltétlenül jelez veszélyeztető, vagy
bántalmazó környezetet, de mutatja a gyermek speciális szükségleteit, vagy a
gyermek szükségletei és a szülői/gondviselői válaszok közötti diszharmóniát.
1. sz. táblázat: A gyermek fejlődési szükségletei - életkor szerint
Életkor
Csecsemő és kisgyermekkor (0-5)

Óvodás és kisiskolás kor (5-10)

Szükségletek és fejlődés
- kötődés a gondozó(k)hoz
- nyelv elsajátítása
- önmaga és a környezet közötti
különbségtétel
- önkontroll és alkalmazkodási
képesség
- iskolába kerülés (belépés a
közösségbe,
megfelelő
magatartás)
- előmenetel készségekben és
kognitív képességekben (olvasás,
írás, számolás)
- kapcsolat
a
kortársakkal
(elfogadás, barátok)
- szabálykövető
magatartás
(társas normák követése, etikus
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Pubertás- és kamaszkor (11-18)

-

-

-

viselkedés)
iskolai tanulmányok folytatása
előmenetel
kognitív
képességekben,
készségekben
(tanulási képesség, munka)
csatlakozás
iskolán
kívüli
programokhoz (sport, zene,
klubbok)
szoros
baráti
kapcsolatok
kialakítása (eltérő neműekkel is)
egységes önkép kialakulása

Már ez a táblázat is jól mutatja, hogy a sportnak nagyon komoly helye és
szerepe van egy gyermek fejlődésében. Vitathatatlan a gyermek szükséglete a
kortárs kapcsolatokra, saját képességei fejlesztésére, az egészséges önkép,
testkép kialakítására. Ezeken a területeken meghatározó elem lehet a különböző
sporttevékenységekhez való csatlakozás.

A gyermekek számára az életkori

szükségletek kielégítéséhez (az egészséges fejlődéshez) a sport alapvető
fontosságú. Azonban sajnos nem mindenkire számára egyenlőren biztosított.
“Sajnos családom anyagi helyzetéből kifolyólag nem engedhettem meg magamnak,
hogy mindig egészségesen étkezzek, emellett 10-15 éves koromban nem sok
tanácsot kaptam az egészséges táplálkozás fontosságáról, mert versenyszerűen
sportoltam.”
“Három gyerekemet egyszerűen anyagilag nem tudom támogatni abban, hogy
annyit sportoljanak, amennyit kellene. Nincs tömegsport.”
Az

UNICEF

Magyar

Bizottsága

által

2012

decemberében

végzett

gyermekjólléti kutatás tanúsága szerint Magyarországon a gyermekek
49%-ának jólléte van veszélyben. 67 A nélkülözéssel érintett gyermekek
legnagyobb arányban a társas kapcsolataikban, szabadidős tevékenységeikben
és a kikapcsolódás területén szenvedtek hiányt.

UNICEF Magyar Bizottság (2013) ’Gyermekjólléti Jelentés’. http://unicef.hu/-/minden-2-magyargyermek-veszelyben
67
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„Ha van egy jó csapat, közösség, ahová gyerekként, főként tiniként járhatsz, az
egész gyerekkorod meghatározóan jó lesz, még akkor is – szerintem -, ha nem
nyersz minden versenyen érmet. Én imádtam versenyezni, mert az egész csapat
zseniális volt. Nem csak azért jó versenyre menni, mert nyersz, hanem mert van egy
egész csapat mögötted. A gyerekek tartották össze főleg ezt a bandát. Életre szóló
barátságok szövődtek. Ami a mi csapatunk esetében a szétszéledést előidézte, hogy
felnőttünk, más is érdekelt bennünket, mint a versenyek, s ezt az edzőnk nem tudta
helyretenni magában. Így elkezdett "szívatni" minket. Miután mindenki a baráti
hangulatot kedvelte főként a sport szelleme mellett, ez sokaknak nem volt
szimpatikus, s így kiszálltunk, elmaradoztunk szép lassan. A sport szeretete és a
barátság megmaradt. És ezek örök dolgok. Örülök, hogy kitöltöttem ezt a kérdőívet
és nagyon remélem, hogy segítettem vele.”
A legnagyobb kihívást a kortársakkal való kapcsolat jelenti. A gyermekek
42%-ának nincs lehetősége arra, hogy barátait rendszeresen meghívja magához.
A gyermekek harmada (35%) nem tud elmenni nyaralni, míg 29%-uk esetében
a szabadidős tevékenységekben való részvétel (sport, művészetek, közösségi
játék, tehetséggondozás, stb.) is korlátozott.
2. sz. ábra: Magyar gyermekek nélkülözési mutatói az UNICEF Magyar
Bizottság gyermekjólléti kutatásának eredményei szerint
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Gyermekek nélkülözése szükségleti csoportok szerint (2012)
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A gyermekek sporthoz való hozzáférése tehát több oldalról is korlátozott.
Egyrészt a család jóléte, pénzügyi teherbíró-képessége, másrészt az elérhető
szolgáltatásokhoz (sportolási lehetőségekhez) való hozzáférés oldalán.

Ezek

olyan keretfeltételként jelennek meg, ahol a gyerek veszélyeztetése még csak
anyagi, jólléti szinten jelenik meg és nem ölti magára a bántalmazás vagy erőszak
képét. Bár természetesen a gyermekjogok sérülését jelenti.
„Nagyon jó társaságban zajlottak az edzések és így könnyebb volt minden.”
„Fontosnak tartom megemlíteni a sport által szerzett barátokat.”
A gyermekvédelem szempontjából a veszélyeztetés (a jogi normák és a
szociális ellátórendszer standardjai szerint is68) a gyerek testi, értelmi vagy
Gyermekvédelmi törvény, i. m. 12.o. 5.§ n) pont: veszélyeztetettség: olyan - magatartás,
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza;
Btk. 208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy - ideértve a
szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától
megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él -, aki e feladatából
68
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erkölcsi fejlődését veszélyeztető magatartásokat öleli föl, azaz azokat a
helyzeteket, amikor a gyermeknek nincs módja az életkorának megfelelő
szükségletei kielégítésére.
A

nemzetközi

szakirodalomban

a

„veszélyeztetés/veszélyeztetettség”

fogalom nem jelenik meg olyan általános értelemben, mint hazánkban, sokkal
inkább a „gyermekbántalmazás” (child abuse) illetve „elhanyagolás” (neglect)
kategóriákat használják.
A

veszélyeztetés

tartalmi

elemeinek,

definíciójának

és

gyermekbántalmazáshoz való viszonyának tisztázása nem csupán szemantikai,
vagy

tudományos

probléma.

Egyrészt

a

veszélyeztetés

megállapítása

beavatkozásra, szankciók és jogkövetkezmények alkalmazására ad alapot,
másrészt jelzi, hogy adott társadalom, szociális ellátórendszer vagy szakember
hogyan értelmezi a problémát, és ebből következően milyen megoldási javaslatot
dolgoz ki. Így például ha egy 14 éves, csapattársaival rendszeresen
összeverekedő gyereket magatartási problémákra hivatkozva segítségre
szorulónak, és ezért veszélyeztetettnek tekintünk, annak teljesen más
következménye

van,

mintha

személy

elleni

erőszakos

cselekmények

elkövetőjeként (bántalmazóként) vonjuk felelősségre. De nem csak a különböző
(ellátó) rendszerek közötti határvonalak kijelölésénél, hanem a társadalmi
normák, elfogadott magatartások minősítésénél is szerepet kapnak a definíciós
problémák, így például, ha azt kell eldönteni, veszélyeztető magatartás-e, ha egy
edzőtáborban a trénerek pornófilmet néznek a gyerekek előtt.
Fontos tisztázni (még a jelenség részletes bemutatása előtt), hogy a
gyermekek veszélyeztetése területén is igen nagy a látencia, azaz sok ügy
marad rejtve a hatóságok, segítő szervezetek előtt. Ezzel együtt is, a hivatalos
statisztika szerint minden 10. magyar gyermek már kapcsolatba került az őt ért
közvetlen veszélyeztetés miatt a gyermekvédelmi szolgáltatókkal.69

eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi
fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.2
012.
évi
C.
törvény
a
Büntető
Törvénykönyvről.
(Továbbiakban
Btk.)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV Letöltés: 2014.január 10.
69 Központi Statisztikai Hivatal (2010) ’Gyermekvédelmi jelzőrendszer’. Statisztikai Tükör, V.
évfolyam, 42. szám.
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Általánosan elfogadott,70 hogy a gyermek szükségleteinek kielégítetlensége
vagy nem megfelelő kielégítése önmagában nem valósítja meg a veszélyeztetést.
Ehhez olyan, leginkább a gondozásra, nevelésre, felügyeletre jogosult
személyében megvalósuló szubjektív kritériumok teljesülése is szükséges, mint
az

ilyen

személy

tartós

vagy

teljes

hiánya,

jogellenes

magatartása,

kötelességszegése, deviáns vagy patologikus viselkedése.
A magyar jogszabályok szerint egy edző (miként minden olyan személy, aki
tartósan

vagy

felügyeletére

ideiglenesen
köteles),

a

gyermek

elkövetheti

a

nevelésére,
kiskorú

gondozására

vagy

veszélyeztetését.

A

veszélyeztetettség kialakulásában fontos minőségi kategória a felróhatóság (azaz
a szándékosság vagy gondatlanság, mulasztás a veszélyeztető helyzet
kialakulásában), valamint az önhiba. Ez utóbbira példa, ha a veszélyeztetettség
megállapítását

és

a

gyermekvédelmi

beavatkozást

(vagy

akár

más

jogkövetkezményeket is) a gyermek felróhatósága alapozza meg (büntetendő
cselekmény elkövetése, magatartási probléma, stb.). Ez a tradicionális
gyermekvédelmi megközelítés továbbélését jelenti, ami az állami beavatkozási
kötelezettség feltételeként, a magánszféra autonómiájának határaként a
„felróhatóságot” jelölte ki.
A gyereket veszélyeztető helyzetek között megkülönböztethetünk eredmény
tényállásokat

és

veszélyeztető

tényállásokat:

mindkettő

elkövethető

szándékosan és gondatlanul is, de előbbi megállapításához a káros, hátrányos
következmény bekövetkezése szükséges, míg utóbbihoz elegendő ennek
veszélye - például, ha egy tartósan beteg gyereknél nem tájékoztatják az edzőt a
gyerek állapotáról, vagy ő nem tájékoztatja a szülőket, ha edzésen rosszul lett a
gyerek. Ha ennek következtében a gyermek egészsége károsodik, akkor már
eredmény tényállásról beszélünk.
A veszélyeztető helyzetek jellemzően alatta maradnak a büntetőjogi
relevanciával bíró kiskorú veszélyeztetése tényállásnak,71 de alapot adhatnak
egyéb (pl. fegyelmi) eljárásra; míg az eredmény tényállások általában hatósági
intézkedést, szankciót vonnak maguk után.
Szöllősi G. (2002) ’A megítélt veszélyeztetettség. A veszélyeztetettség kategóriájának
konstruálása a magyar gyerekvédelemben’. PhD-dolgozat, ELTE, Szociológiai és szociálpolitikai
Intézet.
71 Btk. i. m. 31.o., 208.§
70
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A veszélyeztető magatartás (mulasztás) értékelésekor nem csak a
gyermek igényét, szükségleteit, fejlődését kell figyelembe venni, hanem a család,
tágabb környezet helyzetét, működését is (lásd 1. sz. ábra). Így például a szülők
sportmúltját, eredményeit (vagy azok hiányát), a családi elvárásokat, vagy hogy
hogyan és miként motiválják a gyereket a sportolásra, milyen célokat tűznek elé
(azok mennyire reálisak), az edző/nevelő mennyire képes észrevenni a gyerek
szükségleteit, hogyan reagál azokra, milyen motivációs technikákat ismer, és
nem utolsó sorban a gyerek helyzetét, képességeit, akaratát, elkötelezettségét.

3.

sz.

ábra:

Faktorok

a

gyermek

biztonságának,

jóllétének

GYEREK

jóllétének
biztosítása

Szülői nevelési
képesség

A gyerek fejlődési
szükségletei

megteremtésében72

Családi és környezeti
tényezők

A gyerek, család, és környezete közötti interakciók révén kaphatunk
komplex képet arról, hogy valóban veszélyeztető-e egy helyzet. Az elemzés,
értékelés során iránymutató elvekről jogi normák rendelkeznek, azonban a
valódi tartalmi elemeket és indikátorokat a gyakorlatnak kell kidolgozni.
Jelen tanulmányban az ENSZ Gyermekjogi egyezményének szellemiségét
követtük, és gyermekjogi megközelítésből vizsgáltunk minden kérdést.
Álláspontunk szerint minden sportoló gyermek elsősorban gyermek, és csak
Horwath, J (2001) ’The Child’s World – Assessing Children in Need’. NSPCC, Department of
Health, Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia. University of Sheffield . 40.o.
72
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másodsorban sportoló (versenyző, klubtag, csapattárs). Minden gyermeknek
joga van a sporthoz, a játékhoz és a szabadidőhöz. Ez az egyezményben is
rögzített alapelv. Ezzel párhuzamosan azonban joga van az erőszakmentes,
szükségleteit, és emberi méltóságát tiszteletben tartó gyermekkorhoz, így az
ilyen sportolási lehetőségekhez is. Ezek pedig nem versengő értékek, egymás
mellett, egymással párhuzamosan kell érvényesülniük.
Ha egy gyermek veszélyeztető, bántalmazó helyzetbe kerül a sportolása
során (függetlenül a sport formájától, intézményi vagy technikai kereteitől),
akkor helye és szerepe van mindazoknak a védelmi intézkedéseknek, amelyeket
a jogszabályok a gyermekek jólléte érdekében meghatároznak. Ezeknek az
intézkedések, bevatkozási lehetőségek és a következmények eltérhetnek
aszerint, hogy ki veszélyezteti a sportoló gyermeket (másik gyermek, szülő, edző,
más sportoló felnőtt, szurkoló), hogy milyen formában valósul meg a
veszélyeztetés (fizikai, érzelmi, szexuális erőszak, verbális abúzus, stb.), illetve
hogy mennyire súlyos a gyermek egészséges fejlődésében okozott kár.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról (Gyvtv.) elvként kimondja:
- a törvény céljai között (1-3.§) a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzését és megszüntetését; valamint a gyermek és családja helyzetéhez,
szükségleteihez igazodó segítés elvét.
- a gyermekek jogai között (II. fejezet) nevesíti többek között a bántalmazás –
fizikai, lelki és szexuális erőszak – elhanyagolás, információs ártalom elleni
állami védelem kötelezettségét. A gyermekvédelmi alapellátás feladatául jelöli ki
a

gyermek

veszélyeztetettségének

megelőzését,

illetve

a

kialakult

veszélyeztetettség megszüntetését – elsősorban önkéntesen igénybe vehető
szolgáltatások, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
valamint a család gondozása révén.(VI. fejezet)
A gyakorlatban ezeknek az elveknek az érvényesülése nem csak a
veszélyeztetettség fogalmának tisztázatlansága, vagy a különböző szakmákhoz
tartozó szakemberek közötti kooperáció nehézségei (a gyermekvédelmi
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jelzőrendszer működési problémái)73 miatt kérdéses, hanem azért is, mert a
szakma által széles körben ismert, elfogadott és alkalmazott módszertani
útmutatók hiányában a terepen dolgozó szakemberek egyéni mérlegelésén
(attitűdjén, személyes tapasztalatain, értékítéletén, stb.) múlik, hogy egy
gyermeket veszélyeztetettnek minősítenek-e, vagy sem.
A veszélyeztetettséghez vezető okok vizsgálata között a multifaktoriális,
ökológiai

megközelítések

széles

körben

elfogadottak.

74

Eszerint

a

veszélyeztetettség nem magyarázható meg egyetlen tényező hatásával, mert
szinte minden esetben több faktor együtthatása figyelhető meg. Jelen
tanulmányban nincs mód ezeknek az indikátoroknak a részletes kifejtésére, de a
leggyakrabban előforduló, legtöbb kutatási eredménnyel alátámasztott, és
korábban még nem hivatkozottakat az alábbiakban röviden ismertetem:
a) a bántalmazó felnőtt pszichopatológiás jellemzői (mentális betegség,
pszichózis, kóros viselkedés, de ide tartozik az alacsony önértékelés,
érzelmi depriváltság, a frusztráció és stressz tűrés alacsony foka vagy
hiánya, a magányosság, a depresszió);
b) helytelen gondozási és nevelési minták (a pozitív nevelési technikák
hiánya, a testi fenyítés elfogadottsága, az erőszak elfogadottsága, a lány
gyermek „értéktelennek” tekintése);
c) a gyermekről való gondoskodást nehezítő helyzetek (fogyatékkal élő
gyermek, sérült önkép/testkép, betegség, stb.)
d) a gyerekneveléssel kapcsolatos nehézségek, az elfogadás hiánya, nem
beteljesülő várakozások, empátia hiánya, kevés interakció a gyerek és
nevelője/szülője között.
Indikátora lehet a gyerek veszélyeztetettségének, ha a szülő a saját
sporttal kapcsolatos álmait, vágyait vetíti a gyerekre (függetlenül a gyerek
képességeitől, szükségleteitől). De az is ide tartozik, ha a szülő vagy edző

Herczog M. – Gyurkó Sz. (2007) ’Családon belüli erőszak esetek a gyermekvédelmi
alapellátásban’. OKRI. Budapest.
74 Newberger, E. – Boune, R. (1978) ’The Medialization and Legalization of Child Abuse’. American
Journal of Orthopsychiatry, Boston. Vol. 48., No. 4.
73
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rendszeresen alkalmaz testi fenyítést annak érdekében, hogy a gyermeket jobb
teljesítményre sarkallja.
Ezek az indikátorok általában nem tekinthetők állandónak. Folyamatosan
változik a család helyzete, a gyerek pozíciója a családon belül, a környezet, a
kortárs és felnőtt barátok, a sportkapcsolatok. A veszélyeztetett gyermekkel
kapcsolatba kerülő szakembereknek (orvosoknak, szociális munkásoknak,
tanároknak, edzőknek) folyamatban, és nem egyedi cselekvésekben kell
gondolkodniuk, és objektív, bizonyítékokkal alátámasztott, szakmai döntést kell
hozniuk a beavatkozásról, annak módjáról, feltételeiről, végrehajtásáról.
Azokkal a veszélyeztető helyzetekkel, amik nem a családban merülnek fel,
vagy nem családtag idézi elő azokat, illetve amikor a gyermek védelmére és
segítésére

hivatott

rendszer

súlyosbítja,

vagy

idézi

elő

a

gyermek

veszélyeztetettségét, a jelentésünk nem foglalkozik.
Sajnálatos módon Magyarországon nincs olyan módszertani útmutató,
vagy szakmai segítség, ami a sportban dolgozó szakembereket segítené
abban, hogy felismerje a gyermek szükségleteit, és az azokat veszélyeztető
helyzeteket. Itt nem csak arra gondolunk, hogyan lehet például fizikai erőszak
helyett másfajta motivációs technikákkal egy gyermeket együttműködésre, jobb
teljesítményre vagy sikerekre ösztönözni. Azt is fontos felismerni, hogy a
sportolás, és az edzések egy olyan tér, ahol a gyermeket máshol (családban,
iskolában, kortársak között) érő veszélyeztetések is kiderülhetnek. A
gyerekkel együtt dolgozó felnőttek érzékelhetik ezeket a veszélyeket, és segítő
módon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezekben a gyermek segítséget kapjon
(kérjen). Tisztában vagyunk vele, hogy a sport nem elsősorban gyermekvédelmi
munka. De mint minden olyan szakmában, ahol a nevelés és oktatás
összekapcsolódik,

és

a

gyermek

a

saját

személyiségével

„dolgozik”,

elkerülhetetlen az ilyen jellegű információkhoz való hozzájutás. Ha pedig ez így
van, akkor ezekkel a helyzetekkel a sportszakembereknek is kezdeniük kell tudni
valamit – minimális szinten legalábbis annyit, hogy tudják, ki felé élhetnek
jelzéssel, ha gyermekbántalmazás jut a tudomásukra.
A sportolás tehát gyermekjogi szempontból kiemelt jelentőséggel bír, mert:
-

minden gyermeknek joga van a játékhoz, szabadidő hasznos eltöltéséhez,
sporthoz,
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-

minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy kibontakoztassa a benne rejlő
készségeket és képességeket,

-

minden gyermeknek joga van az erőszakmentes gyermekkorhoz,

-

minden gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához.

A gyermekjogi megközelítés szerint a sport elsősorban örömforrás, és a gyermek
életkori/fejlődési szükségleteire reflektál. Nem verseng más gyermekjogi
értékekkel (így például az erőszakra vonatkozó zéró toleranciával).
Gyermekbántalmazás
“Rengeteg fiatal az adott sportban nagyon is tehetséges gyerek fejezi be a sportot a
különböző fent említett indokok miatt. Leginkább az érzelmi sérülés a
leggyakoribb, mivel nem bírják a nyomást, a veszekedéseket a csapattársakkal
illetve az edzővel jelentkező konfliktusokat. Az akkor junior csapat szinte minden
tagjával rendszeresek voltak a megalázó, bántó kiabálások. Rajtam kívül
mindenkinek fogyókúrázni kellett, 10-12 órákat edzettünk, sokszor fél órás
ebédszünettel. Arra sem volt idő, hogy orrot fújjunk, betegen is menni kellett
edzésre. WC-re csak külön engedéllyel mehettünk. Előfordult, hogy edzésen valaki
bepisilt, mert nem mehetett ki a wc-re.”
A gyermekbántalmazás – ahogyan a veszélyeztetés is - történelmileg,
kulturálisan és társadalmilag meghatározott fogalom. Legújabb kori jelentésének
kialakulásában nagy szerepe volt a múlt századi emberi jogi törekvéseknek, a
gyermeklélektan és az orvostudomány fejlődésének, valamint a szociális
biztonság felértékelődésének.75
A gyermekek jogaival foglalkozó, illetve gyermeki jogokat is magába
foglaló

nemzetközi

dokumentumok

mindegyike

76

kimondja

a

gyermekbántalmazással szembeni állami védelem kötelezettségét, ami így
a gyermekjogok egyik minimumának tekinthető. A bántalmazás fogalmi
elemei azonban (hasonlóan a veszélyeztetéshez) nem teljesen tisztázottak.
Nemzetközi

dokumentumban,

definíciót

megközelítő

meghatározást

(tulajdonképpen egy exemplifikatív felsorolást) a Gyermekjogi egyezmény

Minderről bővebben lásd: Herczog M. (2007) ’Gyermekbántalmazás’. Complex, Budapest
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966) 10. és 12. cikk;
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966) 7. cikk; ENSZ Gyerekjogi
Egyezmény (1989) 19. cikk.
75
76
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tartalmaz a 19. cikkben.77 Eszerint bántalmazásnak minősül: az erőszak, a
támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz
bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen
formája. Ezen a meghatározáson kívül széles körben elfogadott az ENSZ
Egészségügyi Világszervezetének (WHO) definíciója is: bántalmazásnak minősül
a fizikai és lelki rossz bánásmód valamennyi formája, a szexuális bántalmazás, az
elhanyagolás, a gyermek kizsákmányolása függetlenül attól, hogy az káros
hatással volt-e a gyermek egészségére, fejlődésére vagy emberi méltóságára.
A gyermekbántalmazás formái tehát:
- fizikai,
- érzelmi/lelki,
- szexuális bántalmazás,
- elhanyagolás, és
- kizsákmányolás.
Ezen túlmenően a gyermekbántalmazás egyes speciális kategóriáiról
rendelkező külön dokumentumok határozzák meg például a gyermekmunka, a
gyermekek

szexuális

célú

kizsákmányolása,

a

gyermekek

katonai

konfliktusokban történő felhasználása fogalmi elemeit. 78 Ide tartozik a
rabszolgaság, a gyermekkereskedelem, a prostitúció, a pornográfia, a gyermekek
felhasználása kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységekhez, valamint a
gyermekek foglalkoztatása fizikailag, erkölcsileg, vagy a biztonság hiánya miatt
veszélyeztető

munkában.

Nyilvánvalóan

jelen

tanulmányunkban

nem

foglalkozunk valamennyi gyermekbántalmazási formával – hiszen azok egy része

ENSZ Gyerekjogi egyezmény, 19. cikk: 1. pont - Az Egyezményben részes államok megtesznek
minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy
megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az
elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen
formájától mindaddig, amíg szüleinek vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvényes
képviselőjének vagy képviselőinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél elhelyezték,
felügyelete alatt áll. 2. pont - Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony
eljárásokat foglalnak magukban, amelyek a gyermek és gondviselői számára szükséges szociális
programok létrehozását teszik lehetővé, továbbá a fentebb leírt rossz bánásmód eseteiben
hozzájárulnak a cselekmény felismeréséhez, bejelentéséhez, a jelentés illetékes helyre
juttatásához, vizsgálatához, kezeléséhez és az esetek figyelemmel kíséréséhez; szükség szerint
magukban foglalják a bírói beavatkozással kapcsolatos eljárást is.
77

Lásd: ILO 182. számú Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáiról. Yokohamai
állásfoglalás a gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolásáról. (UNICEF, 2001.)
Párizsi elvek a gyermekkatonaság ellen (ENSZ, 2007)
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nem releváns a sporttal kapcsolatban. A kutatási kérdőívben a fizikai, a szexuális
és az érzelmi bántalmazás mellett a kortárs erőszak (beavatás), és a szurkolói
erőszak kerül részletes elemzésre.
A nemzetközi normákon túlmenően kontinensünkön meghatározóak az
Európai Tanács ajánlásai, különösen az 561(1969). sz. ajánlás a kiskorúakkal
szembeni rossz bánásmód elleni védelemről, az 1121 (1990). sz. ajánlás a
gyermeki jogokról, az 1286 (1996). számú ajánlás a gyermekekre vonatkozó
európai stratégiáról, valamint az 1099 (1996). és a 1371 (1998). számú
ajánlások a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról, valamint a gyermekek
bántalmazásáról és elhanyagolásáról.
Az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Európai Egyezménye ugyan nem
nevesíti külön a gyermeki jogokat, de általános érvénnyel kimondja az élet,
emberi méltóság tiszteletben tartásának követelményét, és a kegyetlen,
megalázó bánásmód tilalmát; míg az Európai Alapjogi Charta már explicit módon
is megnevezi a bántalmazás tilalmát. 2006-ban jelentős előrelépések történtek az
Unión belül a gyermekbántalmazás tilalma, valamint a veszélyeztetett
gyermekek védelme, és a prevenció területén. A COM (2006) 367. számú
Bizottsági stratégia átfogó tervet dolgozott ki a bántalmazás mellett a
gyermekeket sújtó társadalmi kirekesztés, gyermekszegénység, migrációs
problémák, valamint a roma gyermekek helyzetének javítása területén.
Nemzeti jogrendszerünkben az alapjogok általában a gyermekeket is
megilletik, így az Alaptörvény II. cikkében megfogalmazott élethez, emberi
méltósághoz való jog, a kínzás, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánás tilalma
(III. cikk), vagy az állampolgárok számára a testi és lelki egészséges biztosító XX.
cikk. Kizárólag gyermekek a címzettjei a XVI. cikk szerinti gyermekvédelmi
alapkötelezettséget

kimondó

klauzulának.
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Mindezt

azért

is

fontos

hangsúlyozni, mert míg a felnőttekkel szembeni fizikai erőszak, megalázó szóbeli
vagy

tettleges

verbális

agresszió

megkérdőjelezhetetlenül

alkotmányos

alapjogokat sért egyrészről, és büntetőjogi tényállásokat valósít meg másrészről,
addig a gyerekekkel szembeni erőszak megítélése nem ilyen egyértelmű. Talán
ennek tudható be, hogy bár a Magyar Köztársaság az 1991. évi LIV. törvénnyel
„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz.”
79
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beemelte jogrendjébe az ENSZ Gyermekjogi egyezményét, viszont csak 2005.
január 1-jétől hatályos az a törvénymódosítás (Gyvtv. 6.§ (5) bekezdés) ami a
Gyermekjogi egyezménynek megfelelően a fizikai bántalmazás valamennyi
formáját (azaz a testi fenyítést is) tilalmazza.
A gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazás általános tilalmát tehát az
Alaptörvény, a Gyvtv., és a Gyerekjogi egyezményt implementáló 1991. évi LIV.
törvény mondja ki, míg a bántalmazások legsúlyosabb formáit szankcionáló
speciális szabályozást a Büntető Törvénykönyv tartalmazza.
A gyermekbántalmazás tilalmáról a Gyvtv. 6.§ (5) bekezdés rendelkezik, de
nem kapcsol hozzá külön szankciót, amiből következően a bántalmazás a
veszélyeztetés egyik formájának minősül és így a veszélyeztetett gyermekre
általánosan irányadó szabályok érvényesek bántalmazott gyermek esetén is.
Ha a gyermek veszélyeztetése nem a családjában merül fel, akkor
nyilvánvalóan nem a gyermekvédelmi rendszer kompetens – bár segítő
szolgáltatásait (kapacitása függvényében) igénybe lehet venni. Ezekben az
esetekben az adott szakma (foglalkozás) szabályai szerint történik a bántalmazó
felelősségre vonása.
A régi sporttörvény lehetővé tette a sportegyesületek, sportvállalkozások
számára fegyelmi eljárás indítását a náluk foglalkoztatott sportolókkal, illetve
sportszakemberekkel

szemben.

Az

új

sporttörvény

már

csak

a

sportszövetségek részéről ad lehetőséget fegyelmi felelősségre vonásra.
Súlyos, az életet közvetlenül veszélyeztető bántalmazás vagy a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését jelentősen és helyrehozhatatlanul
károsító veszélyeztetés esetén lehetőség van azonnali lépések megtételére.
Fegyelmi eljárás, súlyosabb esetben akár büntetőeljárás is követheti a
gyermekbántalmazási üggyel kapcsolatos jelzést.
Ezen kívül a gyermekek fokozott védelmét megvalósító tényállások:
- 14 éven aluli személy sérelmére elkövetett emberölés [Btk. 160.§ (2) bek., i)
pont) szerinti minősített eset]
- testi sértés 12 éven aluli – védekezésre és akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére (Btk. 164.§, (6) bekezdés).
- kényszerítés (Btk. 195.§)
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A

szexuális

bántalmazást

büntetni

rendelő

nemi

erkölcs

elleni

bűncselekmények (Btk. XIX. fejezet) közül:
- szexuális kényszerítés (Btk. 196.§), szexuális erőszak (Btk. 1987§), szexuális
visszaélés

(198.§).

Mindhárom

esetben

kétszeresen

minősül,

ha

a

„hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógyekezelése alatt álló
személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy
befolyási viszonyával visszaélve” követik el cselekményt.

2.3.1. Fizikai bántalmazás
“Művészi tornázott 2 lány alsó tagozatban, egy egyesületnél. Az edzőjük mindkettőt
fizikailag és lelkileg is bántalmazta, ráadásul az egyiket a szülők otthon is
"ösztönözték": az öccse műanyag kardjával fenekelték el, hogy jobb eredményekre
sarkallják.”
Kategóriák: A bántalmazás eredménye szerint megkülönböztetünk halálos
eredményre vezető, súlyos testi sérülést vagy maradandó károsodást, valamint
könnyebb sérülést okozó bántalmazást.
Speciális kategóriája a fizikai bántalmazásnak a testi fenyítés, ami 2013
októberéig a világ 34 országában vált teljesen tilalmazottá (noha a 179 ország
által ratifikált Gyerekjogi egyezmény is tartalmazza a gyerekekkel szembeni
fizikai erőszak teljes tilalmát).80 Magyarországon a testi fenyítés társadalmi
elfogadottsága széleskörű. Egy 1998-ban végzett kutatás szerint a felnőtt
lakosság több mint 90%-a elfogadja illetve alkalmazza a verést, mint
fegyelmezési eszközt.81 A „házi fegyelmezési” jog bírói gyakorlata, és a kisebb
súlyú fizikai bántalmazások megítélésében megengedő szociális szakmai
gyakorlat, valamint a közvélemény tájékozatlansága, a pozitív nevelési eszközök
„propagandájának” vagy elsajátítási lehetőségeinek szinte teljes hiánya miatt a
zéró toleranciát hirdető jogi szabályozás ellenére is mindennapi gyakorlatnak

A testi fenyítést tilalmazó országok sora, zárójelben a tilalom hatályosulásának időpontjával:
Svédország (1979), Finnország (1983), Norvégia (1987), Ausztria (1989), Ciprus (1994), Dánia
(1997), Lettország (1998), Horvátország (1999), Bulgária (2000), Izrael (2000), Németország
(2000), Izland (2003), Ukrajna (2004), Románia (2004), Magyarország (2005), Görögország
(2006), Hollandia (2007), Új-Zéland (2007), Portugália (2007), Uruguai (2007), Venezuela
(2007), Chile (2007), Spanyolország (2007). Forrás: www.endcorporalpunishment.org
81 Tóth O. (1999) ’Erőszak a családban’. TÁRKI. Budapest
80
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tekinthető Magyarországon a gyerekek fizikai bántalmazása. Nem csak a
családon belül, hanem oktatási intézményekben, bentlakásos otthonokban is.82
A nemzetközi szakirodalomban (elsősorban az angolszász országokban) a
fizikai bántalmazás körébe sorolják azokat az elhanyagoló, gondatlan
magatartásokat is, amelyek következtében a gyermek súlyos eredményre vezető
balesetet szenved. Így például a gyerekülés, a biztonsági öv, bukósisak, egyéb
védőfelszerelések használatának elmulasztása, vagy a gyermek egészségét
veszélyeztető edzési körülmények, módszerek vetik fel a gyerekre gondot viselő
felnőtt felelősségét.

2.3.2 Érzelmi bántalmazás
Fogalom: A gyermekben tartós hatást előidéző, általában rendszeres vagy
folyamatos érzelmi abúzus, amelynek következtében a gyerek értéktelennek,
csökkent

értékűnek,

szerethetetlennek

érzi

magát,

torzul

az

önképe,

önértékelése. Ide tartozik az életkornak, fejlettségnek nem megfelelő bánásmód,
elvárás, a gyermek megfélemlítése, fenyegetése, megalázása, kiszolgáltatottá
tétele. Jellemző elkövetési magatartása nem fizikai, hanem verbális, non-verbális
cselekmények sorozatából áll. Ilyen például: a gyerek elutasítása (simogatás,
puszi megtagadása), kiszámíthatatlan viselkedés, a gyerektől elvárni, hogy
mások szükségleteinek kielégítését a sajátja elé helyezze, a gyerek elítélése azért
mert kifejezi saját szükségleteit. Érzelmi zsarolás. Folyamatos szóbeli
szidalmazás, lekicsinylő vagy gúnyos kifejezések használata a gyerekkel
kapcsolatban.

Elhagyással

vagy

más,

a

gyermek

számára

rémisztő

következménnyel, büntetéssel való fenyegetés (például a sötéttől félő gyerek
bezárása egy sötét helyre).
Kategóriák: Az érzelmi bántalmazáson belül megkülönböztetünk verbális, nonverbális (gesztusok, mutogatás, a gyerek kerülése), mulasztásos (pl.: a gyermek
számára fenyegető helyzetben- sötétben, magas helyen - a segítségnyújtás,

Gyurkó Sz. (2005) ’A szülők házi fegyelmezési jogától a gyermekek testi fenyítésének tilalmáig.’
In: Belügyi Szemle. 53. 2005./ 9. szám
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beavatkozás elmulasztása) és tevőleges magatartásokat (a gyermek számára
megalázó helyzet előidézése, „csicskáztatás”, stb.).
Elméletek: Az érzelmi abúzus nehezen mérhető, felismerhető bántalmazási
forma, amelynél különösen problémás a beavatkozás. Az érzelmi erőszak
gyakorlatilag valamennyi bántalmazás járulékos elemének tekinthető. Kutatási
eredmények szerint ha az elsődleges bántalmazási forma a fizikai abúzus, akkor
az esetek 45%-ban megállapítható az érzelmi bántalmazás is. Ha az elhanyagolás
az elsődleges bántalmazás, akkor 67%-ban fordul elő az érzelmi is. 83
Tünetek: Jellemzően pszichés tünetei vannak: visszahúzódó viselkedés,
csökkent önértékelés, megfelelési kényszer, depresszió, a saját szükségletek
kommunikációjára való képtelenség vagy annak nehézsége. Megalázó gúnynév, a
bántalmazó helyzetek tűrése (önvédelemre való képtelenség). A „nemet mondás”
képességének

hiánya.

Szökés,

ön-bántalmazás,

csavargás,

deviancia,

bűnelkövetés.

2.3.3 Szexuális bántalmazás
Fogalom: Minden olyan cselekmény, amelynek révén egy gyermeket szexuális
aktivitásba vonnak be – ha a gyermek életkoránál, fejlettségénél fogva nem
tekinthető felkészültnek, érettnek erre, illetve ha ez a magatartás ellenkezik
adott ország törvényeivel, elfogadott társadalmi normáival. A szexuális
bántalmazás megvalósulhat gyermek és felnőtt, valamint gyermek és gyermek
között is, ha a gyerek kora és fejlettsége alapján feltételezhetően bizalmi vagy
hatalmi viszonyban van a bántalmazottal, és a cselekmény a bántalmazó
igényeinek kielégítésére szolgál.84
Szexuális

bántalmazásnak

minősül

a

szexuális

tevékenységre

kényszerítés, rábírás, csábítás fizikai kapcsolattal (a genitáliák érintkezésével),
simogatással, molesztálással, mutogatással, fellációval, maszturbálással vagy
arra való rábírással. A fizikai kapcsolaton kívül megnyilvánulhat a gyermek

Sable, P (1998):’Almost All in the Family – Emotionally Abusive Attachments’. In: Journal of
Emotional Abuse 1998. Vol. 1, No. 2., 51-67.old
84 WHO, World Report on Violence and Health, Geneva. (2002), 35. old.
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bevonásában pornográf anyagok megtekintésébe, készítésébe, a szülők
(gondviselők)

szexuális

aktivitásának

figyelésében,

vagy

a

gyermek

ösztönzésében a korának nem megfelelő szexuális magatartásra.
Kategóriák: (1) a Büntető Törvénykönyvben szankcionált (lásd a felsorolást a 2.
fejezetben) és Btk.-n kívüli magatartások. (2) az áldozat-elkövető kapcsolata
alapján külön kategóriát jelentenek a vérfertőző (apa-gyerek) kapcsolatok. (3) az
elkövető szexuális deviációja alapján megkülönböztetett pedofil, illetve ilyen
jellegű cselekmények – amelyeknél egy kiskorú gyermek és egy felnőtt közötti
olyan interakcióról van szó, melyet a felnőtt azért kezdeményez, mert tartósan
nemi vágyat, csak gyermekek iránt érez. (4) sajátos csoportját jelenti nem csak a
szexuális erőszaknak, de a gyermekbántalmazás teljes körének az on-line
szexuális abúzus. Ide tartozik, ha az internetet használó gyermek kéretlenül
pornográf tartalmú levelet kap, ilyen tartalmú oldalakat nyit meg, vagy ha ún.
chat-szobákban, társkereső oldalakon éri őket verbális vagy vizuális támadás. A
probléma súlyosságát mutatják azok a kutatások, melyek szerint egyrészt az online elszenvedett abúzus fokozza a későbbi áldozattá válás kockázatát, másrészt
egyre több esetben végződik az on-line kapcsolatfelvétel egy gyerek és felnőtt
(vagy gyereknek vélt felnőtt) közötti valódi szexuális erőszakkal.85
Elméletek: Szexuális bántalmazás esetén az elméletek elsősorban a kora
gyermekkori trauma jelentőségét hangsúlyozzák (pszichoanalitikus teória),
illetve kiemelik, hogy az elkövető olyan felnőtt, aki nem képes az érzelmi és
szexuális szükségleteit felnőtt kapcsolatban megélni. A pszichiátriai elmélet
szerint a bántalmazó abnormális karakterű, akit szociális deviancia jellemez,
emocionális fejlődése sérült, és sok esetben szervi, agyi elváltozásai vannak. Az
„inceszt tabu teória” szerint a vérfertőzés olyan univerzálisan tilalmazott
magatartás, ami mögött mélyen gyökerezett biológiai, bio-szociális és társadalmi
érvek, elvek s tabuk húzódnak. A vérfertőzés elkövetője ezt a tabut nem fogadja
el, negligálja.86

National Crime Agency Command. www.ceop.gov.uk Letöltés: 2014. január 10.
Herczog, M. – Neményi,E. – Rácz, A. (2002) ’A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről’.
Csagyi Könyvek. Budapest.
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Tünetek: Az áldozat önmagát hibáztatja, szégyelli magát és megalázottságot,
kiszolgáltatottságot érez. A helyzetet gyakran súlyosbítja, hogy az elkövető
családtag, vagy ismerős, akivel szemben a gyerek bizalmat, szeretet érez. Az
ambivalens érzések feloldhatatlansága miatt a szexuálisan bántalmazott
gyerekek gyakran önmaguk ellen fordulnak (öngyilkosság, szökés, önmagával
szembeni testi sértés, fájdalomokozás). Jellemző még a hangulatváltozás, a test
beburkolása, a visszahúzódó vagy éppen túlzottan hivalkodó magatartás (ennek
gyakori váltakozása). Fokozott szexuális érdeklődés, illetve az életkort
meghaladó szexuális ismeretek. Testi tünetek: sérülések, foltok a genitála körül.
Az áldozat: A lányok nagyobb veszélynek vannak kitéve, de a fiúk is
veszélyeztetettek. A lányok 1,5-3-szor gyakrabban számolnak be szexuális
visszaélésről, mint a fiúk. Ehhez hozzájárul, hogy a fiúk sokkal ritkábban
beszélnek az átélt szexuális traumáról, erőszakról, mint a lányok. A témában
végzett kutatások szerint a gyerekkori erőszakot kevesebb, mint az áldozatok
fele mondja el valakinek – fiúknál ez az arány még alacsonyabb, csak egyhatoduk
vallott valakinek az átéltekről. A bántalmazás miatt indult büntetőeljárások
száma még alacsonyabb (az esetek mintegy 8%-ban indult eljárás).87

A kutatásról
Magyarországon a sport során tapasztalt erőszakról nincsenek sem
felmérések. Ennek részben az lehet az oka, hogy itthon egyáltalán nem jellemző
a gyereksportolók felvilágosítása a megfélemlítésről, a zaklatásról és a
beavatási szertartásokról, mivel e jelenségeket sokan a sport természetes
velejárójának

tekintik.

Az

edzők

és

a

gyerekekkel

foglalkozó

más

sportszakemberek nem kapnak képzést arról, hogy hogyan ismerjék fel az
erőszak és bántalmazás jeleit, pedig a biztos pedagógiai, gyerekvédelmi
ismeretek segíthetnek megelőzni az erőszakot, miközben megerősítik a bizalmat,
a mások iránt tanúsított érzékenységet, az önismeretet. Fontos lenne, hogy a
sportolók, az edzők, a tanárok és a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy hova

Virág Gy. (2004) ’Szexuális erőszak’ in: Irk, F. (szerk.): Áldozatok és vélemények II. OKRI,
Budapest, 71-84.o.
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fordulhatnak, ha a sport terén erőszakkal szembesülnek. Szintén fontos lenne,
hogy a szakma felismerje a témával kapcsolatos képzések fontosságát, hogy
alapkövetelmény legyen a sportszervezetekben a magatartási kódexek
kialakítása és betartása.
Magyarországon a sporterőszak területén jelentős az információ- és a
tudáshiány, ezért a személyes tapasztalatok megosztása sokat segít az erőszak
visszaszorításában való előrelépésben.
A nemzetközi tapasztalatok alapján az áldozatok száma úgy
csökkenthető, ha a sportági szövetségek, egyesületek határozottan
fellépnek mindenfajta visszaélés ellen, etikai kódexükbe, működésükbe
beépítik a szükséges irányelveket, valamint a gyerekeket és szülőket
megfelelően tájékoztatják.
A gyermekbántalmazás egy nagyon nehéz és érzelmileg telített téma.
Gyakorlatilag nincs olyan ember, akinek ne lenne véleménye arról, hogy
meg lehet-e ütni egy gyereket.88 Ez a kutatási jelentés nem tör senki felett
pálcát és még csak meggyőzni sem szeretne senkit semmiről. egyszerű
ténybemutatás, amit követően a megfelelő lépések megtétele a szakma feladata

Ebből a szempontból egyébként a sport és a gyermekbántalmazás nagyon közel áll egymáshoz,
hiszen ahogy hazánkban mindenki „ért a focihoz”, úgy a gyermekbántalmazás kapcsán is
mindenki feljogosítva érzi magát arra, hogy véleményt formáljon. Illetve hogy véleményét
kiterjesztően értelmezze, és elítélje azokat, akik másként gondolkoznak.
88
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A gyerekek hangja az erőszakról a sportban
Az UNICEF Magyar Bizottsága 2012-ben felmérést végzett a sportoló
gyermekek között, hogy mit gondolnak az erőszakról. A felmérés során 438
gyermek töltött ki kérdőívet és vett részt gyermekjogi játékainkban a Nagy
Sportágválasztó 2012. szeptemberi programján. Bár a felmérés nem
tekinthető reprezentatívnak, a gyermekek válaszai rámutattak, hogy sok
még a tennivaló a gyermekjogok megismertetésében és védelmében.
A válaszadó gyermekek elsöprő többsége tudta, hogy joga van a sporthoz
(85%). 76%-uk gondolta úgy, hogy szabadon eldöntheti, milyen sportágat
(vagy szabadidős tevékenységet) szeretne űzni. A gyerekek 75%-a szerint a
beavatási szertartás rossz, és nem megengedhető. A válaszadók negyede
nemmel felelt arra a kérdésre, hogy vajon a gyerek visszautasíthatja-e, ha az
edző bent akar lenni az öltözőben, amikor ő öltözik, zuhanyozik.
A gyerekek többsége elutasítja az erőszakot a sportban, viszont úgy tűnik,
személyes élményeik mégis vannak. Arra a kérdésre, hogy szerintük a
gyerekek hány százaléka tapasztalt valamilyen fizikai erőszakot sportolás,
vagy versenyzés közben, a gyerekek 84%-a a válaszolt úgy, hogy legalább
minden harmadik gyereknek van ilyen élménye.
Kérdőívünk tanúsága szerint minden harmadik gyermek számára a
legerősebb motivációt a sportra az jelenti, hogy azt szeretnék, miattuk
játsszák a magyar himnuszt az olimpián. Ezt követi a sportos, izmos alkat
(mint cél), és a barátokkal eltöltött idő.
A motiváció nagyon fontos, amit az is alátámaszt, hogy gyermekjogi
játékunkban, a legtöbb gyerek azt „üzente a felnőtteknek”: Jobban
teljesítenék, ha többet biztatnának. és azt szeretné „eltűntetni a sportból”,
hogy „Az edző durván leszid, ha nem jól teljesítek” ill. amikor „Azt mondják,
nem én vagyok a legügyesebb a csapatban”.
További információ:
http://unicef.hu/-/gyerekek-vedelme-az-eroszaktol-a-sportban

A témára szakmai és közpolitikai szinten is kevés figyelem esik, pedig
proaktív szerepük sokat jelentene a pozitív sportlégkör kialakításában. A
gyermekjogi megközelítés teljességgel kimarad mind a sportszakemberek
képzéséből,

mind

a

sportegyesületek

etikai

kódexeiből,

a

vonatkozó

jogszabályokból, stratégiákból. Valóban releváns kérdés akkor a gyerekek
sporttapasztalatainak vizsgálata?
Az

UNICEF

Innocenti

nemzetközi

kutatóközpontja

2010-ben

vizsgálatot indított a gyermekeket ért bántalmazásról a sportban. A kutatás
eredményeiről 2012 februárjában számolt be az UNICEF magyarországi
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képviselete. 89 Bár Magyarországra vonatkozó adatot nem tartalmazott, mégis
azzal, hogy először esett szó a gyermekek bántalmazásáról a sport kapcsán, ez a
tulajdonképpeni „tabutéma” rendkívül nagy érdeklődést váltott ki a hazai média
és a szakemberek körében. Számtalan személyes történet érkezett el hozzánk,
melyek megerősítették, hogy szükség van a téma vizsgálatára hazánkban is.
Ez adta a lendületet jelenlegi kutatásunkhoz. Nagyon kevés tudással
rendelkezünk a gyermekek sportban szerzett tapasztalatairól, de attól, hogy
becsukjuk a szemünket, elfordítjuk a fejünket, a probléma nem szűnik meg.
Ahhoz, hogy minden gyerek számára örömteli és pozitív élmény lehessen a sport,
szembenézésre, és cselekvésre van szükség. A bizonyítékon alapuló munkához
pedig mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk, hogy milyen élményeket szereznek a
gyermekek a sportban, éri-e őket bármilyen sérelem.
A kutatás háttérmunkáiban két önkéntes 90 alapos munkája segített
bennünket annak teljes ideje alatt, közel egy éven át. Első lépésként felmértük a
sportoló gyermekek elleni erőszakkal kapcsolatban született hazai és nemzetközi
kutatásokat.

Előbbi

esetében

azonnal

óriási

információhiánnyal

szembesültünk. A hazai sportszakember-képzés legjelentősebb intézményének, a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának könyvtárában,
illetve az interneten végzett kutatásaink eredményeképpen semmilyen hazai
jelentést, magyarra fordított külföldi kutatást, vagy szakdolgozatot nem találtunk
a témában. Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy az egyetemi tananyagból
hasonlóan hiányoznak a gyermekjogi megfontolások. Néhány elbulvárosított, de
megindító történeten túl a média sem foglalkozott a sportoló gyermek
erőszakélményeivel.
A forrásgyűjtéssel párhuzamosan a vonatkozó jogszabályi hátteret,
irányelveket és célkitűzéseket is megvizsgáltuk, majd összevetettük a külföldi
példákkal. A nemzetközi anyagok áttekintése során több felméréssel,
kormányzati és nem-kormányzati programmal találkoztunk. Egyike volt ennek

UNICEF Innocenti Research Center (2010) i. m. 10.o.
A kutatás előkészítésében résztvevő önkéntesek Kamarás Vilma és Gosztonyi Ákos, akiknek
ezúton is nagyon köszönjük munkájukat.
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az NSPCC 2011-ben végzett kutatása az egyesült királyságbeli gyermekek
tapasztalatairól.91 A szervezet kiterjedt programmal rendelkezik a gyermekek
sportban való védelme területén, és rendkívül magas színvonalú munkát végez.
Kutatásuk egyik pillérét adó online kérdőívük fontos segítséget nyújtott saját
kutatásunk felépítéséhez.
Az online kérdőívezés mellett több érv is szólt: így például a kitöltés
egyszerűsége és a kitöltésben rejlő hibák minimalizálása, az online felület
biztosította széles körű elérés, ill. hogy a kitöltés ilyen módon nem volt földrajzi
korlátokhoz kötve. A kiindulópontként használt angol kutatás kérdéseit
adaptáltuk a magyar környezetre, majd az így elkészülő kérdőívet teszteltük.
Miután megtettük a szükséges javításokat, pontosításokat, az így elkészült
kérdőívet ismételten teszteltük, a korábbi csoporttól eltérő mintán.
A kérdőívet az UNICEF Magyar Bizottság saját platformjain túl több
egyetemi, főiskolai és sportolói levelezőlistán, illetve közösségi oldalak
csoportjaiban is megosztottuk.
Az adatfelvétel 2013 áprilisától 2013. augusztus elejéig tartott. Az adatok
tisztítását és elemzését egy statisztikai adatelemzésben jártas önkéntesünk92
végezte el. A kutatás utolsó lépéseként készült el ez a jelentés a kontextus illetve
a kutatási eredmények elemzésével.
A kérdőívről
Tisztában voltunk azzal, hogy néhány kérdés kellemetlenül érintheti a
válaszadókat, vagy felkavaró emlékeket idézhet fel bennük, emiatt kiemelt
figyelmet fordítottunk a válaszadók ez irányú felkészítésére. A kérdőív
megkezdése előtt, valamint minden kérdéscsoport elején felhívtuk erre a
veszélyre a figyelmet, és felkínáltuk a továbbhaladást, a kérdőív végén pedig
közzétettünk egy listát, ahová szükség esetén segítségért lehet fordulni.

91 NSPCC (2011) i. m. 21.

A statisztikai feladatokban Kocsis Ivett Dalma, az UNICEF Magyar Bizottság önkéntese nyújtott
támogatást. Munkáját ezúton is köszönjük.
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A kérdőív (ld. 1. sz. melléklet) megkezdése előtt a válaszadók megismerték
annak tartalmát, célját és jellegét, melynek ismeretét tanúsították és kifejezték
hozzájárulásukat az adott információk kiértékelésére és felhasználására.
Utóbbiak pozitív megválaszolása kötelező volt a kérdőív kitöltéséhez. A kitöltés
további feltétele volt annak megerősítése, hogy a válaszadók gyermekkorukban
részt vettek szervezett sportban. (A kérdőív elején pontos értelmezést adtunk
arról, hogy mit értünk szervezett sport alatt.)93
A kérdőív három fő részből állt.
I.

Demográfiai adatok és a szervezett sportban való részvétel.

II.

Tapasztalatok, lehetséges sérelmek

III.

További információk és javaslatok, megjegyzések.

A kérdések első része a demográfiai adatokat, és a sportolás általános
jellemzőit érintette (mi volt a legjobb, legrosszabb a sportban/ általános
hangulat /sportág, részvételi szint, stb.). A kérdőív ezután a sérelmek fajtái
szerint külön részekre oszlott (énkép változása, beavatás, érzelmi sérelem,
fizikai sérelem, szexuális zaklatás, szurkolói erőszak).
Kérdőívünk a “gyermekek tapasztalatai a sportban” címet viselte, és
tudatosan fókuszáltunk a kérdésekben azokra a területekre, amelyekkel
kapcsolatban Magyarországon a legkevesebb ismeretünk van. Általánosságban
is keveset tudunk van a gyermekek sporttal kapcsolatos élményeiről, mégis a
sportolás motivációira, vagy sportolás gyakoriságára, módjára, intézményi
kereteire vonatkozóan mégis elérhető néhány kutatási adat. 94 A sporttal
kapcsolatos bántalmazás élményekről viszont ez az első kutatás.
A kérdéscsoportok azonos struktúrát követtek. Minden esetben pontos
értelmezést adtunk arról, hogy mit értünk az adott sérelmen, illetve
emlékeztettük a válaszadókat a kérdések szenzitivitására és retrospektív
jellegére. Néhány, a bántalmazás típusára vonatkozó specifikus kérdés után az
azért felelős személyre/személyekre, a bántalmazás abbamaradására vonatkozó
kérdések következtek. A kérdőívben minden résznél rákérdeztünk, hogy a
válaszadó beszélt-e valakivel a bántalmazásról valakinek, illetve hogy az átélt
93
94

ld. Definíciók: Szervezett sport, 6. oldal.
Ezzel bővebben a kutatási előzményeket bemutató fejezet foglalkozik.
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eseményeket bántalmazásnak ítéli vagy ítélte-e meg. A kérdéscsoportok
mindegyikénél lehetőség volt hozzászólást tenni.
A kérdőív harmadik részében a korábban megjelölt élmények relatív viszonyára
és az ismerősök tapasztalataira vonatkoztak. A kérdéssor esetleges javaslatokkal,
észrevételekkel zárult, hogy miként lehet a gyermeksportot biztonságosabbá
tenni.
Kutatási módszertan
A kutatási módszertan megválasztását nemzetközi példák és a kutatás
anyagi korlátai befolyásolták. Hazai minták hiányában módszertanunk az NSPCC
feljebb

említett

2011-es

felmérésére

támaszkodik.

Vizsgálatuk

kétféle

mintavételi módszert alkalmazott: retrospektív online felmérést és telefonos
mélyinterjúkat. Pénzügyi megfontolások miatt jelen kutatáshoz az online
kérdőívezés

módszerét

választottuk.
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A

mintavétel

módjának

meghatározásakor nem volt célunk, hogy reprezentatív kutatást készítsünk.
A kutatás alapját adó online kérdőívünkben felnőtteket kérdeztünk 18 éves
koruk előtti sportélményeikről. A mintába kerülés esetleges volt, de nem
véletlenszerű. Széles körben terjesztettük a kérdőívet, aminek (természetesen
önkéntes és anonim) kitöltését minden megkeresett 18 éven felüli maga
dönthette el. A válaszadás önkéntes alapú volt, az alapadatokat leszámítva
valamennyi kérdés megválaszolása opcionális maradt. 96 A kérdőív internetes
népszerűsítését követően az adatfelvételt 14 hét után 2013 augusztusában
zártuk le. A kérdőívet 957-en töltötték ki, melyből 886-an kerültek a
mintába.
Bár a retrospektív kutatás hátránya (pl. adatok frissessége) és a
mintavétel módjának korlátai (reprezentativitás) ismertek, de a magas kitöltési
szám, és a településtípusok teljes lefedettsége miatt a vizsgálat eredményeit
jelentősnek és informatívnak gondoljuk.

Fontosnak tartjuk a tanulmány kutatás-módszertannal foglalkozó részében is kiemelni, hogy
további felmérésekre, vizsgálatokra van szükség ezen a területen, amelyek eltérő mintavételt,
módszertant, megközelítést alkalmaznak.
96 Az adatok tisztítását és a statisztikai elemzést Kocsis Ivett Dalma, az UNICEF Magyar Bizottság
önkéntese végezte. Támogatását ezúton is köszönjük.
95
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További hozadéka a kérdőívnek az a mintegy 858 esetleírás és
beszámoló, amit a kérdőív kitöltői a nyitott kérdésekre adott válaszaikban
osztottak meg velünk. Különösen bíztatónak érezzük, hogy míg az egyes
kérdéscsoportokban átlagosan 95 esetleírást kaptunk, az ajánlásokra vonatkozó
kérdésnél (Van-e valami ötleted, hogyan lehetne biztonságosabbá tenni a gyerekek
számára a szervezett sportban való részvételt?) 301 javaslat, megjegyzés, ötlet
érkezett.

A kutatási minta bemutatása
A kutatási kérdőívet 957 fő töltötte ki, kétharmaduk (682 fő) nő, 29%-uk (275
fő) férfi volt.
4. ábra: A kutatásban résztvevők nemek szerinti megoszlása (N=886)

Résztvevők neme
Férfi
29%

Nő
71%

Minden olyan esetben, ahol a válaszok nemek szerinti megoszlása
szignifikáns volt, a részletes elemzésnél kitérünk erre ill. ennek lehetséges
okaira. A kutatásban résztvevők alapvető demográfiai adatai között a nemen
kívül az életkorra, iskolai végzettségre, a gyermekkor helyszínére (településtípus
szerint), valamint a kitöltő esetleges fogyatékosságára is kíváncsiak voltunk.
A válaszadók többsége (55%) felsőfokú végzettséggel rendelkezett,
vagy felsőfokú képzésben vett részt a kitöltés idején. Az érettségivel rendelkezők
aránya 41%-os, az általános iskolai végzettségűeké pedig 4%-os volt.
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Az életkori megoszlást tekintve, a kérdőívet kitöltők fele 18 és 26 év
közötti volt. A legfiatalabb válaszadó 18 éves (43 fő), a legidősebb pedig 63 éves
volt.
A kutatásban résztvevők 33%-a Budapesten töltötte gyermekkora nagy
részét, és itt is sportolt. Legnagyobb arányban a városi (és megyei jogú
városi) tapasztalatok szerepelnek a kutatási mintában (55%).
5. ábra: A kutatásban résztvevők megoszlása településtípus szerint (N=886)

Hol sportolt gyermekkorában?
Faluban
12%

Budapesten
33%

Városban
27%

Megyei jogú
városban
28%

Bár nagyon szerettük volna, hogy fogyatékossággal élő sportolók is nagy
számban töltsék ki a kérdőívet, ez sajnos nem sikerült. Mindössze 11 olyan
résztvevője volt a kutatásunknak, aki fogyatékossággal élőnek vallotta magát.97
Önmagában már azt a tényt is informatívnak érezzük, hogy sikertelenül
próbáltunk olyan sportszervezeteket, érdekvédelmi szervezeteket bevonni a
kutatásba, akik fogyatékossággal élő gyermekekkel és felnőttekkel foglalkoznak.
Az igen alacsony elemszám miatt ezt a részét a kérdőívnek nem elemeztük
részletesen. Bízunk benne, hogy a jövőben születnek majd olyan vizsgálatok,
amelyek külön figyelmet fordítanak a fogyatékossággal élő gyermekek sportban
való részvételére, és annak jellemzőire.
Közöttük volt mozgássérült (4 fő), látássérült (2 fő), hallássérült (2 fő), ill. egyéb
fogyatékossággal élő (3 fő). Közülük mindössze egy válaszoló jelezte, hogy speciális szükségletei
miatt érte bántalmazás ott, ahol gyermekként sportolt.
97
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A kutatási eredmények részletes elemzése
“Örülök neki, hogy foglalkoznak ezzel a témával. Sok sikert a kutatáshoz és
remélhetőleg idővel gyermekeink is profitálhatnak az eredményeiből.”
“Életszerűtlennek tartom ezt a kédőívet.”
A kutatási kérdőív (a demográfiai adatok után) arra kérdezett rá, hogy
miért kezdett el gyermekként sportolni a kérdőív kitöltője, milyen sportágat
választott, és hogy értékeli most a gyermekkori sportolással kapcsolatos
tapasztalatait.
A válaszolók legnagyobb arányban (29%) azt jelölték meg, hogy
magát a sportot szerették, azaz önmagáért a sportolás öröméért kezdtek el
sportolni. Közel azonos arányban (22%) a jó társaság, barátokkal,
csapattársakkal való együttlét szerepelt a pozitív válaszok között. Ezt követően
az alábbi megoszlást találjuk a „Mit élveztél a legjobban a szervezett sportban való
részvételben?” című kérdés válaszai között:
-

a kikapcsolódást (14%)

-

a sikert (13%)

-

a küzdelmet (12%)

-

az alak, erőnlét változását (7%)

Látható tehát, hogy a válaszadók többsége a gyermekkori sportolást
elsősorban szabadidős tevékenységnek tekintette, amiben a döntő maga a
mozgás, a társaság és a kikapcsolódás (65%). Izgalmas eredmény, hogy a
siker (ami az edzők, szülők és a külvilág felé) mint az egyik legfontosabb,
ha nem egyetlen értékmérője a gyermek sportolásának mindössze a
válaszok 13%-ban jelent meg.
„Fantasztikus volt az a drukk, szurkolás, amit egymásnak adtunk s a
közönségtől kaptunk, ahogy egymást biztattuk, hogy mindenki célba érjen,
egyszóval csupa szeretetben teltek a versenyek, nagyon különleges és felemelő,
magával ragadó érzés, hangulat áradt a helyszíneken, büszke lehettél a
teljesítményedre, és nem érezted kevesebbnek magad, mint ami vagy.”
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Az is elgondolkodtató, hogy (mint ahogyan azt az elemzés későbbi
részében részletesen is kifejtjük) a válaszolók több mint fele versenyszerűen
sportolt, a sikernél és a küzdelemnél sokkal többre becsülték a jó
társaságot és a mozgás örömét.
“Maga a klub légköre, az edzés hangulata, eredményessége lényegében egy
valakitől, az egyik edzőtől függött. A többi edző (pl.: klub vezetője) az taszította a
többi embert. (Pl. amikor a "jó" edző visszajött, akkor másnap jelentősen többen
voltak a teremben.”
Arra a kérdésre, hogy „Mi volt az, amit a legkevésbé szerettél a sportban?”, a
kutatási mintába került válaszolók legnagyobb arányban a csapattársak
közötti konfliktust, rivalizálást, valamint a sportszerűtlenséget jelölték
meg (19% - 19%). Ezt követően a teljesítménykényszer (15%), az edzővel,
más felnőttel való viszony (12%) okozta a legnagyobb nehézséget a
válaszadóinknak. Ezen kívül minden tizedik résztvevő említette, hogy a sportolás
túl sok időt vett el, és ez problémát jelentett, valamint sérüléseket szenvedett
(9%).
Ha elfogadjuk, hogy a gyermekek elsősorban szabadidős tevékenységként
fogják fel a sportolást, ami a kortársakkal, barátokkal való együttlét egyik
formája, teljesen érthető és indokolt, hogy a legnagyobb nehézséget az ezen a
területen kialakuló problémák jelentik. A csapattársak és az edzők, más felnőttek
közötti konfliktusok minden harmadik válaszadónak problémát okoztak
gyermekként.
„Csapatjátékokban sajnos a csapaton belül rengeteg versengés volt, ami pedig a
csapatot szétszakította. Mégis együttműködő, jól szervezett csapatnak tűntünk
idegenek előtt. Csapatjátékokban ez a legnagyobb probléma, ha képtelenek a
társak egyenrangú emberként működni.”
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Egy feszült, rivalizálással és konfliktusokkal terhes viszonyt nyilvánvalóan
tovább ront a teljesítménykényszer, ami a válaszok harmadában szintén
problémaként jelent meg.
“Az edző szította rivalizálás komoly problémákat okozott. Csak lányok voltunk,
de gyakoriak voltak a verekedések is, a társaságban senki sem bízhatott senkiben.
Akit az edző jobban szeretett, az jobb gyakorlatot kapott, így sikeresebb lett. Ezért
sokan hazudtak otthon a társaikról, és az edzőnek is. Gyakran az otthon hallott nem valós - történetekért reklamáltak a szülők is az edzőnek. Többször előfordult
10 éves korom előtt is, hogy a többi szülő "támadott meg" épp csak pofon nem
csattant el. A versenynapokon mire sorra kerültünk már rosszul voltunk, mert
hajnaltól

stresszhelyzetben

tartottak

minket,

holott

csak

este

szerepeltünk/versenyeztünk.”
Bár a kérdőívben rákérdeztünk arra is, hogy milyen sportot (sportokat) űzött
gyermekként a válaszadó, nem képeztünk az adatok elemzése során olyan
adatsorokat, amelyek egy-egy sportágra vonatkoztak. Ennek oka az, hogy
szeretnénk elkerülni, hogy a kutatási adatok értelmezése (félreértelmezése)
negatív színben tüntessen fel egy-egy sportágat. Hiszünk abban, hogy ha egyes
területeken magasabb számban is fordulnak elő olyan esetek, amelyek a
gyermekek számára veszélyeztetőek, bántalmazóak, az nem segíti a megoldást,
ha általánosító, sztereotíp kép alakul ki adott területről. Bízunk benne, hogy az
UNICEF Magyar Bizottságának jelentését követően több olyan kutatás is elindul,
ami reprezentatívan meg tudja mutatni egy-egy terület kihívásait, erősségeit,
gyengeségeit.
Ezzel együtt, a kutatás módszertani, etikai szempontjait szem előtt tartva a
kérdőív kitöltőinek személyes élményeit megjelenítő válaszokat szó szerint
közöljük, ha azokban szerepelt adott sportág megjelölése, azt nem töröltük ki. A
válaszadók által gyermekként űzött sportágakból a legnagyobb arányban
jelenlévőket az alábbi táblázatban tüntettük fel. Természetesen a kérdőívben az
egyes kategóriák nem összevontan szerepeltek, a kitöltőnek volt lehetősége arra,
hogy egyéb kategóriákat is megjelöljön. A sportágak felsorolásánál az olimpiai
sportágakat, a nyári és téli olimpiai játékok versenyszámait vettük alapul.
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2. sz. táblázat: A kutatási résztvevők megoszlása a sport fajtája szerint (N=886)
„vizes sportok” (úszás, vízilabda, evezés,
kajak-kenu, stb.)

18%

labdasportok (kézilabda, kosárlabda,
röplapda, labdarúgás, tenisz, asztalitenisz,
stb.)
téli sportok (jégkorong, korcsolya, sí,
snowboard, stb.)

42%
4%

torna

7%

lovas sportok

2%

Gyermekkori tapasztalatok a sportban való részvételben
“A mai napig rendszeresen találkoznak, összejárnak az akkori csapat tagjai,
pedig már mindannyian 50 - 80 év közöttiek vagyunk. Rendszeresen látogatjuk a
kedvenc sportágunk rendezvényeit. Kiemelem az edzők és az idősebb versenyzők
szerepét, akik szó szerint szülőként, barátként bántak velünk, de nagyon kemény
munkára fogtak minket. A gyerekkori sportélmények nagyon nagy szerepet
játszanak abban, hogy az élet nehézségeit fel tudtuk vállalni, meg tudtuk oldani, és
a padlóról akárhányszor föl tudtunk állni.”
A kérdőívet kitöltők 58%-a gyermekkorában részt vett versenysportban,
azaz egy sportszövetség által szervezet versenyrendszer keretében végzett
sporttevékenységben. A válaszadók 27%-a szabadidejében sportolt, a
kikapcsolódás, az egészség megóvása, a teljesítőképesség növelése érdekében
(szabadidős sport). A kutatás résztvevői 94 esetben (11%) olyan gyermekkori
tapasztalatokról számoltak be, amit élsportolóként szereztek. A kutatás során
használt definíciónk szerint az élsport a versenysport csúcsa, ami a
csúcsteljesítményekre törekvés és a nemzetközi sikerek jellemeznek. Ezen kívül
30 olyan kitöltője is volt a kérdőívnek, akik nemzeti válogatott tagjai voltak
gyemekkorukban.
6. sz. ábra: „Mi volt a legmagasabb szint, amin egy adott sporttal foglalkoztál?”
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Sporttevékenység legmagasabb szintje
Nemzeti
válogatott
4%

Élsport
11%

Szabadidős
27%

Versenysport
58%

A válaszadók gyermekkori tapasztalatai szerint nincs jelentős különbség a
versenysportban, élsportban, vagy szabadidősportban szerzett élmények között.
A megoszlásokat az egyes tapasztalatokat részletesen elemző fejezetekben
mutatjuk be.
Az egyes sport-kategóriákon túlmenően informatívnak gondoltuk azt is, hogy
gyermekként hány órát sportoltak a kutatásban résztvevők, illetve hogy a sport
hogyan fért össze az iskolával, tanulással.
7. sz. ábra: „Általában heti hány órában sportoltál?”

Sporttevékenység átlagos heti
óraszáma
0-2 óra
8%

10-nél több óra
25%

2-6 óra
40%

6-10 óra
27%
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A válaszok tanúsága szerint a kutatásban résztvevők több mint fele (51%)
gyermekként heti több, mint 6 órát sportolt. A mintába került esetek
negyedében ez az óraszám meghaladta a heti 10 órát is, ami tekintve a
versenysportban és élsportban érintett kitöltők magas arányát, indokolt és
érthető.
A válaszadók 44%-a döntően iskola után sportolt, 23%-uk hétvégén, és
18%-uk esténként. A reggeli sportolások aránya mindössze 10%-os volt.
A szöveges válaszokban találunk arra utaló jeleket, hogy gyermekként
nehézséget okozott a tanulás, magánélet és a sport összeegyeztetése – főleg,
ha a gyermek magasabb szinten sportolt.
„Kifejezetten örülök, hogy gyerekként versenyszerűen sportoltam, a későbbi
életemben elért sikereim alapját is itt szedtem össze. Ezzel együtt amikor egy
edzőtábori sérülés után abbahagytam a sportot, megkönnyebbülésként éltem meg
a napi 4 órás edzések megszűnését.”

Milyen volt a légkör, ahol gyermekként sportoltál?
„Többféle benyomást is szereztem a sportolás során. Egyes közösségek agresszívak
és elnyomók voltak, míg másik csapat baráti közösség, együttműködő társaság
volt”
Ezen a területen nem csak az edző, csapattársak, sporttársak, segítő
személyzet közötti kapcsolat és az edzések hangulata az egyedül meghatározó. A
sportolás légkörét nagyon komolyan befolyásolják külső tényezők is.
„Az edzők mindent megtettek, de az iskola, ahonna az egyesület tagjai kikerültek,
egyáltalán nem támogatta sportolóit semmilyen mértékben – sem anyagilag, sem
lelkiekben. A sport számukra másodlagos volt.”
Arra a kérdésre, hogy „Milyen volt a légkör, ahol gyermekként sportoltál?” a
válaszadók 63%-a pozitív választ adott és szórakoztatónak (36%), vagy
együttműködőnek (27%) ítélte a gyermekkori szervezett sportolás
légkörét. Közel azonos arányban (23%) értékelték a válaszadók „versengőnek”
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az edzések, sportprogramok hangulatát. Ennek a kategóriának már lehetett
negatív tartalma, de az egyértelműen negatív jelzők (agresszív ill. elnyomó
légkör), ennél már sokkal kevesebb válaszban jelentek meg 4% ill. 7% arányban.
„Minden a versenyről szólt, a hajtásról, és élvezhetetlen volt, nem nyújtott
kikapcsolódást.”
„Nem volt rossz, mikor úszni jártam, jó volt a társaság, az edzővel is megtaláltuk a
közös hangot. Mivel mi csak szabadidős sportként tekintettünk rá, így az edző is.
Nem voltak nagy elvárásai, senki sem lett profi, de szerettük őt és az úszást is. Ez
után a 10 éves kézilabda pályafutásom alatt azt vettem észre, hogy minél
magasabb szinten űzi valaki a sportot, annál agresszívabbak és elnyomóbbak az
edzők és a csapattagok egyaránt.”
Egy másik vonatkozó kérdésnél („Összességében hogyan értékeled a
figyelmet, törődést, amit gyermekként a sportolásban kaptál?”) a válaszadók
64%-a jónak, vagy nagyon jónak minősítette azt a figyelmet, amit kapott.
Közepes értékelést („kielégítő figyelem”) az esetek 22%-ban kaptunk, míg
„szegényesnek” a kitöltők 12%-a ítélte a sportolás során rá eső figyelmet. A
kifejezetten negatív értékelések száma igen alacsony (2%) volt.
„Sokkal nagyobb hangsúlyt is fektethettek volna nálunk a sportra. Hajtották azért
az embereket, de én például az iskolás éveim alatt súlyproblémákkal küzdöttem és
visszagondolva látom azt, hogy egy nem ártott volna egy kicsit több, személyre
szabott figyelem.”
„Egyáltalán nem érdekelt soha a versenysport, lehet, hogy azért, mert a legjobb
barátnőm versenyszerűen úszott és ezt nagyon rosszank láttam. Teljesen kimaradt
tőle a "gyerek-élete" (pl. iskolai napközi). Éveken keresztül úsztam én is, de
abbahagytam, amikor versenyeztetni akartak volna. Azt tapasztaltam, hogy egy
bizonyos szint után nincs lehetőség a szabadidős sportolásra. Ezt szerettem nagyon
a teniszben, évekig járhattunk oda jól érezni magunkat és mozogni, és voltak felénk
elvárások, de nem kellett soha "továbblépnünk".”
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Mivel a kérdőívben valamennyi gyermekkori (tehát 18 évesnél fiatalabb
korban szerzett) sportélményre kíváncsiak voltunk, és természetesen sok kitöltő
többféle sportágat, vagy sportszervezetet is megtapasztalt ebben az időszakban,
ezért a szöveges válaszoknál gyakran találkoztunk olyan esetekkel, ahol a
válaszadó egyaránt megtapasztalta a nagyon jó és a nagyon rossz légkört is.98
„Két sportot űztem komolyabban. Az úszast tulajdonképpen az agresszív,
elnyomó edzői légkör miatt hagytam abba. Amire emlékszem, az az edzés közbeni
testi fenyítések, sok síras - tulajdonképpen a túlélésért küzdöttünk az edzésen.
Állandóan kiabáltak, megaláztak. Utána tájfutottam, ahol nagyszerű emberséges
edzőm volt, akinek soha nem volt egy hangos szava mégis elérte, hogy mindent szó
nélkül megcsináltunk edzésen. Nagyon motiváltak voltunk versenyen is. Nem
akartunk neki csalódast okozni.”
„8 évesen úsztam, és az nem hagyott jó emlékeket bennem, mert én voltam a
legkisebb a csapatban. De amikor 13 évesen elkezdtem vívni, megtaláltam a
számomra leginkább örömet okozó sportot.”
A kutatásban résztvevők több esetben részletes magyarázatát is adták
annak, hogyan ítélik meg felnőtt fejjel a gyermekkori sportolást, amelyek
között természetesen egyaránt találunk pozitív és negatív élményeket. A pozitív
tapasztalatoknál a kérdőívben használt „együttműködő”, „szórakoztató” jelzők
mellett megjelent az egymás támogatása, szolidaritás, összetartás, egymás
motiválása is.
“Nagyon jó társaságban zajlottak az edzések és így könnyebb volt minden.”

A kérdőív kitöltőit arra kértük, hogy ha a gyermekkorukra visszagondolnak, a meghatározó
élmény szerinti sporttapasztalatuk szerint jelöljék be a válaszokat. Ennek megfelelően volt olyan
válaszoló, aki a sportolás légkörét alapvetően pozitívnak és támogatónak ítélte, miközben a
szöveges válaszban leírta egy (rövid ideig megtapasztalt) nagyon rossz légkörű sportolási
időszakát is.
98
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„Általános iskola alatt versenyszerűen úsztam. Itt nem éreztem jól magamat - a
légkör hajszoló volt - de szüleim nem járultak hozzá, hogy abbahagyjam. A helyi
uszoda átépítése miatt az edzés átmenetileg szünetelt. Ekkor váltottam atlétikára
(versenyszerű középtávfutás). Itt nagyon összetartó, motiváló csapat alakult ki,
rengeteg pozitív élményem társul ehhez a korszakhoz.”
„Szerencsém volt, jó társaság vett körül, sportszerű versenyeztetés folyt csapaton
belül.”
A pozitív értékelések között megjelentek azok a szerzett tulajdonságok
is, amiket a gyermekkori sportolás a válaszadó szerint hozzátett a
személyiségéhez.
„Teljesen elkülönült - és különbözött a korosztály és a pár évvel idősebbekkel
történő kapcsolatrendszer. Nagyon szigorú volt az edzőm, de utólag nem bánom,
mert nekem nagyon fontosak voltak az eredmények amiket ezáltal el tudtam érni.
Valamint életre szóló önbizalmat, akaraterőt, kitartást, önfegyelmet és más, az
életben hasznos emberi tulajdonságot kaptam az élsporttól és az edzőmtől.”
„A sport által sokkal jobb emberré váltam. Megtanított arra, hogy
mindenért meg kell küzdeni és van,hogy akadályokba ütközünk, de SOSEM SZABAD
FELADNI!!! A sport az valami hihetetlen plusz erő számomra, amitől boldogabb
leszek és pozitívan tekintek a világra, a jövőre. Mindenkinek sportolnia kellene s
akkor csupa boldog és egészséges ember lenne a világon.”
„Szerintem fantasztikus minden sport, és amit a tánc adott nekem (barátok,
jó alak, tűrőképesség, magabiztosság, céltudatosság) - erre csak a sport képes.”
„Rengeteget köszönhetek a sportnak. Segített a tanulásban, rendszerhez
szoktatott, egészséges élethez, aminek mai napig része a mozgás.”
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A kérdőívben haszált negatív kategóriák - „versengés”, „agresszivitás”,
„elnyomó légkör” - mellett megjelent a hátrányos megkülönböztetés, a rossz
motiváció, a megalázó légkör is a szöveges válaszokban.
„Túlzottan számított a játékosok edzővel való kapcsolata, háttérbe szorult a
ténylegesen elvégzett munka, és az eredményesség. Ha jóban voltál az edzővel
játszottál, nem számított, hogy jártál-e edzésre, és állva hagynak a pályán. Ha nem,
akkor vért is izzadhattál, örülhettél ha keretben van.”
„Nagy volt a csapat, és mikor nagyobbak lettünk, eltérő fejlődési ütemünk lett, amit
az edző nem vett figyelembe, csak a kiemelkedőeket, ezáltal a nekik kifejlesztett
edzéstervet úsztuk, ami pl. számomra nem volt fejlesztő hatású...”
„Tapasztalatom szerint ha azért mész el valahova sportolni, mert szereted az adott
sportot, de nem akarsz versenyezni, hivatalos bajnokságokon indulni, akkor mind
az edző, mind a többi résztvevő szemében ’másodrangú’ csapattaggá válsz. S ez az
érzés végig ott marad veled.”
Bár a kérdőív fókusza a szervezett sport volt, a szöveges válaszok között
több esetben is megjelent az iskolai sportolás. Az esetek döntő többségében
negatív színezetben vagy kontrasztként használva a válaszadó egyébként pozitív
(más körben szerzett) sportolási tapasztalataihoz képest.
„Iskolai órák után nagyon szívesen mozogtam. Az ottani testnevelés óráknak
viszont nem láttam semmi értelmét.”
„Én

például

nagyon

szerettem

testnevelés

órán

gimnasztikázni,

de

a

teljesítménysportokra az úszáson kívül képtelen voltam. Úszni pedig az iskolában
nem volt lehetőség. Sokkal szívesebben sportoltam a szabadidőmben olyasmit, amit
szerettem. A gyerekeimmel is inkább így szerettetném meg a mozgást.”
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”Az iskolai tornaórákon a testnevelő tanárok gyakran megalázzák azokat a
gyerekeket, akik az egyes gyakorlatokban nem olyan ügyesek. A nyilvános
megaláztatás egy életre elveszi a kedvet a további sportolástól.”
„Nem szívesen vettem részt az iskolai tornaórákon, mivel a tanár szerint dagadék
voltam, nem engedett semmiféle tevékenységben részt venni. Egyszóval a tornaórai
feladataim közé a bambulás és a kispadon üldögélés tartoztak, ami lássuk be nem
túl hasznos. És elég kellemetlen is.”
„Nem voltam sportos alkat, viszont élveztem a mozgást. Ezt mind testnevelés órán,
mind a délutáni edzéseken a tanerő kevésnek ítélte, testnevelés órán nem próbálták
megszerettetni a mozgást, délutáni edzésen pedig feltétlen a versenyzést erőltették.
Ez oda vezetett, hogy 16 éves koromra feladtam, és szinte minden mozgást
abbahagytam. 30 évesen jöttem rá, hogy fontos lenne. Megtaláltam a számomra
szimpatikus mozgásformát, és 4 éve folyamatosan, heti 4-5 alkalommal aktívan
sportolok. Az egészséges életmódra, mozgásra egyáltalán nem neveltek rá az
általános és középiskolai testnevelés és délutáni sport órákon.”
A közel 100 élményleírás között, ami a kérdőívnek ehhez a részéhez
érkezett, döntően olyan eseteket találunk, amelyek rámutatnak arra, hogy a
sportolás légkörét elsődlegesen az edző személye, és a sportoló gyermek
edzővel való kapcsolata határozza meg.
„A többi gyerekkel jó volt a légkör, sokat hülyéskedtünk, de az edzőtől féltem, mert
sokat kiabált, és megszégyenített, ha valami nem ment.”
„A jó edző , aki figyel és segít,, ápolja a gyerek lelkét nem csak a jó, vagy kiváló
képességű gyerekét, hanem mindenkiét és játszatja az összes gyereket, ésszerűen
motiválja, de nem egymás ellen és a rivalizálást normál keretek között tartja, az
nagy támasz egy 2-3órás erőnléti edzésnél vagy akárcsak egy meccsnél is - ezek a
szakemberek a ritkák de nekem szerencsém volt, találkoztam néhánnyal, és a sport
szeretetének, tiszteletének megtanulásában is nagy szerepük volt.”
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„A csapatsportoknál, nem volt befogadó a közeg, félénk, önbizalomhiányos
lányként, max. 1 év után kikerültem a csapatokból, az edzők nem segítettek
beilleszkedni.”
„Egy jó edzőnek fontos lenne, hogy foglalkozzon neveltjei lelkiállapotával,
empatikus legyen. Ha problémát észlel, annak megoldásán működjenek együtt.
Minden gyereknek más a motiváció. Van aki a vasszigort, van aki a szép szót
igényli. Eszerint kellene kezelni a gyerekeket, nehogy aki tehetséges, egy rossz
bánásmód miatt ne tudja kiadni a maximumot magából vagy térjen le az élsport
útjáról. Nagyon fontos lenne nem csak az élsportban, hanem már az utánpótlás
nevelésben sportpszichológusok alkalmazása. Én soha nem engedem a
versenysport közelébe a gyerekeimet.”
Az edzővel való kapcsolat mellett természetesen meghatározó az is, hogy
a gyermek hogyan „érkezik be” a sportba, azaz mennyiben saját döntése adott
sportág, és mennyiben érezhető a szülői ráhatás, kényszer. Az is fontos része a
gyermekek sportélményeinek, hogy milyen „útravalót” kapnak a szülőktől. Miért
kezdenek el sportolni és mi a szülő célja azzal, hogy sportolni viszi a gyermekét.
„Nem akartam röplabdázni, de a szüleim úgy gondolták, mivel az öcsém játszott,
nekem is tetszeni fog. Visszahúzódó gyerek voltam, nem nagyon ismertem a
csapattársaimat, a labdához pedig semmi érzékem nem volt. Hamar abbahagytam,
nem tudtam beilleszkedni, a versenyeket pedig kifejezetten utáltam, zavarban
voltam mindig.”
„Szerintem nagyon fontos, hogy a szülők és az edzők már kisgyerekkortól a céljaik
elérésére ösztönözzék a gyerekeket, hiszen megfelelő akarat és céltudatosság
nélkül, nem megfelelő hozzállással nagyon sok gyerek elkallódhat ezekben a
közösségekben.”
„Évekig rémálmaim voltak, azután hogy abbahagytam a sportot. 6-14 éves
koromig heti 6x4-5 órát edzettem. 9 évnek kellett eltelnie, hogy megnézzek egy
tornászközvetítést a TV-ben. Nem volt gyerekkorom, nem volt választásom. Anyám
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nem hagyta, hogy abbahagyjam, akkor sem, amikor már nem teljesítettem jól.
Normális esetben a szülőnek kéne közbelépnie, ha a gyerek szenved. A gyerek a
szülőnek van kiszolgáltatva, nem az edzőnek.”
„Sok gyerekhez hasonlóan én is a szüleim nyomására ''választottam'' az úszást.
Lovagolni szerettem volna, vagy táncolni, de nem lehetett, nekem úsznom kellett.
Nem voltam kiemelkedő (plane, mert világbajnokokkal úsztam együtt), nem
hoztam semmilyen nagy eredmenyt, csak egy voltam a sok átlagos sportoló közül,
de mindennap menni kellett, iskola előtt és iskola után, nem volt semmi más az
életemben. Ahogy nőttem, és próbáltam önállósodni, lettek barátaim, egyre
nagyobb teher volt, és odáig jutottam, hogy megutáltam az egészet, nem szerettem
amúgy a csapatot sem, az ottani úszótársakat sem, és elkezdtem edzésekről lógni.
Persze az edzőm szólt a szüleimnek, akikkel innentől fogva elkezdődtek a
súrlódások. Azaz apukámmal, az ő álma volt (mivel ő meg mindig úszni szeretett
volna), hogy úszó lesz a gyerekből...”
A sportolás légkörével és a gyermekkori sporttapasztalatok általános
minősítésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy mivel retrospektív volt a
kutatás, ezért a felnőttkori tapasztalatok is befolyásolták, hogy ki mit gondolt a
gyermekkori élményeiről. Az esetek többségében ez azt eredményezte, hogy
azok a történetek, amelyeket gyermekként természetesnek, vagy elfogadhatónak
gondolt,

felnőttként

élesen

megmutatták

valódi

természetüket,

és

elfogadhatatlanná váltak. Más esetekben fordított irányú „értelmezése” zajlik a
gyermekkori élményeknek, és felmentést ad a felnőttkori „én” a gyermeki rossz
tapasztalatokért felelős személyeknek.
„Volt 2 edzőm akiket utáltam a keménységükért és visszagondolva, ők voltak a
legjobb edzőim.”
„Idővel teljesen átértékelődhetnek a dolgok, nem hiszem, hogy felnőttként reális
már csak az időmúlás miatt sem. A versenysportban élőknél természetes velejárói
vannak a sportnak. Aki eredményt akar elérni az tudja, hogy mi az ár, az után a
kor után, mikor már nem a szülő dönt és viszi a gyereket sportolni. Nekem
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szerencsém volt soha nem a szüleim toltak be valahova, én döntöttem már 7
évesen, mikor a műkorcsolyát választottam és később is, mikor váltottam. Semmi
pénzért nem adnám azt, amit a sporttól kaptam, sportolóként tanultam. Hamar
abbahagytam mindegyiket, mert nem éreztem jól magam sehol, a kudarcok hamar
a kedvemet vették, nem voltam kitartó. Érdekelt sok dolog, de a szüleim kikötése
volt, hogyha elkezdem, rendszeresen kell csinálnom. Ennek nem tettem eleget, mert
közben jöttem rá mindig, hogy nem nekem való az adott sportág. Életem eddigi
legjobb élményit adta a sport.”
„Bár kiemelkedő voltam és szerettem is a sportot, mégis megutáltam, mert az
edzőnk olyan szintű lelki terrort alkalmazott, amit lehetetlenség volt elviselni 1113 és korban, ennél talán még a fizikai büntetés is jobb lett volna, meg is tette, csak
nem velem, mert tudta nálam a lelki sokkal fájdalmasabb.”
Jelen tanulmánynak nem feladata ezeknek a dinamikáknak az elemzése.
Azt azonban fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy a gyermekkori élményekkel
kapcsolatban általánosságban jellemző az élmények ilyenfajta átértelmezése. A
problémát nem az jelenti, hogy valaki másként „emlékezik”, vagy értékeli az
emlékeit, hanem hogy nem tudatosodik az, hogy miért történik ez az átértékelés.
Csak egyetlen példát említve, a gyermekként bántalmazást átéltek között nagyon
sokan felnőttként felmentést adnak az erőszaktevőnek (aki legtöbb esetben a
szülő), különben nagyon nehéz lenne együtt élni ezzel az élménnyel. Az olyan
gyakran ismételt mondatok, mint például „Apám is vert engem, mégis rendes
ember lett belőlem.” vagy „Akkor nagyon rossz volt, de ma már tudom, hogy
szükségem volt rá.” mind erről tanúskodnak. Sajnos nincs „ellenpróbája” az
életben

ezeknek az

élményeknek,

és

nem lehet

újraélni

ezeket

az

életeseményeket, kipróbálva, hogy vajon verés nélkül is ugyanolyan „rendes
emberré” vált volna a gyerek. Azok a pszichológiai kutatások azonban, amelyek a
verés, gyermekbántalmazás hosszútávú hatásait vizsgálják, arról tanúskodnak,
hogy

a

gyermekekkel

szembeni

következménye, hatása nincs.
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erőszaknak

semmiféle

pozitív

Egészséges önkép
„Érdekes módon én mindig duci kisgyerek voltam, de mégis én voltam az egyik
legjobb kézilabdázó a csapatban, az edző szerint is. Soha nem voltam ezért
kirekesztve, sőt 11 évesen már leigazoltak. A sportolást sosem hajtották belém, én
imádtam kézilabdázni és az hajtott. Soha nem kellett noszogatni és sosem fordult
meg a fejemben, hogy abbahagyom, egészen sokáig csináltam 26 éves koromig, míg
elköltöztünk és megszakadt a kapcsolat, amit nagyon sajnálok a mai napig.
Szeptembertől tervezem, hogy visszamegyek újra a kerületi csapatba, ahol szívesen
várnak.”
A sport fontos része, hogy egyaránt formálja a testet és az elmét, a
személyiséget és a képességeket. Ezért a kérdőívben kíváncsiak voltunk arra
is, hogy ki miért kezdett el sportolni, illetve hogy a sportolás mennyiben járult
hozzá az egészséges önkép / testkép kialakulásához, fejlődéséhez. A válaszadók
69%-a teljesen egyetértett azzal az állítással, hogy „Élveztem, ahogy a
sportban való részvétel által fittebb lettem, jobb lett az állóképességem”, míg
35%-uk gondolta úgy, hogy „A sportnak köszönhetem, hogy jobban szeretem
a testem”.
“Sportoláskor az agy nem foglalkozik a hétköznapi butaságokkal,
problémákkal, felszabadultan, a világot kizárva lehet űzni, mosolyogva, boldogan
és ennek fizikai jelei is vannak.”
„Voltak jó edzőim, és voltak, akiket nem nagyon szerettem... azt hiszem 10
évesen nem igazan nyerő folyton azt hallgatni, hogy mekkora a fenekem, es hogy
fogyjak le... általában ez volt a mantra edzésen... OK, hogy az rsg-s lányok szuper
vékonyak, de azért nem kellett volna eltiltani 2 hétre az edzéstől, mert 40dkg-val
több voltam a versenysúlyomnál. Úgyhogy befejeztem a tornázást, és inkább
elkezdtem kézilabdázni meg nyelvet tanulni.”
„Sokszor éreztem, hogy nem oda való vagyok, mert lenéztek amiatt, hogy
nem tartoztam a legjobbak közé.”
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A kutatásban résztvevők közül minden negyedik, gyermekként úgy
érezte, hogy nem lehet elégedett a testével, mert az „nem felel meg a sport
fizikai követelményeinek”.
“Objektíven sokat ügyesedtem a tornától, de úgy éltem meg, hogy nagyon
ügyetlen és béna vagyok, mert nem voltam túl tehetséges a sporthoz. sosem értem
el az 'ideális' súlyt.”
Az esetek egy részében a gyermek már úgy érkezett sportolni, hogy
megvolt a saját testével kapcsolatos negatív viszonyulásai. Más esetekben a
sportoló közeg alakította a ki a gyermekben a saját testéhez (képességeihez,
testfelépítéséhez) kapcsolódó rossz érzéseket.
„Összehasonlítgattam a saját alakomat a csapattársaiméval. Bár nem
voltam túlsúlyos, de vastagabbak voltak a lábaim, nem volt lapos hasam,
vastagabb volt a karom, rövidebbek a csontjaim, ami már egészen korán, 1112éves koromban zavarni kezdett. Ennek köszönhetően úgy éreztem, kevesebb és
ügyetlenebb vagyok, így mindig túlhajtottam magam, hogy a lehető legjobb
teljesítményt nyújtsam. Csak mostanában sikerült igazán elfogadnom és
megszeretnem az alakomat, de most már nem sportolok.”
A kutatás tanúsága szerint a válaszadók harmada (33%) legalább részben
egyetértett azzal az állítással, hogy „azért nem voltam elégedett a testemmel, mert
mások megjegyzéseket tettek rám sport közben.”
„Sportolni szerettem mindig is, nagyon is. A trampolin és kosár edzést
kifejezetten szerettem. Táncoltam is. De túlsúlyos voltam és lelki problémák miatt
ez akkor és ott nem ment le. Változott a testem, de mindig én voltam a duci lányok
egyike. Nem volt jó érzés. Mintha azt éreztették volna néha velünk, mi annyira nem
számítunk. Vagy lehet, hogy ezt csak a kisebbségi komplexusom miatt éreztem így,
a sok vékony lány között.”
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„Mivel én szemüveges vagyok, és nagyon rosszul láttam már egész
óvodáskorom óta, az úszáshoz pedig le kell venni, így nem láttam jól, ezt az edző
egyszerűen nem vette figyelembe. Mivel egyszerűen nem láttam, hogy kihez beszél
(sosem szólítottak a nevünkön minket), többször is fejbevágott egy hosszú bottal,
hogy most akkor hozzám beszél, ez megalázó volt és fájdalmas is. Örök emlék
marad. Komolyan mondom gyerekkorom legborzasztóbb élménye volt, és évekig
kerültem az úszodákat. Egyébként pár éve újra úszom, bár sokáig kerestem a
számomra megfelelő uszodát. Több helyen is láttam, hogy hogyan edzik a
gyerekeket és volt ahol ugyanúgy, mint 25-30 évvel ezelőtt, ordibálva, ütögetve,
csak úgy repkedtek a "k... a...d, b..d ...g, hülye barom, ne pofázzál" - már elnézést - az
edzők részéről. Ahol most úszok, ott a gyerekek úszásoktatásánál az edzők
egyáltalán nem beszélnek csúnyán és nem is ordibálnak. Persze hangosan
beszélnek, hogy hallatszódjon a hangjuk a vízben, a csapkodásokban, de mégis
normálisan állnak a gyerekekhez. 6-8 éves gyerekekről van szó nem valami
vadállatokról. És fontos megjegyeznem ezek "sima" úszásoktatások, nem pedig a
versenysport egyesületek oktatásai, ahol nyilván elég brutál szigor van.”
A kérdőívben rákérdeztünk, hogy a pubertáskori változások vagy a
leggyakoribb testkép-zavart okozó problémák, mint a túlsúly vagy a túl vékony
alkat, hogyan hatottak a gyermeksportolókra, befolyásolták-e a sporthoz való
hozzáállásukat, énképük fejlődését.
“Nálam a problémát az okozta, hogy míg a csapattársaim egyik évről a másikra
sokkal erősebbek, magasabbak lettek, én csak pár évvel később kezdtem el
serdülni.”
“…Később, kamaszkoromban otthon is több órát edzettem és hánytattam magam,
hogy vékonyabb legyek. Ugyanakkor a mozgás, sportolás remek feszültségűző is
volt. Ha valaki felbosszantott, a szobámban lenyomtam 50-100 fekvőtámaszt és
ugyanannyi hasprést és már jól is voltam. Az edző kövérnek csúfolt (nem voltam
az) a mai napig - ideális "homokóra" alkatom ellenére van némi testképzavarom.”
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“Hiába voltam izmos, kisportolt, ez minden nőiességet kiölt az alakomból. Ez
tiniként zavart.”
“Mire nagyjából befejeztem a sportolást, addigra sikerült megbarátkoznom a
testemmel. A pubertáskori változások esetlenné tették a mozgásom, ennek
koordinációjában a sport kitűnően segített.”
Bár a szöveges válaszoknál többen is kifejtették negatív élményeiket, a
kérdőív adatai szerint a tinédzserkor a sportoló gyermekek többsége számára
nem jelentett törést. A válaszadók 78%-a egyáltalán nem értett egyet azzal,
hogy a kamaszkori testi változások negatívan befolyásolták volna a
sportolását. A túlsúllyal kapcsolatban ez az arány 84%, míg a túl vékony
testalkat esetén 82% volt.
A súlyom ideális volt (ezt akkor is így gondoltam), edzőim, idősebb sporttársak
mégis rendszeresen mondták, hogy kövér vagyok a tornához. De túl sokat nem
foglalkoztam ezzel akkor.”
“Folyamatosan rosszul teljesítettem, mert a tornához ideális súlyt csak
fogyókúrával tudtam fenntartani, ami anorexiába torkollott. (158cm/38kg). Sem a
család, sem az edző, sem a sportorvos/iskolaorvos/háziorvos nem diagnoztizálta a
problémát. “
“Nagyon sovány lettem az atlétikától, és sosem tudtam hozni az elvárt eredményt.
Sokszor lettem rosszul edzések alatt. Nem szerettem a testem, csúnyának és
gyengének tartottam. (pár éve derült csak ki, hogy született májproblémák miatt
eleve alkalmatlan vagyok a versenyszerű sportolásra).”
Az idális testsúlyra vonatkozó kérdésnél a kutatásban résztvevőknek
azonban csupán 58%-a gondolta, hogy „ideális súlyom volt a sporthoz”. A
szélsőségekkel kapcsolatatban (túlsúly, túlzott vékonyság) bár nem jelent meg
jelentős

negatív

viszonyulás

a

mintába

került

sportolóknál,

azonban

elgondolkodtató, hogy még így is majdnem minden másodikuk gondolta azt,
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hogy valami gond volt a testsúlyával. Ehhez kapcsolódó kutatási adat, hogy a
válaszadók

5%-a

nyilatkozott

úgy,

hogy

étkezési

zavarai

voltam

gyermekként, míg 8%-uk rendszeres fogyókúráról számolt be („hogy elérjem a
versenysúlyomat”). 99
„Fittebbnek éreztem magam minden edzés után, és az állóképességem is
javult, annak ellenére, hogy a versenysúlyomat soha nem sikerült elérnem. A sport
abbahagyása után ugyanúgy küzdök a súlyommal, de a rendszeres mozgás sokkal
jobban hiányzik. Nem csak a súly problémák miatt, hanem a rendszeresség, a
fittség, a társaság miatt is.”
Ahogy a fenti példák is mutatják, a testképpel, testsúllyal kapcsolatos
zavarok esetén a sport segítség is lehet, de fokozhatja is a gyermek ezzel
kapcsolatos szorongásait, félelmeit. Nagyon fontos, hogy ilyen esetekben
hogyan reagál a környezet. Észreveszi-e egyáltalán, ha egy gyermek nem
olyannak látja a saját testét, mint a környezete, ha téves gondolatai, elvárásai
vannak a saját alkatával, súlyával kapcsolatban. Az is nagyon fontos, hogyan
reagál a környezet – tompítja-e ezeket a mérgező gondolatok, tovább súlyosbítja
a helyzetet, vagy éppen nem reagál semmit. A gyermekek szempontjából
egyébként az utóbbi két válaszreakció egyaránt káros.
“Mindig be kellett húzni a hasunkat, különben rácsaptak. Terhességem 5.
hónapjától folyamatosan bűntudatom volt a hasam miatt.”
“Állandóan csak takargattam magam, mert a tornaruhából túl sok minden
látszott. Az öltözőben is úgy öltöztem, hogy a többiek minél kevesebbet lássanak
belőlem. Ha csak tehettem, inkább melegítőben voltam az egész edzés ideje alatt
mindig. Egy idő után az edző már ezzel sem foglalkozott. Nem érdekelte, hogy
miért vagyok nyáron is melegítőben.”
“A pubertáskor következtében jelentős súlyfelesleggel rendelkeztem, aminek
következtében rengeteg negatív kritikát kaptam, sok esetben depressziós is voltam
99

A speciális étrenden lévők aránya 3%-os volt a kutatási mintában.
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Ezek miatt a bántások miatt, az önbizalmam sem volt egészséges. Onnantól kezdve,
hogy elkezdtem sportolni, megváltozott a testem, máshogy álltak hozzám az
emberek, megváltozott az önértékelésem és az egészséges életmód azóta is az
életem középpontjában áll, hogy fenn tudjam tartani a megfelelő súlyomat és
egészségi állapotomat. A sport akkor hozott pozitív változást az életemben és
önképemben, amikor nem "muszájból" kellett végezni, tehát nem az iskolai
tornaórák szinte rettegéssel teli légkörében. Mióta önszántamból sportolok és azt,
amit tényleg szeretek, megjött a pozitív változás.”
“Kicsi korom óta úgymond belémverték, hogy kövér vagyok, mert nem látszottak ki
a bordáim. Sosem voltam egy "nádszál kisasszony" de azért még 8-10 évesen
igencsak a vékony kategóriába tartoztam. Egyszer azt mondta az edzőm, hogy
mindegy, hogy mit eszek, mert én még a levegőtől is hízok. Sosem voltam elégedett
azzal, ahogy kinéztem, pedig ha visszanézem a régi képeimet, nem lenne okom a
szégyenkezesre. Nem voltam szuper vékony, de kövér sem....”
A

testkép

kapcsán

legmarkánsabban

a

testsúly

jelent

meg

problémaként, illetve potenciális feszültségforrásként (mert a gyermeket
csúfolják, szidják miatta, vagy saját magának vannak téves elképzelései a
súlyával kapcsolatban). Emellett a sportsérülések volt a másik olyan terület,
ami többször is megjelent a kérdőív szöveges részeiben (ahol a válaszolók a saját
élményeiket szabadon leírhatták).
„Fontosnak tartanám, hogy az adott sportágban tehetségtelenebbnek tűnő
gyerekek kedvét se vegyék el az edzéstől. A szabadidőben végzett mozgás lényege,
hogy az ember örömet leljen benne, szívesen vegyen részt a foglalkozásokon. A
tanároknak/edzőknek

tehát

jobban

kellene

biztatniuk

a

gyerekeket

és

együttműködőbb, barátságosabb légkört kellene teremteniük. Táncban és
Aikidoban kiemelt figyelmet, törődést kaptam a tanáraimtól és elismerést a
társaimtól, de ez a társak között kölcsönös is volt. Azonban, amikor lesérültem,
nagyon sok időt kihagytam, emiatt később a teljesítményem nagyon megcsappant
és sem a korábbi elismerést, sem saját magamtól a sikereket nem kaptam meg
semmilyen formában, vagy mennyiségben, valamint iskolai edzéseken egyre jobban
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kiközösítettek, mert ők fejlődtek az alatt az idő alatt, amíg én lábadoztam, illetve
nem mozoghattam, és miután "bénáztam", nem válogattak be a csapatba, még
jobban csökkent a tudásom, az övék még fejlettebb lett, és emiatt az önbizalmam is
elszállt, a kedvem is, és ez maradandó, vagy legalábbis hosszan tartó törést
okozott.”
“Mikor egy sérülés miatt ki kellette hagynom egy évet lefogytam, vékony
lettem, ezt most már pozítvnak értékelem. Bár utána már ezzel az új fizikummal
lényegesen nehezebb volt folytatnom a sportot, de sikereket még ezután is értem
el.”
“A sérülésektől, a sok terheléstől a térdem állandóan bevizenyősödött, az
betokosodott, így csúnya, bumszli térdeim lettek, amit szégyelltem.”
Vitathatatlan, hogy a sport hosszútávú következményei között szerepl az
énképre, testképre gyakorolt hatás is. Ahogy a fenti elemzésből is kitűnik, a
sportolások során kapott visszajelzések egyaránt tudják megerősíteni egy
gyermek

saját

magáról

kialakított

képét,

illetve

elbizonytalanítani

őt

etekintetben. Ezért is nagy felelősség hárul azokra, akik gyermekekkel
dolgoznak, és lehetőségük van arra, hogy visszajelzéseket adjanak a
gyermeknek

a

testével,

a

teste

működésével,

személyiségével

kapcsolatban. Fontos, hogy ezek a visszajelzések ne minősítőek,
lealacsonyítóak és megalázóak legyenek, mert bár fizikai nyomokat az így
okozott károk nem hagynak maguk után, a gyermekben élethosszig tartó
sérüléseket tudnak előidézni.
“A tornával másfél évíg kínoztak, és mondogatták, hogy nagycsontú vagyok, duci
kislány, úgyhogy a sporttól abszolút nem javult az énképem. Szerintem gyerekként
még nem az az elsődleges, hogy fogyjunk le a sport segítségével. akkor még csak
meg kell szeretni.”
“Sportolás akkor nem változtatott semmit az énképemen, el sem gondolkodtam
ezen a kérdésen, soha semmi problémám nem volt a testalkatommal se sportolás
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előtt, se közben, ez egy irreleváns tényező volt akkor számomra. Utólag, más
emberek testfelépítését és annak változását látva érzem a jelentőségét a fiatalkori
rendszeres sportnak a testalkat kialakulásában.”
„Tinikoromra végre kiharcoltam, és abbahagytam a sportot, magam mögött
hagyva az egész élsportos világot, egy csepp könnyet sem hullatva semmiért és
senkiért. Évekig nem mentem vízbe a fürdőkádon kívül, nyaralas alatt max.
pancsoltam a tenger szélén. Azaz pancsoltam volna, ha az edzőm nem szól megint
bele, jogosan, hogy nem lehet teljesen leállni ennyi év mindennapos sportolás utan,
mert a szivem nem fogja birni. Igy hát vissza az uszodába, levezető, laza edzésekre
még egy évig. De utána aztán tényleg semmi úszás, aminek következtében (mivel
természetesen ugyanannyit ettem, mint az edzések alatt) szépen elhíztam, aminek
hatására már felnőtt koromra visszatértem a sporthoz, és ma már teljesen
egészségesen, heti kétszer-háromszor úszok 3-4 km-t, ami nagyon jólesik, és a
szervezetem is hála istennek emlékszik. Szóval összegezve, és visszagondolva, most
már szeretek úszni, és nem bánom, hogy élsportoltam, mert kitartást,
állóképességet és erőt adott (meg olyan izmos lábakat, amiket azóta sem szeretek),
a gyerekemet viszont csak abban az esetben viszem be bármilyen élsportba, ha ő
maga kér rá, és látom, hogy megy és tetszik neki. A legszuperebb az lenne, ha lenne
olyan lehetőseg, hogy heti 3-szor, négyszer tudnád az adott sportot űzni edzővel,
tehat félúton az élsport, versenyek, és a hétvégi laza 1 órak/iskolai tesiórak
között.”
A kutatásban résztvevők válaszait, és gyermekkori élményeit olvasva
óhatatlanul felmerül, mennyiben felkészültek a sporttal foglalkozó szakemberek
arra, hogy a gyermekek szükségletét felmérjék, és a közvetlen teljesítményen
kívüli (így például) lélektani faktorokkal is foglalkozzanak. Ezen túlmenően
fontos azt is látni, hogy a sportolás során a gyermekeket kísérő felnőttek,
szakemberek (elsősorban az edző) személyisége, a gyermek problémáira adott
válaszai, oktató-nevelő magatartása sokkal jobban befolyásolja egy gyermek
sporttal kapcsolatos viszonyulásait, mint az elért teljesítmény. Ez egy igen fontos
paradoxon, ami a kutatási eredményekben, és a résztvevők által leírt esetekben,
élménybeszámolókban egyértelműen megmutatkozik: az edző nem csak
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(illetve

a

gyermekek

többsége

számára

nem

elsősorban)

a

sportteljesítménnyel kapcsolatban meghatározó személyiség. Befolyása a
gyermek (igencsak formálható) személyiségének számos területén hat a
testképtől az önbizalmon át az ön-elfogadásig.
„A pszichológiai oldalával abszolút nem foglalkoztak a versenyzésnek. Az, hogy
valaki lelki okok miatt ne tudjon teljesíteni sosem volt kérdés.”
“Általános iskolában nem volt ilyen probléma, a testnevelő tanárunk segítette
azokat, akik túlsúlyosak voltak. Középiskolában viszont a tanárunk egyfolytában
mindenkire azt mondta, hogy egyre kövérebb, és egyre lustább. Egyébként sajnos
egyikük sem volt jó példakép az egészséges életmód terén. Erősen dohányoztak, és
soha semmit nem csináltak velünk együtt az órákon. Sokkal hitelesebb volt, amikor
néptáncra jártam (heti 3-6 órában), és ott közösen mozogtunk a tanárainkkal.”
„Nem figyeltek oda ránk, csúnyán beszéltek hozzánk, nem törődtek velünk,
agresszíven (verbális) követeltek. Az egymás közt "gumiteremnek" nevezett kis
stadionbeli zárt csarnok okán a mai napi ha megérzem a sportoláshoz gyártott
gumiborítás szagát, görcsbe szorul a gyomrom.”

Érzelmi bántalmazás
“Éppen eléggé elvette a kedvemet a sporttól, illetve negatívan hattott az
énképemre, a nőiségemre, hogy minden sportágban bénának és tehetségtelennek
éreztem magam (különösen megragadt bennem a torna foglalkozás a szép lányok
vs béna lányok leosztással). Holott ma már tudom, hogy imádok futni, jógázni ,
síelni, tehetséges vagyok a táncban, stb.”
Az érzelmi, lelki bántalmazás nagyon nehezen megfogható kategória,
hiszen nem hagy látható nyomot (miközben hatása mégis érzékelhető a gyermek
fejlődésében, személyiségének alakulásában). A legújabb orvosi kutatások
tanúsága szerint a lelki bántalmazás ugyanazokon az agyi területeken hat,
mint a fizikai erőszak – hatását tekintve tehát nincs különbség aközött, ha
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valakit szavakkal vernek, vagy például megalázó módon viselkednek vele, mint
ha lekevernek neki egy pofont.100
„Egy kevésbé tehetséges gyerekkel senki nem foglalkozott. Senki nem kérdezte,
hogy miben tudna segíteni, hogy nekem mi lenne a legjobb, vagy egy feladat
megvalósítása során pl. mitől félek, pedig ha elmondhattam volna, valószínűleg
megoldás is lett volna a problémára. Ehelyett az edző rendszeresen közölte (a
többiek előtt), hogy semmit nem tudok megcsinálni és nem is teszek meg semmit,
hogy sikerüljön egy feladat, ami egyáltalán nem volt igaz. Így aztán egyre jobban
féltem a további megaláztatásoktól, míg végül már az edzések előtti napokon
elkezdtem stresszelni. Egyetlenegy pozitív élményem sincs az edzésekről. Soha
egyetlen szó dicséretet nem kaptam semmiért, de ami furcsa, hogy a nálam
lényegesen tehetségesebb gyerekeket is rendszeresen pocskondiázták, pedig
nagyon-nagyon ügyesek is voltak közöttük.”
A kérdőívben az érzelmi sérülelemokozást az alábbi kategóriák szerint
mértük:

megalázás,

zaklatás,

gúnyolódás,

csúfolódás,

hazugságok

terjesztése (verbális erőszak), érzelmi elhanyagolás (a gyermeket
figyelmen kívül hagyják), fenyegetés. Ez utóbbi kategórián belül több formát
is néztünk: fenyegetés a csapatból való kirúgással, fenyegetés a versenytől való
eltiltással, fenyegetés azzal, hogy kárt okoznak a gyerek dolgaiban, ill.
megveréssel fenyegetés.
“Egy alkalommal bugyiban és atlétában kellett végigcsinálni az edzést (első osztály
vége volt), mert otthon hagytam a felszerelésemet, ami nagyon megalázó volt. Az
edző nagyon sokat ordított, és ez megalázó volt. A gyermekkori sportolásnál
nagyon fontos szerepe van az edzőnek, az ő attitűdjének és annak, hogy
megismerje a gyerekeket és megfelelően bánjon velük.”
A kutatásban résztvevők gyermekkori élményei között igen magas arányban
fordult elő lelki, érzelmi bántalmazás. A válaszadók 50%-a számolt be
megalázásról, 40%-uk kötekedésről, 45%-uk a személyiségjüket súlyosan sértő
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http://www.childrenshealthnetwork.org/CRS/CRS/pa_emtnabus_pep.htm (Letöltés: 2014. 01.14.)
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szitkozódásról, kiabálásról. Az érzelmi elhanyagolás aránya a mintánkban
34%-os volt.
“Az edző állandóan negatív megjegyzéseket tett a teljesítményemmel kapcsolatban
(olykor üvöltve), holott nem maradtam el a többiektől. Otthagytam végül a
csapatot és a sportot is.”
“A tehetős szülők gyerekeivel kivételezettként bántak, nekik többet megengedtek,
mi szegények voltunk a többiekhez képest, volt, hogy velem ordítottak, engem
okoltak azért a hibáért, amit a gazdag gyerek követett el.”
Miután összesítettük az egyes kategóriákra adott válaszokat, megnéztük,
hogy a válaszadók hány százaléka számolt be legalább egyféle érzelmi
bántalmazásról. Ez az arányszám 73% volt, ami a legmagasabb valamennyi
általunk vizsgált bántalmazási forma közül.
8. sz. ábra: Az érzelmi bántalmazás előfordulása a kutatási résztvevők között
(N=886)

Érzelmi bántalmazás
fiú

27% nem érintett

73% érintett

lány
“Szerintem nagyon sok múlik a gyerek személyiségén is. Én mindig tudtam
magamról, hogy duci voltam, de jól játszottam, így a játékomban sosem találtak
hibát az ellenfelek is azért szitkozodtak, ami persze nem szép, de csak a külsőmben
találtak valamit, amivel azt hitték, hogy bántani tudtak. Sosem keseredtem el,
tényleg nem esett jól, de megmutattam, hogy nem tudnak megtörni és ezek mellett

79

is jól tudtam játszani. Azért sok gyerek nem így fogja fel és tényleg elmegy a kedve
így a játéktól, ezt kéne megfékezni, mert egy duci vagy bármi fogyatékkal élő
gyerek is tudna tehetséges lenni, de lehet ha felveszi ezeket a beszólásokat elmegy a
kedve végleg, és sajnos sokan a saját családjuktól kapják ezeket.”
A vizsgált minta kétharmadának érintettsége megfelel a nemzetközi
kutatási tapasztalatoknak101, amelyek alátámasztják az érzelmi abúzusnak azt
a jellemzőjét, ami jelen kutatásban is megfigyelhető volt: az egymásra hatást. Az
érzelmi bántalmazás az esetek döntő többségében hozzákapcsolódik az egyéb
bántalmazási formákhoz (a fizikai, vagy szexuális erőszakhoz).
Az érzelmi bántalmazást elszenvedettek között fordult elő a legtöbb
sérült önképpel rendelkező (84%), a legtöbb fizikailag bántalmazott
(96%) és a legtöbb szexuális zaklatást elszenvedett (95%). Ez a korreláció
egyértelműen mutatja, hogy az érzelmi bántalmazás milyen súlyosan
károsíthatja

egy

gyermek

„önvédelmi

képességeit”,

önbecsülését,

önbizalmát, egészséges önképét. Ezek a jellemzők ugyanis alapvetően
meghatározzák mennyire tudja megvédeni magát egy gyermek, vagy mer
segítséget kérni egy bántalmazó helyzetben ill. hogy mennyire „ellenálló”
az őt ért bántalmazással szemben.
9. sz. ábra Érzelmileg és fizikailag bántalmazott gyermekek aránya az önkép
torlulását elszenvedők között (N=886)

101

80

Önkép torzulását elszenvedők között

84%

Érzelmileg bántalmazottak

Érzelmileg
bántalmazott

Sorozatok1

.

45%

100%
-100%

-80%

-60%

Fizikailag bántalmazottak

-40%

Fizikailag
bántalmazott

0%
0%

-20%

10. sz. ábra Az önkép torzulása az egyes bántalmazástípust elszenvedők között
(N=886)
Önkép torzulása

Érzelmileg bántalmazottak között

51%

Szexuális zaklatást elszenvedettek között

52%

Fizikailag bántalmazottak között

50%

49% 50% 50% 51% 51% 52% 52% 53%

“El kell fogadtatni magát az embernek, ha valaki balf..sz akkor menjen varró
szakkörbe. A sportnak a versengés az alapja, ergo lehet és kell is legyen rivalizálás,
gyerekeknél kitűnési szándék.”
“Ezek a sérelmek felnőtt korban is megmaradnak, rombolják az önértékelést és az
önbecsülést. Én otthagytam a kézilabdát, sportot váltottam, de még utána is sokáig
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ittam a levét a távozásomnak, csak akkor lett vége, amikor már az iskolát is
otthagytam.”
“Azzal hogy a gyengeségeinket hangsúlyozzák, és azzal tegyenek motiválttá, egyes
esetekben alkalmas lehet, azonban vannak helyzetek, mikor az érzelmi világunkat
jobban felbolygatja az a sértő hozzászólás, és sokáig rágódunk rajta és akár
negatív irányba is változtathatja a haladást.”
“A személyiségemből adódóan én magam úgy érzem nem sínylettem meg az
érzelmi sérelmeket, de volt olyan csapattársam, akinél az érzelmi sérelmek
mindennaposak és jelentősek voltak. Úgy gondolom, hogy az akkor elszenvedett
sérelmek vezettek a felnőttkori kudarcaihoz. (kisebbségi komplexus, alkoholizmus,
stb.) Abban a klubban, ahol én sportoltam soha nem volt érzelmi megfélemlítés.
Mindig korrektül bántak velünk, ha szitkozódtak is, az csak a verseny hevében volt,
és nem kifejezetten nekem, hanem inkább az egész csapatnak szólt.”
“Úgy gondolom, hogy ezek a negatív élmények ahelyett hogy eltántorítottak volna
a sporttól, csak még erősebbé tettek mind fejben- mind pedig fizikálisan, még
keményebben edzettem, hogy bizonyíthassam nincs igazuk, és még "szívósabbá"
váltam ezáltal. Mindezek mellett sajnos tapasztaltam az enyémnél szomorúbb
véget a hasonló bánásmód miatt, több csapattársam is ezek miatt hagyott fel a
verseny sporttal. Az érzelmi sérelmek szerintem jelentősen függnek mint a gyerek
mint az edzők beállítottságáról.”
A kérdőívre adott válaszok tanúsága szerint a gyermekkorban
sportolóként elszenvedett érzelmi bántalmazásért (55%-ban) az edzők, és
45%-ban a csapattársak voltak felelősek. Ezen kívül (igen alacsony
előfordulással), szerepeltek még a szülők (34 esetben, 5%), ill. más felnőttek a
csapatnál (41 esetben, 6%). 102

Mivel a válaszadók egynél több „felelőst” is megjelölhettek, ezért a 100%-ot meghaladó
összesített arányszámokat kaptunk ebben a kategóriában.
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“Az egyik edzőnk (13-14 évesen) rendszeresen ütött minket vagy alkalmazott más
testi erőszakot. Ezenkivul meglehetosen gyakran hasznalt kétértelmű szavakat és
tett különféle megjegyzéseket.”
„Egy gyengébb idegrendszerű gyereket olyan szinten megviselhet, hogy elveszti a
realitásérzékét. Öngyilkossági gondolatok, kiközösítettség érzés még egy olyan
csapatban is előfordulhat, ahol egyébként számítanak az ember munkájára. A
mások bántalmazása tetéződhet önbántalmazással és ebből a körből nehéz
kiszállni. Az önbizalom egy életre elszállhat. Az edzőtől érkező negatív kritikák
megfogalmazása nem mindegy milyen formában történik, mert súlyos önértékelési
zavart is okozhat. A családunkban van rá példa, hogy az egyébként valóban
tehetséges gyerek „szar”-nak tartja magát, ami leblokkolja, megakadályozza a
nagyobb sikerek elérésében.”
“A koromhoz képest nagy melleim miatt a fiú osztálytársaim "piszkáltak",
beszólogattak, tapogattak. Ez utóbbiért azonnal "kikaptak" tőlem (egyiknekmásiknak "bevertem" egyet), Nem csinálták többet. Edzésen nem volt probléma
sem az alkatom, sem más miatt. Az edzőm volt kicsit agresszív. Sok embernek
élvezet ha másokat bánthat, irányíthat. Ezzel próbálnak "menők" lenni. A
megoldás egymás segítése lenne, nem a másik földbe tiprása.”
Sajnálatos eredménye a kutatásnak, hogy az érzelmi bántalmazásról a
gyermekeknek mindössze 17%-a beszélt valakinek, illetve kért segítséget az
ügyben. A jelzések döntő többsége (80%) a családtagok felé irányult. A
sportegyesületen belül a gyermekeknek mindössze 2%-a kért segítséget annak
érdekében, hogy abbamaradjon az őt ért érzelmi bántalmazás.
“Kiabálás, káromkodások voltak az edző részéről. Ez sosem esik jól, de
hozzátartozott, nem éreztem lelkileg károsítónak, akkor se, ha adott percben nem
értettem vele egyet, vagy elszomorított.”
“Suli utáni edzéseken nem volt baj. Bezzeg általános iskola 2. osztályában a
kötelező úszáson az úszástanár rendszeresen gúnyneveken hívott (a 132 centimhez
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32-33 kiló voltam. Kicsit husis, de bivalyerős. Neki persze Kötözöttsonka), és csak
szidni tudott. Vízbe ugrani kötelező volt már első órán az úszni nem tudóknak is.
Legyen elégtétel, hogy 8.-ban (másik suli) viszont 5-ös lettem úszásból. Nem az ő
érdeme, anyám elvitt egy olyan tündéri nőhöz, aki a víziszonyossal is addig
beszélgetett, míg vízbe nem ment.”
“Az én esetemben (és néhány csapattársam esetében) olyan nem normális,
folyamatos büntetésnek voltunk kitéve, hogy csak a legdurvábbat említsem, amikor
is nyári edzőtáborban 39 fokos melegben 38 kört futtatott néhányunkkal.
Ténylegesen semmit nem csináltunk, tettünk a büntetésért, és még is folyamatos
volt valamilyen formában. Amint szüleim tudtak, szóltak is érte, majd át is
helyeztek idősebb korosztályhoz azt az edzőt.”
További

izgalmas

adat,

hogy

érzelmi

bántalmazás

esetén

megduplázódott azoknak az aránya (10%-ról 20%-ra), akik gyermekként
nem gondoltak úgy az eseményekre, mint bántalmazásra, de felnőtt fejjel
már úgy érzik, hogy amit átéltek, az érzelmi bántalmazás volt.
“Akkor - 20 évvel ezelőtt - nem hallottam soha sem az iskolában, sem az edzéseken
a 'gyermekbántalmazás'-ról. Ma már szerencsére ez a téma jobban eljut a
gyerekekhez.”
“Engem nem gátolt abban hogy felnőttként más sportban magam szintjén jelentős
sikereket érjek el és hogy a rendes hivatásom mellett sport diplomát is szerezzek,
de az tagadhatatlan, hogy igazán felnőttként kezdtem szeretni a sportot, viszont
felnőttként soha semmilyen atrocitás nem ért az edzéseken.”
“Azóta sem tudom megmagyarázni azt a nyomást, stresszt, ami alatt akkor éltem
és továbbra sem tudom az okát, hogy miért nem hagytam ott a klubbot.”
A gyermekekkel szembeni érzelmi erőszak tipikusan az a terület, ahol
sokan a gyermek túlérzékenységével, “kényességével” magyarázzák, ha egy
gyerek látható jelét adja, esetleg tiltakozik az őt ért erőszakkal szemben. Más
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oldalról viszont (ahogyan azt sok válaszadó is kifejtette), a sport egy olyan
terület, ahol a játék hevében, a jobb teljesítményért folytatott harcban többet
megengedhetőnek gondolnak a felnőttek és a gyerekek egyaránt. Sajnos azonban
az érzelmi erőszak elfogadása egy csúszós lejtő. Nagyon nehéz meghúzni a
határokat, és általában az érzelmi erőszak alkalmazása egyenesen vezet a
megalázó, lealacsonyító bánásmódhoz, annak minden következményével
együtt.
11. sz. ábra Az egyes bántalmazási formák közötti korreláció
Szexuális zaklatást is elszenvedők
aránya a fizikailag bántalmazottak
között

51%

Érzelmileg is bántalmazottak
aránya a fizikailag bántalmazottak
között

96%

Érzelmileg is bántalmazottak
aránya a szexuális zaklatást
elszenvedők között

95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fontos kérdés tehát, hogy tényleg elkerülhetetlen-e az érzelmi erőszak a
sportban.
“Az élsport nem csak a fizikai erőnlétről szól, érzelmileg és szellemileg is
megerőltető. Szerintem egy minimális érzelmi sérelem elkerülhetetlen a
komolyabban sportolók körében, főleg a csapatsportok világában.”
“Olyan, hogy az edző nem enged ki a vizből, mikor épp akkor megjött a
menstruációnk, hanem végigúszatja simán az edzésidőt, vagy valaki sírva száll ki
egy-egy

edzés

után,

vagy

előtt/csapatmegbeszélésen/közös

nyilvánosan
értékelésen,

lehordják

ezekből

elég

a
sok

többiek
volt

a

mindennapokban. Talan ez is edzőfüggő...vagy azóta más szelek fújnak? Végülis ez
már kb 10-15 éve volt.”
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Álláspontunk szerint egyetlen gyermek életének sem lehet része az
erőszak. Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye és a Gyermekvédelmi törvény
szerint 103 minden gyermeket megillet az erőszakmentes gyermekkor, és a
bántalmazás valamennyi formájával szembeni védelem. Az érzelmi egyetlen
formája felett sem lehet szemet húnyni, mert az a gyermekjogok megsértését
jelenti. A gyermekkel kapcsolatba kerülő szakembereket pedig minden elérhető
formában tájékoztatni, képezni és érzékenyíteni kell ezen a területen (mind az
érzelmi erőszak következményei, hatása területén, mind pedig a pozitív
motivációs és nevelési technikák tekintetében).

Szexuális zaklatás
“Az egyik edző javarészt azon lányokat részesítette előnyben, és tette be a
csapatba, akik testileg fejlettebbek voltak a többieknél - a "kisebbek" kb. ignorálva
voltak. Ha valakinek valamiért elszaladt a súlya (akár plusz, akár mínusz irányba),
arra pedig egyből jöttek a gúnyos megjegyzések. A fejlettebb lányok viszont ki
voltak téve az edző rendszeres "tapizásának". “
A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések területén van a
legnagyobb látencia (rejtve maradás), valamennyi bántalmazási forma közül.
Egyrészt nagyon sok esetben a gyerekek sincsenek tisztában azzal, hogy ami
velük történik az nem megengedhető, másrészt az áldozatok igen gyakran
bűntudat és szégyen gyötri az átélt szexuális zaklatás miatt, ami akadályozza
őket abban, hogy beszéljenek, vagy segítséget kérjenek.
A kérdőív egészét (de a szexuális zaklatással foglalkozó részt különösen)
edukációs szempontból is nagyon fontosnak gondoljuk. Olyan zaklatási
formákra is rákérdeztünk ugyanis (a hasonló tárgyú angol kutatás
mintájára), ami a magyar társadalomban sokszor nem minősül szexuális
zaklatásnak. Így például a szexuális tartalmú viccek, kéretlen levelek, üzenetek,
telefonhívások, szexuális tartalmú és sértő megjegyzések egyaránt szerepeltek a
kérdőívben.
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cikkely, paragrafus
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A válaszok tanúsága szerint a gyermekkori sportolások alkalmával a
kutatásban résztvevők 31%-a találkozott a szexuális zaklatás valamilyen
formájával.
12. sz. ábra: Szexuális zaklatást elszenvedők aránya a kutatásban résztvevők
között (N=886)

Szexuális zaklatás
fiú
31% érintett
lány

69% nem
érintett

A kitöltők 11%-a néha, 2%a rendszeresen kényelmetlenül érezte magát
szexuális töltetű viccek mesélése miatt, 12%-uk esetében fordult elő, hogy a
kinézetükre szexuális jellegű megjegyzéseket tettek.
“Mivel lánycsapat voltunk, versenyezni pedig16-18 éves korban jártunk, mikor már
"nőies adottságaink" kifejlődtek, értek szóbeli zaklatások a versenyen ülő
közönségtől. Mindig legalább párossával mászkáltunk,és nem keveredtünk
eldugott helyre,ahol bármi komolyabb történhetett volna. Tudtuk,nem szabad
magunkra vennünk ezeket a "beszólogatásokat" így egy idő után már meg sem
hallottuk őket.”
“A szexizmus nem volt meglepő, mondjuk nem nagyon vettem magamra, mert nem
tekintettem magamra nőként, de ha jól emlékszem elég nagy fejtörést okozott hogy
miről miért beszélnek ilyen alpári módon.”
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A személyes szférába való belépés („olyan túl közel áltt valaki, hogy az
kényelmetlenül érintett”), az esetek 19%-ban fordult elő. Fizikai kontaktussal
is járó szexuális zaklatásról (tapizás) a válaszadók 10%-a számolt be.
Arra a kérdésre, hogy előforult-e, hogy „útmutatás alapján másnak úgy
kellett megérintenie, hogy az kényelmetlenül érintett”, 36 esetben érkezett igenlő
válasz. Ugyanebben a körben, a szexuális zaklatáshoz sorolható masszázsról 18
kérdőív kitöltő számolt be.
“Edzőtáborban a fiúknál társasoztunk és egyszer csak kitalálták, hogy ránk
zárják az ajtót és csak akkor mehetünk ki, ha megmutatjuk a mellünket, vagy
megfogjuk a farkukat. Szerencsére jött ellenőrző körútra az egyik tanár, így nem
kellett megcsinálnunk.”
A kutatási mintában 32 olyan eset szerepel, amikor „valaki a nemi szervét
mutogatta neked”, és 40 olyan, amikor „valaki akaratod ellenére szexuális
célzattal megérintett”. Pornófilm nézésére 8 esetben kényszerítettek gyereket,
és 14 esetben fordult elő, hogy „valaki akaratod ellenére megpróbált veled
szexuális kapcsolatot létesíteni”. Szexuális közösülésre kényszerítés 6
esetben, önkielégítésre kényszerítés 4 esetben fordult elő a kérdőív
kitöltőinek gyermekkori élményei között. Ezek az esetek már elérik a
büntetőjogi reakció szintjét is.
Arra a kérdésre, hogy ki volt felelős az elszenvedett erőszakért, az esetek
többségében a csapattársakat jelölték meg (35%) a kérdőív kitöltői. A
beavatás mellett ez a másik olyan kategória, ahol nem az edzők (más felnőttek)
felelősek legnagyobb arányban a gyermekbántalmazásért. (Edzők érintettsége:
12% volt, más felnőtteké: 19%)
A kutatási mintába került szexuális bántalmazás esetek többsége egyszeri
alkalom volt, és magától abbamaradt. Eljárásra mindössze 4 esetben került sor.
10 alkalommal a bántalmazott gyereknek sikerült megoldania a helyzetet azzal,
hogy beszélt a bántalmazóval, és mindössze 2 alkalommal kérte a gyerek
valaki más segítségét ahhoz, hogy abbamaradjon a zaklatása. Sajnos a
szexuális erőszak esetek „lezárásánál” is vezető megoldási technika a
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csapat ill. a sport otthagyása, amire 16 esetben került sor a kutatási
mintánkban.
Mindez jól mutatja mennyire magukrahagyottak és kiszolgáltatottak a
gyerekek szexuális zaklatás esetén. Kétharmaduk sem akkor, sem később sem
beszélt senkinek a zaklatásról.
Sportolás során a saját testünket „használjuk”, sok sportágnál van
közvetlen

testi

kontaktus

is

a

résztvevők

között,

az

átöltözésekről,

edzőtáborokról, speciális sportruházat adta lehetőségekről nem is beszélve. Sok
esetben a sport aktív időszaka tinédszerkorra tevődik, amikor egyébként is
érdeklődnek a gyerekek a saját ill. a másik teste iránt.
Könnyen

kialakulhatnak

félreérhető

helyzetek,

kellemetlen

interakciók, és egyfajta „nyelvzavar”, amiben a gyerekek, felnőttek
félreérthetik egymás jeleit, kommunikációját. Ezért is különösen fontos, hogy
tiszta helyzet teremtődjön ezen a területen is.
“Volt egy csapat ahol teljesen természetes volt az edzés és/vagy meccsek
utáni fürdés (ehhez az is tartozik hogy mindenki látta a másikat ruha nélkül).
Ezután miután elkerültem máshova focizni, mindenki meglepődött hogy milyen
nyíltan csinálom ezeket a dolgokat, és mivel ott is megcsináltam ugyanezeket és ezt
láthatták is ők meglepődtek és nem igazán tetszett nekik. Tehát ez a dolog azért
kétes, mert valahol míg ez alap dolognak számít, máshol lehet, hogy zaklatásként
fogják fel.”
“A küzdő sportokban sok a test kontakt, így ha valaki többet akar, ott több
lehetősége van erre. Ennek ellenére nem mindig volt egyértelmű, hogy mi volt
véletlen és mi szándékos "mellényúlás".”
Szakmai útmutatókra, módszertani segítségre és nem utolsó sorban
egyértelmű szabályrendszerre van ahhoz szükség, hogy ez az igen magas
arányszámú, minden harmadik gyermek sportéletét megnehezítő jelenség
megelőzhető legyen.
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Fizikai bántalmazás
„Folyamatosan fizikai és lelki bántalmazásnak voltunk kitéve. Fizikai volt például a
vizes papuccsal való ütlegelés (papucsos), ami napi szinten történt, ha valaki nem
úszta meg a szintet (pl ahány másodperccel többet úszott valaki, annyi papucsost
kapott).”
A fizikai bántalmazás területén igen egyértelmű a jogszabályi környezet.
Zéró tolerancia van érvényben hazánkban 2005 óta, ami azt jelenti, senki,
semmilyen formában nem alkalmazhat egy gyermekkel szemben testi fenyítést,
vagy fizikai erőszakot.
“Soha senkinek nem beszéltem arról, hogy hogy bánik velem az edző. Gyerek
voltam, ő felnőtt. Nekem az ő szava számított. Sose mertem volna elleneszegülni,
vagy kétségbe vonni, hogy úgy van-e, amit mond. Ha ő azt mondta, hogy béna
vagyok, akkor én azt elhittem és végtelenül szégyelltem magam miatta. Mert úgy
éreztem, hogy én tehetek róla. Nyilván nem hoztam ezt fel senkinek, aki nem tudott
róla, hiszen akkor még őelőtte is szégyenkezhettem volna. Ma már tudom, hogy egy
gyenge embert, egy gyereket nem szabad pocskondiázni, ha nem sikerül neki
valami elsőre, hanem inkább biztatni kell és megkeresni a megoldást, hogy ő is el
tudja végezni a feladatot. Hogy legyen sikerélménye! Hogy a sport az élete részévé
váljon! Hogy szeressen mozogni, és ne rettegéssel teljenek el a napjai, hogy vajon
holnap milyen megaláztatásban lesz része az edzésen. Annak az edzőnek soha nem
fogok tudni megbocsátani.”
A kutás során a fizikai erőszakot többféle szempontból közelítettük meg.
Egyrészt kíváncsiak voltunk azokra az esetekre, amikor a sérült, beteg, vagy
teljesítőképességében más ok miatt korlátozott gyereket kényszerítették
edzésre, versenyzésre, másrészt a fenyítő és büntető jellegű fizikai erőszakra
is rákérdeztünk.
“Törött, begipszelt kézzel kellett szerepelnem egy versenyen, mert különben
kizárták volna a csapatot, és 11 csapattársam üvöltött velem az öltözben, hogy
csináljam.”
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“Volt olyan, hogy az edző beleverte az egyik csapattársunk fejét a szekrénybe. Ez a
szülők fülébe is eljutott, aztán a szembesítésen senki sem merte megmondani az
igazat, mert akkor sokkal rosszabb lett volna, mint előtte. Nem mertünk igazat
mondani, mert féltünk, hogy bosszúból sokkal rosszabb lesz.”
“Sérülések a játék hevében fordultak elő. Soha senki nem ütött meg, mert vmit nem
csináltam, vagy nem az elvártnak megfelelően csináltam. A gyengébb teljesítmény
okát mindig megbeszéléssel derítettük ki, és nem testi fenyítéssel.”
“Rendszeresen kellett edzeni akkor is, ha nem éreztuk jól magunkat (láz, fejfájás,
torokfájás...) és folytatni kellett az edzést akkor is, mikor lesérültünk "csak egy
zúzódás". Egy társam így került a sérülés estéjén kórházba és műtötték meg törött
könyékkel másnap. Nekem "csak" az egyik kisujjam van rosszul összeforrva egy
ilyen eset miatt.”
“Számtalanszor meghallgattam, hogy a "zsűrit nem érdekli ha fáj a lábad, hát
engem se”.”
Összességében fizikai erőszakkal a kutatási mintába került esetek
40%-ban találkoztunk. Az esetek 17%-ban sérült gyermek edzésre, versenyre
kényszerítése, 23%-ban fenyítő célzatú lökdösésre, megrázásra, megütésre,
megpofozására vagy a gyerek megdobására került sor. A válaszolók 8%-a
számolt be arról, hogy lefogták, annak érdekében, hogy fizikai erőszakot
alkalmazhassanak vele szemben.
A

fizikai

erőszak

egyik

legsúlyosabb

formájáról

(amikor

eszközhasználatra is sor került, pl. bot, ütő, cipő, papucs) a válaszadók
14%-a számolt be.
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13. sz ábra: A fizikai bántalmazást elszenvedők aránya a kutatásban résztvevők
között (N=886)

Fizikai bántalmazás

39% érintett

61% nem
érintett

“Rendszeresek voltak a gumikötéllel való verések, kokszik (ököllel a fejünkre
ütöttek sokszor egymás után.”
“A legkeményebb büntetés, aminek szemtanúja voltam, hogy két gyerek
kakaskodott az edzésen az edző fogta és összeütötte a fejüket, az egyikük pár
percig nem tért magához.”
Az esetek 35%-ban a kérdőív kitöltői az edzőt, 27%-ban pedig a
csapattársakat tették felelőssé az elszenvedett fizikai erőszakért.
“Edzésen is és ha versenyen nem úgy sikerült valami, akkor rendszeres volt az, hogy
megrázott és megszorított bárkit a csapatból az edző, főleg az orosz, az akkori
csapatkapitány.”
“Egy edzőtábor alkalmával kb. 10 évesen, nyáron, tűző napon, a vakáció alatt,
délelőtt kb. 4-5 órán át kellett lépcsőznünk (lépcsőn fel-le szaladgálnunk). Az
idősebb 18 éves lányok közül többen sírva fakadtak. Másnap szüleim hazavittek a
92

táborból, de 3 napig édesapám ölben cipelt a lakásban, mert nem tudtam lábra
állni az izomláztól. Az edző fiatal volt és nagyon meg akarta mutatni, hogy
mennyire kemény. A sportot/vívást nagyon szerettem és ez az ember nem
közvetlenül az én edzőm volt, ezért nem hagytam abba.”
A válaszok tanúsága szerint a súlyos ügyek többsége egyszeri alkalom
volt, illetve az erőszak magától abbamaradt. Gyermekként a kutatásban
résztvevők közül mindössze 7 fő kért segítséget valakitől annak érdekében, hogy
a bántalmazás abbamaradjon. Sokuk számára inkább megoldás volt, hogy tűrték
az erőszakot (11%), otthagyták a csapatot (5%) vagy otthagyták a sportot
(19%).
“Mi értelme bántani egy gyereket? Semmi. A veréstől csak még jobban fog félni és
ez rossz hatással lesz a teljesítményére.”
“Vívó voltam, ránk rendszeresen a kard pengéjével sóztak. Hurkák maradtak a
helyén. Emlékszem szüleimnek ez nem tetszett, de akkor még más volt a társadalmi
elfogadottsága ezeknek a dolgoknak. Sokszor úgy kellett iskoláznunk (vívás az
edzővel), hogy csak sisakot vehettünk fel, plasztront nem. Akkor úgy mentünk haza,
mint egy tigris.”
“A szüleim beszéltek az edzővel, hogy fizikailag nem bántalmazhat, ennek hatására
velem kapcsolatban meg is szűnt a papucsozás stb., Ez csapaton belül utána még
nekem volt kellemetlen, hogy másokat ugyanazért vernek, engem meg nem.”
A fizikai erőszak esetén szintén azt látjuk, hogy a gyermekkori
viszonyuláshoz

képest

megduplázódott

azoknak

az

aránya,

akik

bántalmazásnak gondolják azt, ami gyermekként velük történt. (12%-ról,
24%-ra). De még így is megrendítően alacsony azoknak az aránya, akik ugyan
beszámoltak az őket ért abúzusról, de azt nem tekintik valódi erőszaknak –
hiszen gyerekek, sportolók voltak.
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“Engem legalább ötvenszer bántalmaztak "fizikailag" tizenöt év sportolás alatt, de
százszor "kellett" volna. Ezeknek az eseteknek a zöme példastatuálás volt a többi
gyerek felé. Fizikailag soha nem éreztem bántónak. Harminc tizenévest
fegyelmezni és a teljesítményüket növelni nehéz. Egy tockos, vagy egy picsás a
csajok előtt és két hét kuss volt. Az ügy fél perc alatt lezárva. Nincs lelkifröccs ami
egyébként durvább szorongásokat tud okozni. Nem telik az idő beszélgetéssel,
elvégre edzés van. “
“Három edzőm volt időben egymás után. Az első alkalmazott komolyabb fizikai
bántalmazásokat (sluszkulccsal koki, gumiszalaggal odacsapás, néha verés), de
engem soha nem bántott. A második csak papuccsal ütött a fenekünkre, de csak
jogos esetekben és nem túl nagyot, ez nálam belefér a nevelésbe, ösztönzésbe. A
harmadik edző nem alkalmazott fizikai bántalmazást.”
“Egy - egy "segges" (úszódeszkával rácsaptak a fenekünkre) vagy "hátas"
(tenyérrel rácsaptak a hátra) volt, de én nem bántalmazásként fogtam fel, nem is
fájt igazán, ez csak nevelő célzat volt, nem szándékos fájdalomokozás. Inkább extra
km-eket úsztattak velünk, felugrásokat kellett csinálni vagy fekvőtámaszt.”
“Nyilván a sérülten játékra kényszerítés nem minden edzőmnél volt, viszont
többször is kerültem olyan helyzetbe, hogy amelyik edzőm erőltette sérülten a
játékot azzal konfliktus helyzet alakult ki közöttünk emiatt. Up. sportolóként az
ember nem ordíthat az edzőjével, viszont szemmel láthatóan fújt rám az edzőm
amiatt mert a teljes felépülést választottam maradandó károsodás helyett 1-2
komolyabb sérülésnél. Fegyelmezési céllal kaptam az edzőtől a papucsával.
Felnőttként nem vagyok a fizikai nevelés híve, de nem rám irányult, hanem a
cselekedeteim következménye volt. Nem érzem gyermekbántalmazásnak, inkább
időspórolásos fegyelmezésnek.”

Beavatás
“Nálunk nem volt semmilyen durva vagy megalázó feladat. Annyi történt, hogy az
első edzőtáborban takarodó után bejöttek az idősebbek, mondták hogy vegyük fel
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az úszó sapinkat és osonjunk ki a medencéhez. És ott volt mindenki, a
"Beavatandóknak" pedig együtt kb. 15-en voltunk-el kellett énekelni a Kiskacsa
fürdiket, aztán mindneki, kicsik-nagyok pizsamástul beleugrottunk a vízbe és
visszasettenkedtünk a szobánkba.”
Az

egyik

legellentmondásosabb

megítélésű

terület

a

sporttal

kapcsolatban a beavatási szertartásokhoz kötődik. Míg egyik oldalról a sokéves
tradíciók, a beavatás közösségépítő, és a közösségen belüli összetartást erősítő
jellegét emelik ki, addig más oldalról a gyakran megalázó rítusokat és a fiatalabb
sportolók időseknek való kiszolgáltatottságát hangsúlyozzák.
“Az

idősebb

csapattagok

gyakran

levizelték

a

fiatalabbakat

a

zuhanyozóban.”
“ Nálunk a beavatás kifejezetten szórakoztató volt és egyáltalán nem bántó,
végig nevettük az egészet (ami kb. 1 perc volt)”
“Ha normális körülmények között zajlik mindenki beleegyezésével és senki
nem érzi kényszerítve magát, nem ellenzem a beavatást.”
“A beavatás a felnőtt (18 éves kortól) csapatba kerüléskor történt. Utána az
első edzőtáborban, majd az első külföldi úton, majd az első válogatottba
kerüléskor, majd az első válogatott külföldi mérkőzéskor. A beavatás "bíróság"
előtt történt, a bíróság tagjai öregebb játékosok. Az ítélet: meztelen fenékre ütés
kézzel. Volt, aki annyi ütést kapott, hogy kirepedt a fenekén a bőre és folyt a vére.
Nálam az első (klubomnál történt) próbálkozásuknál kijelentettem, ha valaki
megüt, annak szétverem a fejét korcsolyával. Hittek nekem és ez elterjedt, így
engem kihagytak a későbbi avatásokból is.”
A kutatásunk alapjául szolgáló angol kérdőívben, és a 2012-es UNICEF
Innocenti Kutatóközpontjának sportjelentésében is igen erősen jelen vannak a
beavatással kapcsolatos tapasztalatok (az angol adatok például 90% körüli
érintettséget mutattak a csapatsportot űző gyerekek körében, ami az esetek töb
mint 60%-ban megalázó és traumatizáló volt). A jelen tanulmányban elemzett
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kutatás szerint mindössze a válaszolók 16%-a (140 fő) vett részt
gyermekként beavatási szertartáson. Magának a rítusnak a megítélése is
alapvetően pozitív volt. A legtöbben „viccesnek” minősítették, és olyannak,
ami „hozzájárult a csapat egységéhez”, az esetleírások között azonban
többségében voltak a negatív élmények. Ami természetes is, hiszen legtöbben
életükben először voltak megkérdezve ilyen irányú tapasztalataikról, így a
megosztás vágya erős volt.
14. sz ábra: A fizikai bántalmazást elszenvedők aránya a kutatásban résztvevők
között (N=886)

Beavatási szertartás
fiú
lány

16% érintett

84% nem
érintett

“Tinédzserként estem át a beavatáson, és inkább volt ez vicces hangulatú (tréfás
feladatok elvégzése), mint bántó. A beavatás végén történő "elfenekelés"
gyakorlatilag a magunk közé fogadás szertartása volt.”
“Természetesen volt itt is "beavatás", de az vicces és kedves volt, és csak arra
szolgált, hogy most már "felnőtt" kategóriába tartozunk, nagylányok vagyunk, így
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bulizhatunk is a nagyokkal. Hatalmas bulit csaptunk, ha egyvalaki feljebb került
egy-egy korcsoportban.”
“A beavatás hideg-meleg zuhanyból, "tudáspróbából, és néhány fenekesből,
"tockosból", hasipacsiból állt. Már vártam a beavatást, mert tudtam ,hogy utána én
is odatartozok és egy iranyba megyünk tovább. Később én is részt vettem a
kisebbek beavatásában. Akkor ez természetes volt és büszkeséggel töltött el, hogy
téged is beavattak, mert ez azt jelentette, hogy befogadtak. Ezen senki nem
sértődött meg. Maga a beavatás fájdalmas volt, de semilyen lelki traumát nem
okozott.”
A 140 érintett körül 57-en (40%) nyilatkoztak úgy, hogy „nem volt
bántó” a beavatás.

A negatív értékelések között legnagyobb számban a

„szándékos megalázás” fordult elő (21 esetben), „kellemetlen dologra
kényszerítettek” (25 esetben), megvertek, fájdalmas dolgoknak tettek ki (23
esetben), „levetkőztettek vagy vetkőzésre kényszerítettek” (13 esetben).
“Az egyesületben ahol sportoltam egy súlyos bántalmazás miatt lett tiltott
az edző részvételével történő beavatás (egy fiút annyira megvertek papuccsal, hogy
vesekárosodást szenvedett). Később ezért titokban folytak a beavatások a
csapattársak részéről. Saját évtizedes tapasztalatom, hogy akiket avattak, azok
szeretnének avatni, akiket nem avattak, azok már nem szeretnének avatni. A
születési évemből látszik, hogy a rendszerváltás idején voltak középiskolás.
Kollégista voltam, ahol szintén ezt tapasztaltam. A mi évfolyamunknál tiltották
meg az avatást (szintén baleset bordatörés miatt). Ők mindenáron akartak minket
később avatni, ami egy tömegverekedésbe torkollott. A mi évfolyamunk már senkit
nem akart avatni.”
A beavatásról akkor (gyermekként) a válaszadók 10%-a gondolta,
hogy gyermekbántalmazás volt, míg most (felnőttként, a kérdőív
kitöltésekor) ez az arány duplájára emelkedett.
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“Nekem kizárólag pozitív tapasztalatom van ennek kapcsán: pont a
csapattársaim védtek meg középsuliban elsősként a másodikosok (osztálytársaik)
beavató szertartásától - soha nem hagyták szünetekben, hogy engem kihívjanak
bármilyen tevékenységre, amikor mondta a nevem valamelyik osztálytársuk, akkor
mondták, hogy őt nem, válasszon mást és meg is tette. Csapaton belüli beavatás
nem volt, de valószínűleg ahol ilyen van, az az edző gyengeségének az oka.”
A beavatás az esetek 82%-ban egyszeri esemény volt, ami később nem
ismétlődött meg.
“A medence partján történt. Minden új csapattagnak le kellett hajolnia, és
az összes többi sorban a fenekére vert kézzel. Kellemetlen volt, de nem hagyott
negatív nyomokat bennem.”
A válaszok tanúsága szerint valamennyi esetben a csapattársak
részvételével zajlott a beavatás – de az ügyek 40%-ban az edző és/vagy más
felnőttek is jelen voltak. Ez utóbbi már csak azért is aggályos, mert ha felnőtt is
tanúja volt egy olyan beavatási szertartásnak, ami erőszakos, bántalmazó
elemeket is tartalmazott, annak következménye kellett, hogy legyen. Ezt azonban
az erre vonatkozó kérdésre adott válaszok szerint mindössze két esetben történt.
“Ezek a "szertartások" rendszerint az öltözőben és/vagy a zuhanyzóban
zajlottak. Ilyenkor azok, akik a beavatást végezték átkozott hangzavart csaptak.
Normális esetben egy hangos szó után berohant valamelyik edző, hogy azért kuss
legyen. Ebből úgy gondolom, hogy tudták azt, hogy miről van szó, s szemet hunytak
a dolog felett. Talán jobb lett volna egy az edző(k) által levezényelt bokafogás seggreverés.”
“Nem tartom jó dolognak a beavatást, mert szerintem megszégyenítő.
Általában az idősebb csapattársak alkalmazták a fiatalabb új csapattársakon, az
edzőknek nem volt hozzá közvetlenül közük, de tudtak róla hogy van ilyen és nem
tiltották.”
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“Ez teljesen csapatfüggő, éppen szerencsésen jó vagy rossz csapathoz
kerülök, ez csak szerencse,”
“A beavatás az első versenyre utazáskor történt: a busz hátsó ülésére kellett
feküdni és minden csapattárs rávert a fenekünkre (ki kisebbet, ki nagyobbat), az
edző jelenlétében.”
“A véleményem az, hogy a durva vicceket nem szerettem soha, most sem
szeretem. Ezért - ha pedagógus lennék, nagyon odafigyelnék az ilyen szokásokra, és
nem engedném meg a durva dolgokat. A gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni
egymással. Én nem estem át beavatáson, de sokban részt vettem mint szemlélő.”
A beavatási szertartás egy olyan eleme a sportéletnek (nem csak
hazánkban, de a világon mindenhol), ami az összetartozás, együttműködés,
kooperáció és az egymás (csapat) iránti lojalitás jelképe. Annak érdekében,
hogy a csapatban ezek az értékek megerősödjenek, valamint a hagyományokra
való hivatkozással (ami a klub iránti lojalitás jelképe), a felnőttek sokszor
szemet húnynak a beavatási szertartás, illetve annak erőszakos, megalázó,
lealacsonyító jellege felett. A beavatási szertartás egyfajta közös titkot jelent a
résztvevők számára, ami ha súlyos titok (mert például valakinek a méltósága
mások jelenlétében sérül), méginkább alkalmas arra, hogy összetartsa a
résztvevőket. Ezen túlmenően, aki maga is elszenvedte a megaláztatásokat, egy
következő évben maga kerülhet hatalmi helyzetbe, ezáltal csökkentve a saját
frusztrációját.
Az erőszakos, bántalmazó jellegű beavatás egyértelműen a gyermekek
testi fenyítésével és bántalmazásával kapcsolatos tilalom alá esik. Ez alól az sem
ad felmentést, hogy az erőszak alkalmazója a gyermek kortársa.
“Az egyik csapattársam átigazolt egy másik klubba, ahol a válogatottsága
alkalmából is beavatásban részesült. Utána három napig csak hason fekve tudott
aludni, mert összesen 85 ütést kapott a fenekére. De ő már felnőtt volt.”
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A sportban érintett felnőttek felelőssége, hogy senki ne szenvedjen el
beavatás ürügyén kínzó, megalázó bánásmódot.

Szurkolói erőszak
“Manapság sajnos az emberek többsége nem ismeri a sportszerűség fogalmát és ez
a szurkolásban is kiütközik, nem kímélve a fiatal, vagy gyermek sportolókat sem.”
A szurkolói erőszak a sportban előforduló erőszakos esetek között talán a
legjobban dokumentált, és a legtöbb figyelmet kapja (a versenyek során
elkövetett visszaélések, sportszerűtlen versenyzői magatartások mellett).
“A szurkolók veszélyesebbek, mint az ellenfél csapat(ok). Ha valakivel meggyűlt a
bajunk verseny során az mindig szurkoló volt, legyen szó lealacsonyításról,
cikizésről, szexuális töltetű megjegyzésekről.”
A kérdívünkben felvetett szurkolói erőszak formákra, az alábbiak szerinti
arányban érkeztek be a válaszok:
3. sz. táblázat: „Előfordult-e veled sport közben, hogy egy vagy több szurkoló...”
sértő megjegyzéseket tett rád nyilvánosan, amikor sportoltál
nyilvánosan, megalázó módon kritizálta a teljesítményedet
a teljesítményedtől függetlenül megalázó, lealacsonyító
megjegyzéseket tett rád nyilvánosan
szidalmazó, bántó transzparenseket, szórólapokat készített
sportolás közben jelenlétével, tetteivel, bekiabálásaival zavarta a
munkádat
beavatkozott, hogy ne végezhesd megfelelően a sportfeladatodat
megvert
szexuális töltetű megjegyzéseket tett
ellehetetlítette a sportban való további részvételemet
egyéb
nem tudom / nincs válasz
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19%
10%
10%
1%
16%
2%
3 eset
4%
5 eset
3%
34%

A szurkolói erőszak kapcsán elsősorban a verbális erőszak (bekiabálások,
sértő megjegyzések, megalázó viselkedés) merültek fel. Összességében a
válaszadók 66%-a élt meg valamilyen szurkolói erőszakot.
“A szurkoló sok esetben túlzásokba esve, túlimádva saját csapatát képes mindent
megtenni, hogy nyerjenek, minden eszközt bevetve, sértegetve a játékosokat, az
edzői stábot, a játékvezetőket, bekiabálásokkal megzavarva a játék menetét.”
“Zavart, hogy az ellenfél szurkolói szidalmaztak, durva jelzőkkel illettek, és senki
nem avatkozott közbe. Ez 10-14 évesen eléggé megviselt lelkiekben.”
“Szerencsére én olyan voltam, aki ezt nem vette fel, de több csapattársam lement a
pályáról, hogy ezt nem bírja. Én kikapcsolatam és a játékra koncentráltam, plusz
nekem

ezek

a

beszólások

ténylegesen

pozitívan

befolyásolták

a

játékteljesítményemet, mert jobban játszottam az ő bánatukra.”
Több válaszadó is kiemelte, hogy gyermekek sporteseményein különösen
azért zavaró a szurkolói erőszak, mert szülők követik el, és ezzel többszörös
negatív hatást is gyakorolnak. Azt az üzenetet közvetítve a gyermekek felé, hogy
az olyan durva szurkolói magatartás, ami nem a saját csapat lelkesítését, hanem
a másik csapat lealacsonyító értékelését jelenti, tulajdonképpen megengedhető.
“A legrosszabb ebben a dologban hogy ezek a szurkolók a fiataloknál általában a
másik csapatban játszó gyerekek szülei...Nagyon kevés szurkolótábort láttam akik
már ifjúsági vagy alacsonyabb korosztályú meccsekre is kilátogatnának. Sajnos
nem gondolnak bele hogy gyerekek karrierjébe kerülhet, ha ne adj Isten valaki
magára veszi a bekiabálásokat megjegyzéseket, csúnya szavakat. Nekem az
alakomra tettek megjegyzéseket.”
“Nagyon sok a sutyerák szurkoló, főleg azok a szülők szoktak minősíthetetlenül
viselkedni a pálya mellett, akik korábban is sportolók voltak (csak esetleg
sikertelenek, emiatt erősen frusztráltak), vagy anyagilag támogatják az
iskolát/alapítványt/sportklubbot, ilyenkor azt hiszik, hogy nekik mindent szabad.
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Bíró ismerőseim cifrábbakat szoktak mondani még napjaink tapasztalatai
alapján.”
A válaszok tanúsága szerint a szurkolói erőszak „kezelésére” sincsenek
felkészítve a gyermekek sok esetben. Nem kapnak tanácsokat arra, hogyan
reagáljanak, hogyan oldják meg ezeket a gyakran igen zavaró helyzeteket. Ilyen
módon a gyermekek (és edzőik, csapatuk) egyéni megoldásain, az általános
versenyzési klímán, etikai határokon múlik, hogy melyik gyerek/felnőtt hogyan
reagál.
“A szurkolói bekiabálások egy profit nem zavarnak meg, ez a sport velejárója.
Szurkolóként én is ezt teszem.”
“Megtanultam kizárni a külsőségeket, eredményesebben tudok játszani mert a
negatív bekiabálások nem zavarnak, "nem hallom" meg ezeket.”
A szurkolói magatartás klasszikusan az a terület, ahol nagyon sokat tehet
adott sportintézmény (klub, szervezet) annak érdekében, hogy ilyen esetek ne
forduljanak elő. A nézők, szurkolók (főleg a gyermekek esetén, ahol rokonokról,
családtagokról, barátokról van szó), jól edukálhatóak az etikus szurkolás
követelményeiről. A szurkolói erőszak nem természetes, elkerülhetetlen
velejárója a gyermekek sportéletének.

Következtetések, ajánlások
“Komolyabban kellene venni a gyerekek által elmondottakat és jobban odafigyelni
rájuk. És tenni ezek ellen.”
A sport sajátosságai, társadalmi kontextusa több lehetőséget is rejt
magában az erőszak előfordulására. A sport világa egy zárt közeg, amit (akár egy
családot is) elvárások, érzelmi kötődések és függőség jellemez. A gyermekekre
jellemező megfelelési vágy sokszor túlzó méreteket ölt, ami kiszolgáltatottá teszi
őket a felnőttek felé. A gyermekek a velük történő dolgokat általában
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természetesnek

gondolják,

így

ritkán

ismerik

fel,

ha

olyanokat

tapasztalnak, amik sértik jogaikat, érdekeiket. Elhiszik, hogy ami velük
történik, az az egyetlen és helyes út a siker felé, mivel nagy részünk nincs
tisztában saját jogaival, és a sportban betartandó etikai elvekkel. Gyakran
előfordul, hogy az edzők nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a gyerekekkel
való bánásmódról, és hiányoznak a megfelelő nemzeti és nemzetközi
jogszabályok, sztenderdek. Olykor a közvélemény is különleges elbírálás alá
helyezi a sportot. Elnézőbb az ott ért sérelmekkel, és hajlamos azokat az
eredményesség szempontjából megközelíteni, értékelni. Még mindig tetten
érhető a győzelemért elviselt szenvedéssel szembeni tolerancia, a siker zászlaja
alá felvonultatott erőszakos módszerek legitimizálása, vagy az öncélú
elvárásokkal kapcsolatos struccpolitika.
Ez már csak azért is így van, mert a kutatás tanúsága szerint a válaszadók
döntő többsége az érzelmi bántalmazást, az egészséges önkép/testkép
torzulását, valamint a fizikai erőszakot tekintette a legsúlyosabb, leggyakrabban
előforduló problémának a gyermekkori sportolásban. A kutatásban résztvevők
ezt a véleményt nem csak saját tapasztalataikra alapozták. Az esetek 36%-ában
ugyanis a kitöltő ismert olyan személyt a saját környezetéből, aki
gyermekként erőszak, bántalmazás, zaklatás áldozatává vált a sportolása
során.
„Ez nem a mi csapatunkban történt, hanem az egyik ellenfelünknél, de később ez a
lány a csapattársunk lett, így nevezhetem ismerősnek. Vezettünk ellenük, és az
apukájának nem tetszett, ahogyan a lánya játszik, ezért a lelátóról lement a
kispadhoz és ott mindenki előtt elkezdte szidalmazni és verni a lányát.”
“A csapattársam volt, aki az idősebb csapattagok folyamatos zaklatása miatt
hagyta el a csapatot. Többször előfordult hogy letolt nadrággal körbeállta a többi
fiú.”
A kutatás értékelése, elemzése során különösen megrendítő volt azokat az
eseteket olvasni, ahol súlyos gyermekbántalmazás történt és semmiféle
következménye nem lett.
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“Beavatás végén két-három hangadó bevitte a zuhanyzóba és ott történt valami.
Én ezt nem láttam, nem hallottam, de tény, hogy utána hetekig rettegett bejönni az
öltözőbe. Egyszer aztán kilógtunk az edzőtáborból sörözni úgy egy évvel később.
Ezt a társunkat is vittük magunkkal, mert velem volt egy szobában. Mondani sem
kell, hogy mind a négyen berúgtunk egy fél sörtől, és akkor éjjel a szálláson
elmondta, hogy a beavatáson megdugták. Én meg úgy tettem reggel, mint aki nem
emlékszik az egészre. Ma sem tudom, hogy viszonyuljak ehhez a tényhez.”
Sok esetben csak felnőttkorban, vagy az adott sportolói karrier
lezárultával, a sportolás abbahagyásával (sportklub elhagyásával) mert
beszélni a gyerek az élményeiről, vagy ismerte fel, hogy ami vele történt, az
tulajdonképpen bántalmazás volt.
“Sok sportolót érint az önbizalomhiány. Az edzők ezt talán a sikerorientálságuk
okán nem kezelik megfelelően. Főleg gyerekkorban. Ez nagyon fontos dolog. Az
önkép torzulása felnőttként is velük van és sokan soha nem teszik túl magukat
rajta. Erről szinte senki nem beszél otthon és tényleg évek múlva kezdi sejteni az
illető, hogy ő nem is olyan rossz, de akkor miért mondták neki, hogy béna és nem jó
semmire.”
A gyermekkori sportolás során szerzett tapasztalataink - miként minden
gyermekkori élmény -, elkísér minket életünk végéig. Nagyon fontos, hogy a
gyermekek számára a sport akkor is megmaradjon örömforrásként, ha nem a
siker és a teljesítmény a célja a mozgásnak.
“Évekig a torna edzés volt a legnagyobb rettegés az életemben - nem szerettem
járni, mert féltem bizonyos gyakorlatoktól, nem voltam tehetséges, és így folyamos
kudarc élmény volt, rettegtem a versenyektől, mert nagyon szorongtam, a nő aki
tartotta az edzést egy "pokróc" volt, állandóan kiabált, és megalázott, nem volt
amúgy rosszindulatú, de rettenetes stílusa volt. Egy-két edzésről ellógtam, de akkor
az edző szólt, és a szüleim se engedték, hogy ne menjek, aztán 15 évesen úgy
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döntöttem, hogy abbahagyom. A sportot, meg a mozgást, azért nem utáltam meg,
de a gyerekemet én nem kényszeríteném olyanra, amit nem szeret, vagy amitől fél.”
A kérdőívben minden tematikus kérdéssor után a kitöltőnek volt
lehetősége arra, hogy ajánlásokat tegyen, elmondja a véleményét. Ezek a
visszajelzések hozzájárultak ahhoz, hogy a legfontosabb területeken ajánlásokat
fogalmazzunk meg.
Ezen a területen a kérdőív kitöltői igen markáns véleményeket
fogalmaztak meg. Több esetben is hangsúlyozva, hogy adott sporttal, sportággal
vagy csapattal való szakítás hátterében az edzői munkával való elégedetlenség
állt. Ez utóbbi tekintetében nagyon fontos lenne további kutatásokat végezni,
és feltárni, hogy milyen rendszerszintű megoldások vannak azokra az esetekre,
amikor a sportolás légkörével kapcsolatos jelzés érkezik a gyermekek (szülők
részéről). Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz elválasztani az objektív
véleményeket az egyéni csalódásoktól, frusztrációtól. Fontos azonban
hangsúlyozni, hogy nem szabad minden visszajelzést azzal lesöpörni az asztalról,
hogy a gyermek nem eléggé tehetséges, ezért kifogásokat keres.
Ajánlások gyermekek számára:
-

Gyermekjogi ismeretek növelése, a gyermekek tudatosítása saját
jogaikról, lehetőségeikről

-

A bántalmazás formáinak, jeleinek, tüneteinek megismertetése a
gyerekekkel (pl. a HelpAPP alkalmazás népszerűsítésével)

-

Segítő

szervezetek,

személyek

megismertetése

–

elérhetőségeik

hozzáférhetővé, nyilvánossá tétele
“Pubertaskorban elofordul a nemek kozotti szexualis celzatu "kozeledes", mert a
fiatalok kivancsiak, ki akarjak elni hajlamaikat, vagyaikat, de fontos, hogy a felelos
felnottek (pl. edzo) ne hagyja, hogy barmelyik csapattag szamara extrem,
kellemetlen erzeseket, kiszolgaltatottsagot eredmenyezzen.”

Ajánlások szülők számára:
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-

Nyílt és átlátható sportolási keretek kiépítése, amelyben lehetőség van a
szülők rendszerszintű részvételére is

-

Az intenzív edzések esetleges következményeinek megismerése

-

A szülők tudatosítása és felkészítése annak érdekében, hogy a saját
elképzeléseiket, vágyaikat el tudják választani a gyermektől

-

Gyermekjogokkal, gyermeki szükségletekkel kapcsolatos ismeretek
növelése

-

Bántalmazás formáinak, jeleinek, tüneteinek megismertetése a szülőkkel

-

Segítő

szervezetek,

személyek

megismerése

–

elérhetőségeik

hozzáférhetővé, nyilvánossá tétele
“A szülőknek kellene felfogniuk, hogy a gyerek nem arra született, hogy az ő
álmaikat beteljesítse, megélje, hanem arra, hogy a saját útját járja, és élvezze a
sportolást, a közösséget, a csapatszellemet.”
„A szülőkkel való kapcsolattartás megerősítése, a szülő-gyerek-edző szoros
együtműködése annak érdekében, hogy a közös munka valóban közös munka
legyen.”
“Az első lépés a szülőket megismertetni az adott sporttal, hogy teljes odaadással,
örömmel formálják a gyermekeik személyiségét, egészségi állapotát és legfőképpen
gyermeki tudatát. Tudatosítani kell a szülőkben, hogy nem élsportra neveljük Őket,
hanem örömsportra. Öröm legyen a gyerekeknek, bármely sportot űzni, mely
"játékosan" megtanítja az egymás iránti szeretetet, a játékos versenyszellemet,
hogy egészséges felnőttekké váljanak.”
Ajánlások edzők, sportszakemberek számára:
-

A gyerekekkel foglalkozó sportszakemberek képzése
o Gyermekjogi, gyermekvédelmi ismeretek átadása, érzékenyítés
o Bántalmazás formáinak, jeleinek megismerése (Mi megengedhető
egy gyermeksportolóval szemben, és mi nem?)
o Segítő szervezetek, személyek megismerése (Hova fordulhatnak,
ha gyermekbántalmazás, gyermekkel szembeni erőszak gyanúja
merül fel?)
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o Pozitív edzésmódszerek, motivációs technikák megismerése
„Csak a tehetséges gyerekekkel foglalkoztak intenzíven. A nem kimagasló
teljesítményűek sokat futottak, a technikai tudás fejlesztésével nem foglalkoztak,
így hamar abbahagytam.”
„Az edzők kedvence a házi versenyeken teljesítménytől függően mindig első helyen
végzett. A felnőtt, aki vezette a sportkört, meghatározta az egésznek a hangulatát.
Ha állandóan a teljesítményre koncentrált, nem arra, hogy jól érezzük magunkat,
egy idő után elegünk lett a sportból. Ha nem hajtott bennünket folyamatosan,
hanem odafigyelt arra, hogy jól érezzük magunkat, és játék az egész, képesek
voltunk egy-egy versenyt végigküzdeni egy panasz nélkül, és általában jó
eredménnyel. Versenysport helyett a tömegsportot kellene támogatni.”
“A versenysportban termeszetesen fontos a teljesitmeny, de azt motivacioval, nem
pedig fenyegetessel/kenyszeritessel kell osztonozni.”

Ajánlások sportszervezetek számára:
-

Gyermekjogi, gyermekvédelmi irányelvek megalkotása, etikai kódexek
elfogadása104
o Gyermekjogi szempontok figyelembevétele
o Írásban rögzített, gyerekek számára is közérthető nyelvezet
o Könnyű hozzáférés biztosítása
o Időközönkénti felülvizsgálat

-

Bántalmazás esetén segítséget nyújtó szervezetek elérhetőségének
hozzáférhetővé tétele

-

Bizalmas jelzőrendszer kiépítése

-

Edzők és más sportszervezetek közötti tapasztalatcsere ösztönzése

-

Edzők értékelésénél ne csak az eredményességet, hanem a gyerekek
véleményét is vegyék figyelembe (Értékelő lap, bánásmóddal kapcsolatos
kérdésekkel együtt)

Az UNICEF Magyar Bizottság Gyermekjogi Kódexre vonatkozó javaslatai segítséget nyújtanak
a gyerekjogi szempontok érvényesítésében. UNICEF Magyar Bizottság (2012) Gyermekjogi
Kódex. http://unicef.hu/-/gyerekek-vedelme-az-eroszaktol-a-sportban Letöltés: 2014. január
12.
104
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-

Gyermekvédelmi felelős kinevezése (A MOB Stratégiájával összhangban, a
gyermekek szakmai, szervezési és adminisztratív ügyeivel foglalkozó
felelős105 a gyermekek védelmének is gazdája legyen.)

-

Az utánpótlás nevelés szakmai feltételeinek átgondolása. A gyermekkel
kapcsolatba kerülő sportszakemberek felkészítése, képzése a gyermekek
szükségleteiről, jogairól, a pozitív nevelési és motivációs technikákról.

“A mi egyesületünkben arra törekednek, hogy a nagy erőfeszítés mellett a gyerekek
tanulmányi eredménye és a lelkivilága is rendben legyen. Nem mehet az edzés a
tanulás rovására. Jó tanuló + jó sportoló + boldog gyerek. Ez így korrekt szerintem
mindegyikünkkel szemben.”
„Több figyelmet kellene fordítani az edzők pedagógiai és pszichológiaiképzésére,
felkészítésére, mert én személy szerint többször voltam kitéve lelki terrornak a
csapatommal, ha nem megfelelően teljesítettünk.”
„A legnagyobb hibát az edzők aluliskolázottsága jelentette. Nem voltak
megbízhatóak, hitelesek egy értelmes játékos számára.”
„Az úszóedzők komoly segítségre szorulnak. Egyik sportban sem tapasztaltam
olyan agressziót az edzőknél, mint ott. Verés, "bottal piszkálják" a medencében a
gyerekeket(6-7 éveseket is), üvöltenek.”

Ajánlások a döntéshozók számára:
-

A gyerekek védelmének elve prioritásként jelenjen meg döntéseikben
o Az

eredményesség

szempontja

mellett

az

etikai

elvek

érvényesítése
-

Stratégia

kidolgozása

a

gyermekek

sportban

való

védelmének

előmozdítására
-

Jogszabályok, irányelvek térjenek ki a gyermekek jogaira, és a bánásmód,
magatartással kapcsolatos etikai elvekre.
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Etikai, magatartás kódexek kötelező előírása a sportszervezetek számára

MOB (2012) Magyar Olimpiai Bizottság Sportfejlesztési Irányai és területei, p. 43. o.
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-

Információs tudásbázis létrehozása, támogatása
o Honlap létrehozása a szakemberek, szülők, gyermekek, kutatók, és
más érdeklődők számára
o Hazai és külföldi jó gyakorlatok megosztása,
o Etikai kódexek könnyű hozzáférésének biztosítása
o Sportetikai,

sportpedagógiai,

sportpszichológiai,

sportjogi

kutatások ösztönzése
o Külföldi források, nemzetközi irányelvek magyar nyelven való
hozzáférésének biztosítása
-

Nemzetközi tapasztalatcsere ösztönzése szakemberek, sportszervezetek
között

-

Gyermekjogok beemelése a Nemzeti Alaptantervbe
o Gyerekjogi és sportetikai ismeretek oktatása általános iskolától
kezdve
o Sportiskolákban külön tantárgyként való oktatás (a Sportstratégia
kezdeményezésére épülve)

-

A szakemberek képzési rendszerébe kötelező elemként emelje be a
gyermekjogokat, minden szinten, és nagyobb hangsúly essen a sportetikai
előírások átadására
o A felsőfokú edző, vagy más sportszakember-képzésbe kapjanak
helyet a gyermekjogok
o A tervezett akkreditált sportszakember-továbbképzési modell
bevezetésénél a gyermekjogi ismeretek bevezetése
o állami

edzők

elbírálásánál

a

gyermekek

véleményének

figyelembevétele
-

Sportpszichológusok,

gyermekvédelmi

és

más segítő

szervezetek

hozzáférhetőségének támogatása
-

A teljesítményt mérő monitoring rendszerek mellett (pszichológiai
alaptesztek, állapotfelmérések, stb.) a gyermekek tapasztalatai is hangot
kaphassanak.

“A struccpolitika kerülendő.”

109

„Nagyon fontos részét képezte az életemnek a sport és teszi ezt ma is. A családom,
barátaim, mindenki nyitott a sport felé, és fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek
is hasonló életstílust alakítsanak ki, önként szánjanak magukra időt, legyenek
igényesek magukkal szemben. Mind egészségügyi mind társadalmi szempontból
nagyon pozitív hatása van, ha a gyerekek elkezdenek sportolni. Leendő szülőként
és testnevelőként fontosnak tartom, hogy így neveljem a gyerekeket, nagy
felelősséggel jár, és sok múlik ezen.”

“Egyesületen belüli úgymond minőségbiztosítási programmal: Az egyesület minden
sportolójának / esetleg szüleiknek lehetőséget biztosítani névtelen formában való
értékelésre (Évenként egy elektronikus kérdőív kitöltése, például az edzőkre,
klubtársak viselkedésére stb. vonatkozó kérdésekkel ), melynek értékelése az
egyesületen belül felsőbb szinten történik, például az egyesület elnöke által is
ellenőrizve.” “Csak szakképzett edző vezethessen edzést, a kisebbekkel olyan fiatal
szakképzetlen edzők foglalkoznak, akik átélték a hasonló fizikai vagy lelki
erőszakot és ezt még tetézik a kisebbekkel, rajtuk élik ki magukat.”
Egy standardizált követelményrendszer a gyermekekkel kapcsolatba
kerülő

sportszakemberek

számára,

a

sportban

szerzett

tapasztalatok

rendszerszintű értékelése, utánkövetése nélkül pusztán az egyéni képességek,
készségek döntik el, hogy melyik szakember milyen motivációs technikát választ,
milyen légkör alakul ki sportoláskor. Nem szabad, hogy a szerencsén múljon,
ki milyen tapasztalatokat szerez a sportban.
„Szerencsém volt, jó társaság vett korul, sportszeru versenyeztetes folyt
csapaton belül.”
„Nekem szerencsém volt, olyan emberekkel voltam körülvéve, akik mindig
segítettek nekünk.”
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk, mi megengedhető, és mi nem a sportolás
során.

Akár

a

szülő-gyermek,

akár
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a

gyermek-edző

(más

felnőtt

sportszakember), akár gyerek-gyerek viszonylatban. Mindenkinek tisztában
kell lennie azzal, hogy zéró tolerancia van Magyarországon a gyermekek
testi fenyítése, és gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formája
esetén. Egyetlen szülő sem adhat „engedélyt” egy edzőnek arra, hogy megüsse a
gyereket, és egyetlen felnőtt sincs feljogosítva arra, hogy gyermeket bántson. A
gyermekek közötti kortárs erőszak esetekben pedig nagyon fontos a megfelelő
válaszlépés, reakció, ami egyaránt visszajelzést ad arról, hogy ez a magatartás
megengedhetetlen, és igyekszik feltárni az erőszakhoz vezető utat is. A további
hasonló esetek megelőzése érdekében.
“Gyenge, máshová nem kellő kiöregedett játékosok az utánpótlás edzők,
akik kiélik azokat a dolgokat, amelyeket ők is elszenvedtek. Megalázás, verés,
büntetés és hányás a kimerültségtől, ez mindennapos dolog.”
“Azt gondolom, bár nem vagyok benne biztos, hogy fiúcsapatokban a
"verekedés" egykorúak között normális, az a furcsa, ha nincs. Amennyiben azonban
ennek érzelmi töltete is van, vagy felnőtt is részt vesz benne, úgy már nincs
rendben. Fiú ismerőseim nyilván már "verekedtek" össze csapattársakkal, de nem
hinném, hogy ez bárkiben maradandó sérülést okozott volna.”
Sokat írtunk a tanulmányban arról, hogyan lehet gyermekbarát módon
motiválni a gyermekkorú sportolókat, de fontosnak érezzük azt is, hogy az edzők
motiváltsága is fennmaradjon. Tiszta keretek nem csak a gyermekeket óvják,
hanem az edzőket is.
„Ne fordulhasson elő, hogy az edző fizetése nagymértékben függjön a sportolói
eredményétől. „
“Jó pedagógusokat kellene edzőként alkalmazni vagy legalábbis külön képezni őket
erre. Az én esetemben (nem volt bántalmazás meg semmi, csak szimplán szarul
éreztem magam) ez sokat segített volna. Bárki szerezhet papírt, hogy foglalkozhat
gyerekekkel, ezt nem tudom, kilehetne e szűrni.”

111

“Kéne egy pszichológus, akikkel a fiatalok tudnak beszélgetni, mert az otthonról és
iskolából magukkal viszik a bánatukat, sérelmüket, ami kihatással van a
teljesítményükre, valamint ott is kialakulhat a gázos kör. Látszik az emberen, ha
gyenge, lelki baja van és a gyerekek erre csak cikizéssel tudnak reagálni, mert még
kicsik és nem értik. Ezen kívül hiteles felnőttek kellenének edzőnek, tanárnak.”
“Bárhogy is nevezzük őket, akik jó hangulatú edzést tartanak mindig, és
élvezhetővé teszik ezeket az időpontokat, hogy a gyerek szeresse csinálni és boldog
legyen.”
“Nem szabad olyan edzőket kinevezni, akik nem értenek a gyerekekhez és nem
tudnak velük úgy bánni, ahogy azt kellene. Ha csapattársak bántalmazzák a
társukat, akkor is az edző feladata, hogy leállítsa őket, úgyhogy szerintem minden
rajta áll.”
“Jelenleg is játszom és edzősködöm, manapság sajnos sok olyan edzővel találkozom,
akik rendkívül tiszteletlenül és ordítozva beszélnek a gyermekekkel. Volt arra is
példa, hogy a szurkolók úgy kiabáltak az ellenfél gyermekekkel ,hogy az sírva jött
le a pályáról, olyanról is tudok, aki emiatt hagyta ott a sportot :( A bíróknak jobban
kordában kellene tartania a nézőket,mert az "ilyen" szurkolók őket is szidják
(leállítani a meccset, büntetni a csapatot...) Az ilyen szurkolók a gyermekekbe is
agresszivitást nevelnek közvetve. köszönöm a lehetőséget és bízom a gyermekek
szebb és jobb jövőjében.”
Az UNICEF Magyar Bizottságának kutatása és a jelentésünk is
elsődlegesen azt célozza, hogy minnél több gyermek, minnél jobb légkörben
sportolhasson. Hiszunk abban, hogy a szembenézés a gyermekeket a sportban
érő erőszakkal hozzájárul ahhoz, hogy a sport örömét és előnyeit a gyerekek
maximálisan ki tudják élvezni.
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Egyesült Királyság- kormányzati politika
Az Egyesült Királyságban a sportoló gyermekek védelmével kormányzati
szinten is kiemelten foglalkoznak. A kormányzati szervek szoros
együttműködésben dolgoznak különböző civil szervezetekkel. 1999-ben a
sportoló gyermekek jogainak védelmére munkacsoportot hoztak létre
(Child Protection in Sport Task Force) és kidolgoztak egy akciótervet
(Action Plan for Child Protection in Sport (2000)) programjuk
megvalósítására. 2004-ben a kormány kiadta az Every Child Matters:
Change for Children címet viselő zöld könyvét, melyben a gyermekek
érdekében még szorosabb együttműködésre bíztat kormányzati szervek,
önkormányzatok, civilszervezetek, sportklubok, iskolák között. A helyi
önkormányzatok szintén partnerek a gyermeksport biztonságossá
tételében, és gyakran nyújtanak segítséget az edzőknek szervezett
tréningek, workshopok lebonyolításában.
Skócia- Children 1st
A Children1st, Skócia egyik legfontosabb gyermekvédelmi szervezete a
skót kormány alá tartozó Sportscotlanddal karöltve 10 pontos, részletes
ajánlást dolgozott ki a sportszervezetek számára. (10 Steps to Safeguard
Children in Sport). Ez lényegében útmutatók, jó gyakorlatok, gyakorlati
tanácsok gyűjteménye, melyben tartalmazza az egyes lépésekhez
szükséges összes iratmintát, nyomtatványt is (pl. milyen jegyzőkönyvet
készítsen a klub, ha egyik munkatársa ellen panasz érkezett a gyerek vagy
a szülő részéről).
http://www.children1st.org.uk/media/117798/10_steps_to_safeguard_chi
ldren_in_sport_2013.pdf
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Egyesült Királyság- Child Protection in Sport Unit (CPSU)
Az NSPCC és 3 más angol civil szervezet egy olyan egyedülálló online
platformot

működtet,

ahol

egy

helyen

nyújt

információkat

a

sportszakembereknek, gyermekeknek, döntéshozóknak, kutatóknak, és
minden érdeklődőnek. Gyakorlati segítséget nyújt a panaszok kezelésében,
összegyűjt egy kontaktlistát, ahova szükség esetén fordulni lehet, tanácsokat
ad a gyermekvédelmi politikák kialakításához, kutatásokhoz, létrehoz egy
online információs és tudásbázist a fejlesztési politikákról, eszközökről, jó
gyakorlatokról, publikációkról, videókról és formanyomtatványokról.
https://thecpsu.org.uk/
Nemzetközi Tenisz Szövetség
A Szövetség útmutatót adott ki a teniszező gyermekekkel foglalkozók
számára a gyermekbántalmazás elkerüléséről. Egyszerű, könnyen érthető
kérdés és válasz formában nyújt információkat a gyerekbántalmazásról,
tanácsokat ad, hogyan lehet észrevenni, vagy adott esetben milyen lépéseket
kell megtenni a gyermek megsegítésére. Felsorolja az elkerülendő
viselkedésmódokat, és abban is segítséget nyújt, hogy hogyan védhetik meg
magukat az edzők/szervezetek az alaptalan a vádaskodás ellen.
http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/io_18815_orig
inal.pdf
Ausztrália- Play by the Rules
Egy sportért felelős kormányzati szerv kezdeményezéséből nőtte ki magát a
‘Play by the Rules’ nevű internetes oldal, ami a sportszerű és biztonságos
sportról szóló információkon túl ingyenes online képzést is kínál edzőknek,
játékosoknak, vagy bárkinek, aki gyermekek sportjával foglalkozik. A képzés
során a résztvevők megismerkedhetnek a nem megfelelő viselkedés,
diszkrimináció, zaklatás, kivételezés vagy a bántalmazás megelőzésével és
kezelésével.
http://www.playbytherules.net.au/
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Melléklet
1. sz. melléklet: Kérdőív
1. A kérdőívről
A rendszeres testmozgás nagyon fontos a gyermekek életében. Az önként,
örömmel űzött sport nagymértékben hozzájárul a gyermekek testi és lelki
fejlődéséhez. Sajnos azonban időnként kellemetlen élmények is társulhatnak a
sportoláshoz, melyek a csapattársak ugratásaitól akár a szexuális zaklatásig is
terjedhetnek.
Mivel Magyarországon egyelőre semmilyen adattal nem rendelkezünk a
témában, első lépésként fel kell mérnünk, hogy a sporthoz kapcsolódóan milyen
típusú és gyakoriságú bántalmazások fordulnak elő hazánkban a gyerekekkel
szemben.
Ebben a kérdőívben a 18 éves korod előtti, a sportban átélt
tapasztalataidról kérdezünk. Kitöltésével nagy segítséget nyújtanál az UNICEF
azon programjának, melynek célja, hogy feltárja és visszaszorítsa a
gyermeksportban elkövetett bántalmazás különböző formáit.
tovább
2. Instrukciók
-

-

Semmilyen személyes adatot nem kérünk, és válaszaidat bizalmasan
kezeljük!
Kérjük, hogy a válaszok megadásánál őszintén válaszolj!
Ha egy kérdésre nem szeretnél választ adni, nyugodtan lépj tovább!
Kérjük, hogy a teszt kitöltése nyugodt körülmények között történjen, és
lehetőleg ne befolyásoljanak a körülötted állók!
Ha segítővel végzed a teszt kitöltését, ügyelj arra, hogy a segítőtől
függetlenek maradjanak a válaszaid!
Ha a teszt kitöltése után úgy érzed, hogy beszélni szeretnél valakivel, vagy
segítséget kérnél, az utolsó oldalon összegyűjtöttünk egy listát, akikhez
bátran fordulhatsz!
Ha a kérdőívvel kapcsolatban bármiféle kérdésed van, felteheted e-mailen
az unicef@unicef.hu címen, és mi örömmel megválaszoljuk!

tovább
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3. Kérjük, mielőtt folytatnád a kérdőív kitöltését, tanúsítsd a következőket:
-

Elolvastam a kérdőívre vonatkozó információkat.
Elmúltam 18 éves.
Gyermekkorom nagy részét Magyarországon töltöttem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérdőív kitöltése során közölt információkat
később kiértékeljék és felhasználják.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok azonosítható a kérdőív kitöltése
alapján.

Beleegyezés:
Igazolom, hogy elolvastam és megértettem a fent leírtakat, és hogy részt
szeretnék venni a felmérésben.
Igen

Nem

tovább (ha igen a válasz)
4. RÓLAD
Ebben a részben néhány általános kérdést teszünk fel neked.
Nemed?
Férfi

Nő

Mi a legmagasabb iskolai végzettséged?
Alapfokú
Középfokú
Felsőfokú alapképzés
mesterképzés

Felsőfokú

Melyik évben születtél? (legördülő lista, 1995-ig)
Hol töltötted gyermekkorod nagy részét? (Magyarországon belül)
Budapest
Megyei jogú város Város Falu
Elsősorban hol sportoltál gyermekkorodban?
Budapest
Megyei jogú város Város Falu
Ki nevelt fel?
mindkettő szülő

egyedülálló szülő

nevelőszülők nevelőotthon

Nevelkedtél-e valamilyen intézményben, pl. kollégium?
Igen Nem
Van-e valamilyen fogyatékosságod?
Igen Nem
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tovább
Ha nem, ugrás az 5. ponthoz
Ha igen:
Milyen típusú a fogyatékosságod?
végtaghiány
mozgássérültség
látássérültség
hallássérültség
értelmi fogyatékosság
beszédfogyatékosság
autizmus
egyéb
nem szeretnék válaszolni
tovább
Ért a fogyatékosságod miatt bántalmazás ott, ahol sportoltál?
igen - nem- nem tudom/ nincs válasz
Ha igen, mi? (többet is bejelölhetsz)
Kigúnyoltak
Megaláztak
Visszaéltek fogyatékosságommal
Hátrányos helyzetbe kényszerítettek
Egyéb, éspedig:_____
Nem tudom/ nincs válasz
tovább
5. RÉSZVÉTELED SZERVEZETT SPORTBAN
Az alábbiakban a szervezett sportban való részvételedről kérdezünk.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!
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Mit értünk szervezett sport alatt?
Rendszeres, önkéntes részvételt valamilyen iskolai órákon
sporttevékenységben, egy felnőtt felügyeletében és irányításával.

kívüli

Például mire gondolunk?
Ide tartozik bármilyen sportszervezetben (szövetségben, egyesületben,
klubokban) rendszeresen űzött sport, beleértve azokat is, amiket az
iskolában, az iskolai sportklub szervezésében a testnevelés óra keretein
kívül történnek.
Nem tartozik ide azonban az iskolai testnevelés óra, sem a szabadidőben,
nem hivatalosan szervezett sportok, mint például a rögtönzött foci a
parkban, a szabadban való túrázás, kerékpározás, ahogy a konditerembe
járás sem.
Részt vettél gyermekkorodban szervezett sportban?
Igen Nem
Ha nem, akkor ugrás a 13b ponthoz
Ha igen, mit élveztél legjobban a szervezett sportban való részvételben?
(Kérjük, max. 2 választ jelölj meg.)
- Magát a sportot,
- a társaságot,
- a sikert,
- az alakod, erőnléted változását,
- a küzdelmet,
- a kikapcsolódást,
- egyéb, éspedig:______ max 100 karakteres hely
- nem tudom/ nincs válasz.
kihagyom

tovább/ ezt a kérdést

Mi volt az, amit a legkevésbé szerettél a szervezett sportban való
részvételben? (Kérjük, max. 2 választ jelölj meg.)
- Teljesítéskényszert.
- Sok időt vett el.
- Sérüléseket.
- Edzővel vagy más felnőttel való viszonyt.
- Csapattársak közötti konfliktust, rivalizálást.
- Sportszerűtlenséget.
- Egyéb, éspedig:_______ max 100 karakteres hely
- Nem tudom/ nincs válasz.
tovább
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Az alábbi sportok közül melyik volt az a fő sportág, amit gyermekként
űztél? Kérjük, legfeljebb 2-t jelölj meg!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asztalitenisz
Atlétika
Biatlon
Birkózás
Cselgáncs
Evezés
Gyeplabda
Íjászat
Jégkorong
Kajak-kenu
Kerékpározás
Kézilabda
Kosárlabda
Korcsolya
Labdarúgás
Lovas sportok
Műugrás
Ökölvívás
Öttusa
Röplabda
Sportlövészet
Súlyemelés
Szinkronúszás
Taekwondo
Tenisz
Télisportok (sí, snowboard)
Tollaslabda
Torna
Triatlon
Úszás
Vitorlázás
Vívás
Vízilabda
Egyéb, éspedig: ____

tovább
6. TAPASZTALATAID A SPORTBAN VALÓ RÉSZVÉTELBEN
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!
Mi volt az a legmagasabb szint, amin egy adott sporttal foglalkoztál?
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-

Szabadidős sport
(A szabadidőben kikapcsolódás céljából, illetve az
egészség óvására, teljesítő képesség növelésére végzett
sporttevékenység.)

-

Versenysport
(Egy sportszövetség által szervezett
versenyrendszer keretében végzett sporttevékenység)

-

Élsport
(A versenysport csúcsa, melyet a
csúcsteljesítményekre törekvés és nemzetközi sikerek jellemeznek)

-

Nemzeti válogatott (hivatásszerűen, jövedelemszerzési céllal,
szerződéses jogviszony keretében folytatott sporttevékenység)

tovább
Heti hány órában sportoltál?
0-2

2-6

6-10

10-nél több

Mikor sportoltál? (többet is bejelölhetsz)
Reggel
Ebédidőben Iskola után
Ünnepekkor

Esténként

Hétvégén

tovább
Milyen volt a légkör, ahol gyerekként sportoltál?
- Szórakoztató.
- Együttműködő.
- Versengő.
- Agresszív.
- Elnyomó.
- Egyéb, éspedig: ___ (max 100 karakter)
- Nem tudom/ nincs válasz.
Összességében, hogyan értékelnéd a figyelmet, a törődést, amit gyerekként
a sportolásban kaptál?
Nagyon jó

Jó

Megfelelő/ Kielégítő Szegényes Nagyon

rossz
tovább
Van még valami, amit szeretnél megosztani velünk a fentiekkel
kapcsolatban?
tovább
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7. ÉNKÉP VÁLTOZÁSA
Ebben a részben a sport által formált énkép alakulásáról kérdezünk.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!
Mit értünk énkép alatt?
Énkép alatt azt a mentális képet értjük, amit önmagunkról alkotunk, és amit külső
elvárások is befolyásolhatnak. Az énkép szorosan összefügg az önbizalommal és az
önismerettel, és befolyással bír önmagunkról mások felé mutatott képre.

Tisztában vagyunk vele, hogy néhány kérdés kellemetlenül érinthet téged, vagy
felkavaró emlékeket idézhet fel. Válaszaid nagyon hasznosak számunkra, de ha
nem szeretnéd ezt a részt kitölteni, lépj tovább a következő kérdésre.
A sportolásod során milyen képet alakítottál ki önmagadról és a testedről?
Mennyire értesz egyet az alábbiakkal?
táblázatban
1= Egyáltalán nem értek egyet
2= Kis mértékben nem értek egyet
3= Inkább egyetértek
4= Teljesen egyetértek
5= Nem tudom/ nincs válasz
-

Élveztem, ahogy a sportban való részvétel által fittebb lettem/jobb lett az
állóképességem.
A sportnak köszönhetően jobban szeretem a testem.
Nem voltam elégedett a testemmel, mivel az nem felelt meg a sport fizikai
követelményeinek.
Nem voltam elégedett a testemmel, mert mások megjegyzéseket tettek
rám sport közben.
A pubertáskor megváltoztatta a testemet, és nem volt többé már alkalmas
arra a sportra, amit űztem.
Túlsúlyos voltam, ezért nem tudtam rendesen sportolni.
Túl vékony voltam, ezért nem tudtam rendesen sportolni.
Ráébredtem, hogy nem szeretem a testem.
Egyéb, éspedig: ___

Tovább/ Ezt a kérdést kihagyom
Tapasztaltad az alábbiak közül bármelyiket a súlyoddal kapcsolatban?
Igen Nem Nem tudom/ nincs
válasz
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-

Ideális súlyom volt a sporthoz.
Sajátos étrendem volt, hogy elérjem az ideális súlyt.
Fogyókúráztam, hogy elérjem a versenysúlyomat.
Sajátos edzéstervem volt az ideális súly eléréséhez.
Rengeteget edzettem, hogy elérjem az ideális súlyomat.
Anorexiás / bulimiás lettem.
Egyéb, éspedig: ____

tovább
Van még valami, amit szeretnél megosztani velünk azzal kapcsolatban,
hogy milyen módon volt a sport hatással a testképedre/ súlyodra?
tovább

8. BEAVATÁS
Ebben a részben a beavatással, beavatási szertartásokkal kapcsolatos
tapasztalataidról kérdezünk.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!

Mit értünk beavatás alatt?
Beavatás alatt olyan eseményeket értünk, amivel egy csapathoz, klubhoz tartozók
„szertartásosan befogadják” az új tagot/tagokat, vagy a befogadás érdekében az új
csapattag tőle idegen magatartásra kényszerül.
Tisztában vagyunk vele, hogy néhány kérdés kellemetlenül érinthet téged, vagy
felkavaró emlékeket idézhet fel. Válaszaid nagyon hasznosak számunkra, de ha
nem szeretnéd ezt a részt kitölteni, lépj tovább a következő kérdésre.
A sportklub(ok)ban, ahova gyermekként tartoztál, átestél beavatási
szertartáson?
igen
nem
nem tudom/ nincs válasz
Ha nem, tovább a 9. ponthoz
Ha igen, hogyan jellemeznéd? (többet is bejelölhetsz)
- nem volt bántó
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-

vicces volt
hozzájárult a csapat egységéhez
szándékosan megaláztak
nem hagytak aludni, nem engedtek enni, inni, vagy tisztálkodni
ordítoztak velem, parancsolgattak
kellemetlen dolgokra kényszerítettek
levetkőztettek, vagy vetkőzésre kényszerítettek
szexuális töltetű cselekedetek bemutatására kényszerítettek
alkoholfogyasztásra, dohányzásra vagy drogfogyasztásra kényszerültél
veszélyes cselekedetekre kényszerítettek
szabályt sértő cselekedetekre kényszerítettek (rongálás, lopás, csalás)
megvertek, fájdalmas dolgoknak tettek ki
megkínoztak
egyéb, éspedig:___
nem tudom/ nincs válasz

tovább/ ezt a kérdést kihagyom
Ki vett részt az általad átélt beavatásban? (többet is bejelölhetsz)
Csapattársak Edző Más felnőtt(ek) a csapatnál Egyéb, éspedig:___ Nem
tudom/ nincs válasz
tovább
Szerinted ki volt a felelős azért, hogy ilyen módon bántak veled? (többet is
bejelölhetsz)
Csapatársak Edző Más felnőtt(ek) a csapatnál Szülő Egyéb, éspedig:___ Nem
tudom/ nincs válasz
tovább
Hogyan lett vége a beavatásnak?
- Egyszeri alkalom volt
- Magától abbamaradt
- Megkértem valakit, hogy beszéljen a beavatásban résztvevőkkel
- Sikerült nekem megbeszélnem a beavatásban résztvevőkkel
- Eljárást indítottam jogi úton
- Amíg sportoltam, nem lett vége
- Otthagytam a sportot
- Egyéb, éspedig:__
- Nem tudom/ nincs válasz
tovább
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Beszéltél akkor vagy később valakivel a beavatásról? Ha igen, kinek? Jelöld
be a rád vonatkozót/vonatkozókat!
táblázat
-

Igen, már akkor elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek/ egyéb, éspedig:___
Igen, később elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek/ egyéb, éspedig:___
Nem mondtam el senkinek
Nem tudom/ nincs válasz

tovább
Úgy gondoltad/gondolod, hogy a beavatás, amin átestél, volt olyan súlyos,
hogy az kimerítette a gyermekbántalmazás kategóriáját?
táblázat
tovább

Akkor úgy gondoltam, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen / Nem / Nem vagyok benne biztos / Nincs válasz
Most úgy gondolom, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen/ Nem/ Nem vagyok benne biztos /Nincs válasz

Van még valami, amit el szeretnél mondani a gyermekként átélt,
beavatással kapcsolatos tapasztalataidról?
tovább
9. ÉRZELMI SÉRELEM
Ebben a részben lelki egészséged felől kérdezünk, illetve hogy részesültél-e olyan
bánásmódban, ami érzelmileg kárt tett benned.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!

Mit értünk érzelmi sérelem alatt?
Érzelmi sérelem alatt olyan lelki sérüléseket értünk, amik a rendszeresen
előforduló, nem megfelelő bánásmód vagy szándékos cselekedetek miatt
alakulnak ki.
Például mire gondolunk?
Kötekedés, megalázás, fenyegetés, bűnbakká tétel, vagy bármilyen olyan
viselkedés, ami téged érzelmileg megviselt.
Tisztában vagyunk vele, hogy néhány kérdés kellemetlenül érinthet téged, vagy
felkavaró emlékeket idézhet fel. Válaszaid nagyon hasznosak számunkra, de ha
nem szeretnéd ezt a részt kitölteni, lépj tovább a következő kérdésre.
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Tapasztaltad-e az alábbiakat az általad űzött sport(ok)ban gyermekként?
Ha igen, milyen gyakran?
soha- néha- rendszeresen- nem tudom/ nincs
válasz
-

Zavarba hoztak, vagy megaláztak.
Zaklattak.
Kötekedtek veled.
Gúnyoltak a külsőd vagy a súlyod miatt.
Gúnyoltak a teljesítményed miatt.
Kiabáltak vagy szitkozódtak veled.
Kicsúfoltak, gúnyneveken hívtak.
Figyelmen kívül hagytak olyan módon, ami rosszul esett.
Következetlenül bántak veled (néha kivételeztek, néha figyelmen kívül
hagytak).
Megfenyegettek vagy kritizáltak, mert nem szerettél volna edzeni vagy
versenyezni.
Hazugságokat vagy pletykákat terjesztettek rólad.
Kárt tettek a dolgaidban, vagy ellopták azokat, azért hogy
megalázzanak vagy megfenyegessenek.
Megfenyegettek, hogy kirúgnak a csapatból.
Megfenyegettek, hogy megütnek, de végül nem ütöttek meg.
Máshogy bántak veled, mint a többiekkel
tovább/ ezt a kérdést kihagyom

Szerinted ki volt a felelős azért, hogy ilyen érzelmileg káros módon bántak
veled? (többet is bejelölhetsz)
Csapattársak Edző Más felnőtt(ek) a csapatnál Szülő Egyéb, éspedig:___ Nem
tudom/ nincs válasz
tovább
Hogyan lett vége a lelki bántalmazásnak?
-

Egyszeri alkalom volt
Magától abbamaradt
Megkértem valakit, hogy beszéljen a bántalmazóval/ bántalmazókkal
Sikerült nekem megbeszélnem a bántalmazóval/ bántalmazókkal
Eljárást indítottam ellene/ellenük jogi úton
Amíg sportoltam, nem lett vége
Otthagytam a sportot
Egyéb, éspedig:____
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-

Nem tudom / nincs válasz

tovább
Beszéltél akkor vagy később valakivel a téged ért bántalmazásról? Ha igen,
kinek? Jelöld be a rád vonatkozót/vonatkozókat!
táblázat
Igen, már akkor elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek / egyéb, éspedig:___
- Igen, később elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek /egyéb, éspedig:___
- Nem mondtam el senkinek
- Nem tudom / nincs válasz
-

tovább
Úgy gondoltad/gondolod, hogy az általad elszenvedett bántalmazás volt
olyan súlyos, hogy az kimerítette a gyermekbántalmazás kategóriáját?
táblázat
- Akkor úgy gondoltam, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen / Nem / Nem vagyok benne biztos/ Nincs válasz
- Most úgy gondolom, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen/ Nem/ Nem vagyok benne biztos/ Nincs válasz
tovább
Van még bármi, amit szeretnél megosztani velünk a gyermekkori
sportoláshoz köthető érzelmi sérelmekkel kapcsolatban?
tovább
10. FIZIKAI SÉRELEM
Ebben a részben a fizikai bántalmazással kapcsolatos tapasztalataidról
kérdezünk.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!
Mit értünk fizikai sérelem alatt?
Fizikai sérelem alatt a testi fájdalmat, sérüléseket értjük.
Nem tartoznak ide az edzésekkel járó, vagy a véletlenül bekövetkező fizikai sérülések,
mint például a húzódás, játék közben szerezett horzsolás, bokaficam.
Például mire gondolunk?
Lökdöstek, megütöttek, megvertek, vagy fájdalmaid ellenére további edzésre, játékra
kényszerítettek, stb.
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Tisztában vagyunk vele, hogy néhány kérdés kellemetlenül érinthet téged, vagy
felkavaró emlékeket idézhet fel. Válaszaid nagyon hasznosak számunkra, de ha
nem szeretnéd ezt a részt kitölteni, lépj tovább a következő kérdésre.
Tapasztaltad-e az alábbi esetek közül bármelyiket? Ha igen, milyen
gyakran?
táblázat
válasz
-

soha- néha- rendszeresen- nem tudom/ nincs

Edzésre kényszerítettek, mikor sérült vagy kimerült voltál.
Meglöktek.
Megráztak.
Félre dobtak.
Leütöttek.
Megdobtak valamivel.
Erőteljesen lefogtak.
Megpofoztak.
Megütöttek ököllel.
Valamiféle eszközzel megütöttek. (pl.: ütő, cipő, papucs)
Fojtogattak (nyak körül ragadtak meg)
Megvertek.
Egyéb, éspedig:___
tovább/ ezt a kérdést

kihagyom
Történt-e olyan, hogy szándékosan megsebesítetted magad az általad űzött
sport, vagy az ott résztvevők miatt?
soha- néha- rendszeresen- nem tudom/nincs válasz
tovább
Szerinted ki volt a felelős a bántalmazásért? (többet is bejelölhetsz)
Csapattársak
Edző
Más felnőtt(ek) a csapatnál
Egyéb, éspedig: __
Nem tudom/ nincs válasz
tovább
Hogyan lett vége a fizikai bántalmazásnak?
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-

Egyszeri alkalom volt
Magától abbamaradt
Megkértem valakit, hogy beszéljen a bántalmazóval/ bántalmazókkal
Sikerült nekem megbeszélnem a bántalmazóval/ bántalmazókkal
Eljárást indítottam ellene/ellenük jogi úton
Amíg sportoltam, nem lett vége
Otthagytam a sportot
Egyéb, éspedig: __
Nem tudom / nincs válasz

tovább
Beszéltél akkor vagy később valakivel a téged ért bántalmazásról? Ha igen,
kinek? Jelöld be a rád vonatkozót/vonatkozókat!
táblázat
-

Igen, már akkor elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek /egyéb, éspedig:___
Igen, később elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek/ egyéb, éspedig:___
Nem mondtam el senkinek
Nem tudom/nincs válasz

tovább
Úgy gondoltad/gondolod, hogy az általad elszenvedett bántalmazás volt
olyan súlyos, hogy az kimerítette a gyermekbántalmazás kategóriáját?
táblázat
-

Akkor úgy gondoltam, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen / Nem / Nem vagyok benne biztos/ Nincs válasz
Most úgy gondolom, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen/ Nem/ Nem vagyok benne biztos/ Nincs válasz

tovább
Van még valami, amit el szeretnél mondani a gyermekként átélt, fizikai
sérelemmel kapcsolatos tapasztalataidról?
tovább
11. SZEXUÁLIS ZAKLATÁS
Ebben a részben szexuális zaklatással kapcsolatos tapasztalataidról kérdezünk.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!
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Mit értünk szexuális zaklatás alatt?
Szexuális zaklatás alatt a nemkívánatos, szexuális töltetű jelzéseket és/vagy
kapcsolatot értjük.
Néha ez gyermeksportolók között történik, néha egy vagy több felnőttet is érint.
Olykor jelentéktelennek tűnik, olykor egy apróbb dologgal kezdődik és egy
komolyabb esetté fejlődik.
Például mire gondolunk?
Szexuális tartalmú viccelődésre, vagy ha valaki rendszerint túl közel jött hozzád,
vagy úgy érintett meg, hogy az kényelmetlenül érintett, stb.
Tisztában vagyunk vele, hogy néhány kérdés kellemetlenül érinthet téged, vagy
felkavaró emlékeket idézhet fel. Válaszaid nagyon hasznosak számunkra, de ha
nem szeretnéd ezt a részt kitölteni, lépj tovább a következő kérdésre.
Tapasztaltad a felsoroltak valamelyikét? Ha igen, milyen gyakran?
táblázat
soha- néha- rendszeresen- nem tudom/ nincs
válasz
-

Szexuális töltetű vicceket meséltek úgy, hogy az téged kényelmetlenül
érintett
Kihívóan néztek, megfütyültek
A kinézetedről szexuális jellegű megjegyzéseket tettek
Túlzó dicséretet tettek vagy túlzó kritikával éltek a kinézetedre
Beléptek személyes szférádba (pl. túl közel állt valaki) úgy, hogy az téged
kényelmetlenül érintett
Olyan fizikai kontaktus ért, ami kényelmetlenül érintett
Útmutatás alapján más(ok)nak úgy kellett megérintenie téged, hogy az
kényelmetlenül érintett
Olyan masszázst kaptál, ami kényelmetlenül érintett
Olyan telefonhívásokat kaptál, amik kényelmetlenül érintettek
Olyan magánjellegű meghívásokat kaptál, amik kényelmetlenül érintettek
Szexuális tartalmú leveleket/üzeneteket kaptál
Olyan képeket/videókat készítettek rólad, melyek kényelmetlenül
érintettek
Egyéb, éspedig: ___

tovább/ Ezt a kérdést kihagyom
Kitől származtak ezek a szexuális zaklatások? Jelöld be az összes rád
vonatkozót!
Csapattársak Edző Más felnőtt(ek) a csapatnál Egyéb, éspedig:____ Nem
tudom/ nincs válasz
tovább
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Előfordult-e veled, hogy…
-

valaki akaratod ellenére szexuális célzattal megérintett,
valaki a nemi szervét mutogatta neked,
valaki pornófilm nézésére kényszerített,
valaki akaratod ellenére megpróbált veled szexuális kapcsolatot
létesíteni,
valaki önkielégítésre kényszerített,
valaki szexuális közösülésre kényszerített?
Egyéb, éspedig: ____
Nem tudom/ nincs válasz

tovább
Ki tette ezt veled? (többet is bejelölhetsz)
Csapattársak Edző Más felnőtt(ek) a csapatnál Egyéb, éspedig:____ Nem
tudom/ nincs válasz
tovább
Hogyan lett vége a szexuális zaklatásnak?
-

Egyszeri alkalom volt
Magától abbamaradt
Megkértem valakit, hogy beszéljen a bántalmazóval/ bántalmazókkal
Sikerült nekem megbeszélnem a bántalmazóval/ bántalmazókkal
Eljárást indítottam ellene/ellenük jogi úton
Amíg sportoltam, nem lett vége
Otthagytam a sportot
Egyéb, éspedig:___
Nem tudom / nincs válasz

tovább
Beszéltél akkor vagy később valakivel a téged ért zaklatásról? Ha igen,
kinek? Jelöld be a rád vonatkozót/vonatkozókat!
táblázat
- Igen, már akkor elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek/ Egyéb, éspedig:___
- Igen, később elmondtam a…
családomnak/ barátaimnak/
csapattársaimnak/ szakembernek/ Egyéb, éspedig:___
- Nem mondtam el senkinek
- Nem tudom/ nincs válasz
tovább
Úgy gondoltad/gondolod, hogy az általad elszenvedett zaklatás olyan
súlyos volt, hogy az kimerítette a gyermekbántalmazás kategóriáját?
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táblázat
-

Akkor úgy gondoltam, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen / Nem / Nem vagyok benne biztos/ Nincs válasz
Most úgy gondolom, hogy az gyermekbántalmazás volt
Igen/ Nem/ Nem vagyok benne biztos/ Nincs válasz

tovább
Van még valami, amit el szeretnél mondani a gyermekként átélt,
zaklatással kapcsolatos tapasztalataidról?
tovább
12. SZURKOLÓI ERŐSZAK
Ebben a részben a negatív szurkolói viselkedéssel kapcsolatos tapasztalataidról
kérdezünk.
Kérjük, gondolj a 18 éves korod előtti élményeidre!
Mit értünk szurkolói erőszak alatt?
Szurkolói erőszak alatt a sportrendezvényen szurkolóként megjelenő felnőttek és
gyermekek fizikailag vagy lelkileg bántó, szándékos cselekedeteit érjük.
Például mire gondolunk?
Ha a szurkolók sértő, megalázó megjegyzéseket kiabálnak, sértő transzparenseket
készítenek, megvertek, fenyegetnek, stb.

Tisztában vagyunk vele, hogy néhány kérdés kellemetlenül érinthet téged, vagy
felkavaró emlékeket idézhet fel. Válaszaid nagyon hasznosak számunkra, de ha
nem szeretnéd ezt a részt kitölteni, lépj tovább a következő kérdésre.
Előfordult-e veled sport közben, hogy egy vagy több szurkoló:
(többet is bejelölhetsz)
-

sértő megjegyzést tett rád nyilvánosan sportolás közben
nyilvánosan, megalázó módon kritizálta a teljesítményedet
teljesítményedtől függetlenül megalázó, lealacsonyító megjegyzést tett
rád nyilvánosan
téged szidalmazó, bántó transzparenseket, szórólapokat készítettek
edzés közben egy vagy több szurkoló jelenlétével, tetteivel,
bekiabálásaival zavarta a munkádat
beavatkozott, hogy ne végezhess neked megfelelő edzésmunkát
megvert téged
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-

ellehetetlenítette a sportban való további részvételedet
egyéb, éspedig:_____
Nem tudom/ nincs válasz

tovább/ Ezt a kérdést kihagyom
Van még valami, amit elmondanál a gyermekként a sportban tapasztalt
szurkolói zaklatásról?
tovább
13. MONDJ EL TÖBBET!
Ennek a kérdőívnek az előző részeiben arról számoltál be, hogy 18 éves korod
előtt milyen tapasztalatokat szereztél sportolás során.
Szerencsés esetben nem ért téged semmiféle bántalmazás, vagy erőszak.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy olyan rossz élményeken kellett átesned, mint az
önkép torzulása, beavatás, érzelmi sérülés, helytelen szerhasználat, fizikai
sérelem, szexuális zaklatás, szurkolói zaklatás vagy ezek kombinációja.
a) Szerinted mi volt a legsúlyosabb bántalmazás, amit gyermekként a
sportban elszenvedtél? Kérjük, válassz egyet az alábbi listáról!
-

önkép torzulása
beavatás
érzelmi sérülés
fizikai sérelem
szexuális zaklatás
szurkolói erőszak
egyéb, éspedig:____
nem tudom/ nincs válasz

tovább
b) Ismersz valakit/valakiket a környezetben, akit/akiket hasonló
bántalmazások értek a sportban?
Igen
Nem / Nem vagyok benne biztos / Nincs válasz
Ha igen, milyen bántalmazás érte? (többet is bejelölhetsz)
-

önkép torzulása
beavatás
érzelmi sérülés
fizikai sérelem
szexuális zaklatás
szurkolói erőszak
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-

egyéb, éspedig:___
nem tudom/ nincs válasz

tovább
Ha szeretnél, mondj el többet az ismerősödet ért bántalmazás(ok)ról:
tovább
14. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK VALAMENNYI RÉSZTVEVŐNEK
Van-e valami ötleted azzal kapcsolatban, hogyan lehetne biztonságosabbá
tenni a gyerekek számára a szervezett sportban való részvételt?
……………………
tovább
Van-e még valami, amit el szeretnél mondani nekünk?
……………………
tovább
15. HOVA FORDULHATSZ SEGÍTSÉGÉRT?
Kékvonal Alapítvány
http://www.kek-vonal.hu/
lelkisegély vonal: 116-111
ESZTER Alapítvány
http://www.eszteralapitvany.hu/
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet:
http://www.ndi-int.hu/
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala:
http://www.obh.hu/
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület:
www.csagyi.hu/
Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány:
http://www.gyija.hu/drupal/
Országos Gyermekegészségügyi Intézet:
www.gyermekbantalmazas.hu
Gyermekjóléti Szolgálat:
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Gyermekjóléti Szolgálatok Budapesten minden kerületben, vidéken pedig
körzetenként egy-egy nagyobb városban találhatók. Ezeken a helyeken a
meghatározott nyitva tartás idején jogászok, pszichológusok,
gyermekpszichológusok, pszichiáterek foglalkoznak a panaszaikkal
odaérkezőkkel.
Rendőrség:
Bármikor hívható a rendőrség a 107-es telefonszámon, ahol elmondhatod a
panaszod. Ha úgy érzed, feljelentést is tehetsz, ekkor behívnak a rendőrségre,
ahol jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszaidról.
Háziorvos, vagy gyermekorvos:
Bármikor értesítheted azt a gyermekorvost/háziorvost akihez tartozol, aki
tanácsot ad a továbbiakról.

Ha a kérdőívvel kapcsolatban bármiféle kérdésed van, küldj e-mailt az
unicef@unicef.hu címre, és örömmel megválaszoljuk!
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