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A sport mindenkié,  
így 

az esés is mindenkié! 



ARC pályázat nyertesei közt! 



Dr. Galla Ferenc 9 Danos mesteredző 



Szükség van-e az Esések Iskolájára? 





Baleset megelőzés 
Magyarországon 



A testi épséghez és az egészséghez való jog 
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk3/lecke1_lap2.html#hiv3 
XI. cím: Általános szabályok és egyes személyiségi jogok: 1-3. rész 
2. Nevesített személyiségi jogok 
 

 2.1. Az élet, a testi épség és az egészség megsértésének tilalma 
 
A legalapvetőbb emberi jog az élethez, egészséghez és a testi épséghez való jog, amelyet az Alaptörvény és a Ptk. is 
védelemben részesít. 
 
Az embernek az élethez való joga elsőrendű jog, azonban a régi Ptk-ban a védelem tárgyai között az élet nem szerepelt, 
ugyanakkor elfogadható az az álláspont, hogy a testi épség és az egészség védelme az élet védelmére is kiterjedt. Erről az 
új Ptk. már külön kiemelve is rendelkezik. 
 
A test, illetve annak integritása az életminőség alapvető meghatározója, emiatt épségének védelme egyik legjelentősebb 

személyiségi jog. Az emberi test akkor ép, ha a test szervei kielégítően látják el feladataikat. 
 
Az egészség a szervezet zavartalan működése, illetve a helyes működés biztosítása. A testi épség, egészség megsértése 
személyiségvédelmi szempontból – ellentétben a büntetőjoggal – nincs gyógytartamokhoz kötve, nincs jelentősége 
annak, hogy súlyos vagy könnyű testi sértés történt. 
 
A bírói gyakorlat a lelki traumák előidézését is a testi épség, egészség megsértésének minősíti. 

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk3/lecke1_lap2.html




Esések Iskolája felépítése 

Alapfok Középfok Felsőfok 

Csúsztatott esések 
csoportja 

Guruló esések 
csoportja 

Zuhanó esések 
csoportja 

Előre  
Hátra  
Hátra J - B 
Oldalra J - B  
Előre kiforduló J-B 

Guruló előre J - B 
Guruló hátra J - B 
Hátra átforduló J – B 
Guruló páros 
kéztompítással J - B 

Zuhanó Hátra akadályon át J – B 
Zuhanó előre  
Zuhanó előre akadályon át J – B 
Guruló esés előre, hossz és 
magasságnöveléssel J – B 
Kézfogásból zuhanás J – B 
Kézállásból zuhanás előre J – B 
Szabadon zuhanás előre J - B 

Minden sportág alapját tanítjuk, de sportág specifikusan! 











Edzőképzés = A baj előtti segítséggel! 

A MOB akkor vállalja fel az edzőképzést, ha szakszövetség van az 
Esések Iskolája mögött, ezen dolgozunk, és biztató jelek vannak 
az együttműködést tekintve. 

 

Edzőképzés idejét optimalizálni szeretnénk az online felülettel, 
illetve az elhalaszthatatlan gyakorlattal. 

 

Ide módszertan szükségeltetik, az Esések Iskoláé kész van. 

Tehát egy összefogást keresek, akár az itt jelen levőkkel. 



Köszönöm a figyelmeteket, 
és kérdezzetek! 

Telefonszám: 00 36 30 687 43 47 

Email: info@esesekiskolaja.hu 


