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A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG
ETIKAI KÓDEXE

A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19.§ o) bekezdésében meghatározott
hatáskörében eljárva a Szövetség Etikai Kódexét az alábbiakban állapítja meg:

PREAMBULUM
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május
16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként
jelöli, hogy a FAIR PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak,
hanem szerves részei minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.
ALAPELVEK
Egyenlőség biztosítása – a hátrányos megkülönböztetés tilalma
Kötelező egyenlő esélyt biztosítani minden sportolónak, edzőnek, sportszakembernek,
menedzsernek, adminisztratív személyzetnek és versenybírónak, hogy részt vehessenek az úszás
sportban.
Tilos bárkit akár közvetlenül, akár közvetve neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége,
nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy
világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége)
vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni
helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának jellege, érdekképviselethez való tartozása, vagy bármely
más egyéb helyzete, tulajdonsága miatt hátrányosan megkülönböztetni.

Fair Play
A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel vívott verseny és az ellenféllel szemben tanúsított
sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga
a sport hozta létre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a sportszerű küzdelem jelent igazi élményt
és szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a
sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek.
Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek, bajnokságok, tornák
szabályait. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a versenybírókkal és a versenyen
résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média
képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében.

A versenyek minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást
tanúsítsanak a sportesemény előtt, alatt és után, bármi legyen annak eredménye és a
versenybíróság döntése.
Méltóság
Mindenki köteles mások méltóságát tiszteletben tartani. A közvetlen vagy közvetett zaklatás
bármilyen formája, így különösen a fizikai, a pszichikai, a szexuális, a szakmai szigorúan tilos.
A sportolók védelme
A sportolókat a versenyeken, edzőtáborokban nemek szerint elkülönítve kell elszállásolni.
Nemtől függetlenül a sportszakembernek, tisztségviselőnek nem lehet közös hotel szobája vagy
más közös elhelyezése a sportolóval, kivéve, ha az edző a sportoló szülője, gondviselője, testvére
vagy élettársa.
Kiskorú sportoló esetén, amikor csak egy sportoló és edző utazik egy versenyre, a sportoló
szülőjének (vagy gondviselőjének) írásos engedélye szükséges az utazás előtt, melyben
beleegyezik abba, hogy a sportoló egyedül utazzon az edzővel.
Tiltott tevékenységnek tekintjük különösen:




A sportoló fizikai bántalmazását.

A sportoló megfélemlítését az edző, versenyzőtárs vagy más olyan személy által, aki
bármely hatalommal bír a sportoló felett.
A nem megfelelő érintkezést sportoló és felnőtt nem sportoló között, így különösen, de
nem kizárólagosan, a túlzó érintést, ölelést, csókolást, szexuális irányultságú viselkedést,
szexuálisan stimuláló vagy más szempontból helytelen játékokat, így például a sportoló
ölbe ültetését nem családtag által;



Bármilyen masszázst, vagy masszázsszerű tevékenységet a sportolón, kivéve a szülő,
gondviselő, testvér vagy képesített masszőr által végzett ilyen irányú tevékenységet. A
szakember által végzett masszázsnak nyilvános helyen kell történnie, és soha nem
tartózkodhat csak a szakember és a kiskorú sportoló a szobában. Még ha az edző végzett
masszőr is, ő semmilyen körülmények között sem végezhet masszázst a kiskorú sportolón.



Hang- vagy képrögzítő készülékek használatát, beleértve a mobiltelefon kameráját, nem
megengedett az öltöző területeken, mellékhelyiségekben.



A diszkrimináció bármely formáját.

Nem megfelelő viselkedést, amely magában foglalja, de nem kizárólagosan a zavaró,
csúnya vagy provokatív formában elkövetett sértő vagy erőszakos magatartást, a jogtalan
közbeavatkozást, beleértve a sportrendezvény során vagy az esemény helyszínének
területén belül történt rendezetlen viselkedést, a vagyoni tárgyak szándékos rongálását,
tönkretételét, vagy másokban testi vagy lelki sérelem okozását.

 A csalást, mindenekelőtt a doppingolást, de ugyanúgy a születési bizonyítvány
megváltoztatását vagy meghamisítását, a személyes okmányokkal, személyazonosításra
alkalmas-, vagy bármely más dokumentummal kapcsolatos visszaélést, amelyben valótlan
kort, nemzetiséget vagy más információt tűntet fel azzal a szándékkal, hogy tisztességtelen
előnyhöz juthasson akár egy tisztviselő, egy sportoló vagy egy csapat.
 Az indiszkréciót.
 A fegyelemsértési eseteket,
 valamint minden olyan bűncselekményt, amely jogerős ítélettel zárult.

A sportfogadás és vesztegetés tilalma
Bármely olyan személy számára, akire jelen szabályzat vonatkozik, tilos a vízi sportokra való
fogadás és más, a vízi sportágakhoz kapcsolódó vesztegetés, ideértve egy esemény vagy verseny
kimenetének és eredményének helytelen befolyásolását is. Tilos bármely olyan személy számára,
akire jelen szabályzat vonatkozik, hogy érdekeltsége legyen akár aktív, akár passzív módon az
olyan szervezetekben, amelyek támogatnak, közvetítenek, intéznek, vagy lefolytatnak ilyen
tevékenységeket vagy ügyleteket.

1. §
(1) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze az úszó sportágra vonatkozó
szabályok, szabályzatok betartását, a Szövetség célkitűzéseivel való azonosulást, érvényesítését.
(2) Az MÚSZ Fegyelmi Szabályzata alapján a Szövetség meghatározza az Etikai Szabályzatban
azon fegyelmi vétségeket, mely etikai vétségek elkövetőjével szemben fegyelmi eljárás
lefolytatásának van helye
(3) Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása az úszó sportágban
kötelezőek, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után fegyelmi felelősségre
vonást.
(4) Az alapelvi rendelkezéseket megsértők nem lehetnek a MÚSZ tisztségviselői, munkavállalói,
válogatott keretek tagjai, a válogatott keretek tevékenységével összefüggő sportszakemberek
2. §
A jelen szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani
a) mindazokon az eseményeken, melyek a MÚSZ versenynaptárában szerepelnek,
b) a MÚSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett - versenynaptárban nem szereplő sporteseményeken,
c) a MÚSZ által szervezett edzőtáborokban, edzéseken,
d) az MÚSZ testületi ülésein,

e) az MÚSZ által vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által vagy szponzori
szerződés alapján szervezett eseményeken (fogadás, díjkiosztó stb.)
f) az MÚSZ tagszervezeteiben az úszó szakosztályokban zajló edzések, sportesemények során,
g) más sportág sporteseményein,
h) minden egyéb nyilvános szereplésen,
i) minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember ilyen
minőségében van jelen.
3. §
(1) A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles
a) azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Úszó Szövetség, az Európai Úszó Szövetség és a
MÚSZ általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel, betartani a FINA és a LEN Etikai Kódexét és
a jelen szabályzatban meghatározott etikai alapelveket;
b) tiszteletben tartani az olimpiai eszméket, betartani az Olimpiai Charta előírásait;
c) tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti válogatottat;
d) betartani a MÚSZ rá vonatkozó szabályzatait;
e) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától;
f) a munkavégzés során (edzés, edzőtábor, verseny) teljes mértékben tartózkodni a tiltott
teljesítményfokozó eszközök használatától, a drog-, illetőleg az alkoholfogyasztástól (zéró
tolerancia);
g) közszereplőként a magánéletben sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a tiltott
teljesítményfokozó eszközök használatától a drog, illetőleg a mértéktelen alkoholfogyasztástól;
h) a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani;
i) a MÚSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont szakszerűen,
gondosan használni, tárolni, karbantartani;
j) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és
tisztségviselő társai felé;
k) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben tartani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, tisztségviselő,
sportszakember a MÚSZ Fegyelmi Szabályzata alapján felelősségre vonható.
4. §
A sportoló a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás
alá vonható, ha
a) szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis
szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat, (a
szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata irányadó),

b) edzőtáborban megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai felkészülését,
pihenését, megszegi a szövetségi kapitány vagy vezető edző által meghirdetett, az edzőtáborra
vonatkozó normákat,
c) a munkavégzés során (edzés, edzőtábor, verseny) sportolóként tiltott teljesítmény fokozó
eszközt használ vagy azt megkísérli, annak használatát elősegítő eszközt birtokol, drogot, vagy
alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt,
d) népszerűségével vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan
magatartást tanúsít.
5. §
A sportszakember a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi
eljárás alá vonható, ha
a) versenyzőjét a 4. §-ban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák valamelyikére
felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik,
b) sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez méltatlan
magatartást tanúsít,
c) a munkavégzés során (edzés, edzőtábor, verseny) sportszakemberként drogot, vagy alkoholt
fogyaszt, tiltott teljesítményfokozó eszközt tart magánál, azt terjeszti vagy másnak bead, vagy
mindezek fogyasztására mást felbújt;
d) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít,
e) szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.

6. §
A tisztségviselő a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi
eljárás alá vonható, ha
a) nyilvános szereplés alkalmával az MÚSZ nevében nyilatkozik, és az nem felel meg a meglévő
testületi döntésnek, a MÚSZ alkalmazottjaként, tisztségviselőjeként negatív megjegyzéseket tesz a
MÚSZ bármely testületének döntésére;
b) tisztségviselői feladataiból adódó testületi munkában tartósan érdektelen, a testületi ülések több
mint 50 %-án - méltánylást érdemlő ok kivételével - nem vesz részt,
c) a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az MÚSZnak,
d) munkavégzés során tisztségviselőként drogot, vagy alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására
mást felbújt, tiltott teljesítményfokozó eszközt tart magánál, azt terjeszti vagy másnak bead, vagy
annak használatára felbújt;
e) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít,
f) a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek vagy tisztségviselő társai eredményeit,
tevékenységét méltánytalanul becsmérli.

7. §
Az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat szerint arra
illetékes személy kezdeményezheti.
Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett esemény felelős vezetője, azaz
a) versenyen a sportszabályokat érintő etikai vétség esetén a versenybíróság, egyéb szabályokat
érintő vétség esetén a szövetségi kapitány vagy vezetőedző, a MÚSZ elnöke, illetve főtitkára,
igazgatója,
b) egyéb eseményen a MÚSZ elnöke és/vagy főtitkára, igazgatója távollétében az esemény
szervezésében vezető szerepet betöltő más MÚSZ tisztségviselő az etikai vétség elkövetőjét az
eseményen való további részvételből kizárhatja.
8. §
Az etikai vétség elkövetőjével szemben egyebekben a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint
kell eljárni.
Kiszabható szankciók:
a) felszólítás
b) pénzbirság
c) felfüggesztés
d) kizárás
Bármely szankció bevezetésekor figyelembe kell venni a cselekmény jellegét, a körülményeket,
amelynek során az bekövetkezett; annak súlyosságát, jellegét és bármely egyéb szempontot,
amelyek összhangban vannak a MÚSZ célkitűzéseivel.
Fegyelmi eljárás lefolytatására valamint a megfelelő ítélet meghozatalára a Fegyelmi Bizottság
hivatott, ennek megfellebbezése esetén a MÚSZ Elnöksége.
Jelen módosított Kódexet a MÚSZ Elnöksége a MÚSZ-2/2016/09/29. számú határozatával
fogadta el és 2016. szeptember 30. napjával hatályba léptette.
A Kódexet a hatálybalépést követően elkövetett etikai vétségek esetén kell alkalmazni.
A MÚSZ Etikai Kódexe a Nemzetközi Úszó Szövetség, az Európai Úszó Szövetség a brit, a holland
és az amerikai szövetség, hasonló tárgyú szabályzatának figyelembe vételével készült.
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