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A Magyar Úszó Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi 

Szabályzata 

 

A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 5.§ (1) a/ai) valamint a 19.§ (2) q) 

pontjaiban meghatározott hatáskörében eljárva a Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi 

Szabályzatát 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. 

 

FAIR PLAY 

 

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés 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 verseny 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 tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen a mérkőzés eredménye és a 

versenybíró döntése. 

 

A Szabályzat célja és hatálya 

1. § 

 

(1) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze az úszó sportágra 

vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását, a Szövetség célkitűzéseivel való azonosulást, 

érvényesítését. 

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a MÚSZ tevékenységében résztvevőkre, így 

különösen sportolókra, sportszakemberekre, alkalmazottaira, ezek hozzátartozóira 

valamint a nézőkre és szerződéses partnereire. 
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(3) Az Etikai Szabályzat tartalmazza azon etikai vétségeket, mely vétségek elkövetőjével 

szemben a MÚSZ Fegyelmi Szabályzata alapján fegyelmi eljárás lefolytatásának illetve 

egyéb szankciók alkalmazásának van helye. 

(4) Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása az úszó 

sportágban kötelezőek, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után 

fegyelmi és egyéb felelősségre vonást. 

 

2. §  

 

A Szabályzat területi hatálya kiterjed: 

a) mindazon eseményekre, melyek a MÚSZ versenynaptárában szerepelnek, 

b) a MÚSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett - versenynaptárban nem szereplő - 

sporteseményekre, 

c) a MÚSZ által szervezett edzőtáborokra, edzésekre, 

d) a MÚSZ testületi üléseire, 

e) a MÚSZ által vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által vagy 

szponzori szerződés alapján szervezett eseményekre (fogadás, díjkiosztó stb.) 

f) az MÚSZ tagszervezeteiben az úszó szakosztályokban zajló edzésekre, sporteseményekre, 

g) más sportág sporteseményein résztvevő 1§(2) bekezdésben meghatározott személyekre, 

h) az 1§ (2) bekezdésben meghatározott személyek minden egyéb nyilvános szereplésére, 

i) minden egyéb olyan alkalomra, melyen a MÚSZ sportoló, tisztségviselő, sportszakember 

ilyen minőségében van jelen. 

Etikai elvárások 

3. § 

 

(1) A sportolótól, sportszakembertől elvárható: 

a) azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Úszó Szövetség és a MÚSZ általános céljaival 

és konkrét célkitűzéseivel, 

b) tiszteletben tartani az olimpiai eszméket, 

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) tartózkodni a drog-, illetőleg az 

alkoholfogyasztástól, 

g) közszereplőként a magánéletben sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni 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, 
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k) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben 

tartani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, 

sportszakember a MÚSZ Fegyelmi Szabályzata alapján felelősségre vonható. 

 

4. §  

Sportolók etikai kötelességei 

 
(1) Általános kötelességei: 

a) Tisztelni társait és az edzőit,  

b) Az edzéseken időben megjelenni. Ha nem tud megjelenni edzésen, azt időben jelzi 

az edzője számára 

c) Az edzéshez/versenyhez szükséges felszerelésben megjelenni, 

d) Ha bármilyen oknál fogva edzés közben el kell hagynia a medencét, azt időben 

jelezni az edzője számára, 

e) Meghallgatni és végrehajtani az edzője utasításait és pozitív a hozzáállást 

tanúsítani, 

f) Az edzéseken az utasításoknak megfelelően végrehajtani a feladatokat, és 

igyekszik elkerülni a többiek akadályozását.  

g) Elkerülni a potenciálisan balesetveszélyes helyzeteket. 

h) Amennyiben a sporttársak viselkedésével kapcsolatban, bármilyen számára 

megoldhatatlannak tűnő problémája adódik, azt jelzi az edzője felé, 

i) Az edzéseken sportszerűen, a fair-play szabályai szerint viselkedni. Az edzőt nem 

kritizálhatja nyilvánosan, a sportoló társait bíztatja,  

j) Az edzéseken a tudása legjavát adni, és minden olyan eszközt távol tartani, amely 

elvonja a figyelmét (mobil telefon, tablet, stb.) A telefon használata edzés közben, 

csak előre az edző felé jelzett indokkal megengedett 

k) Az edzéseken nem káromkodik, nem cikizi a társait és a bántalmazás minden 

fajtája – fizikai és/vagy verbális - tilos. Amennyiben a sportolót bármilyen jellegű 

bántalmazás éri, vagy ilyet  észlel, azt jelenti az edzőjének, és/vagy a  MÚSZ 

gyerekvédelmi felelősének. 

l) Ha bármilyen gondja van az edzőjével, azt az edzés után beszélje vele meg. 

Amennyiben a probléma nem orvosolható és a továbbiakban is gondot okoz, 

jelezze a klub vezetősége számára, vagy a MÚSZ gyerekvédelmi felelősének,  

m) A szezon elején megbeszéli és elköteleződik az edzője edzésterve mellett. Ha 

mindezt nem tudja megvalósítani, azt jelzi az edzője felé 

n) Beszámolni szüleinek és az edzőjének mindazokról az eseményekről, amelyek 

meghatározóak lehetnek a teljesítménye szempontjából (sérülések, magánéleti 

problémák, stb.) 

(2) További kötelességei versenyeken: 

a) Tisztelettudóan viselkedik az edzője, a sportoló társai, ellenfél sportolók, a bírók 

és a verseny összes résztvevője felé 

b) versenyeken való részvételéről az edzőjével közösen, előre megállapodnak. 

Amennyiben nem tud az eseményen részt venni, azt indoklással, előre jelzi az 

edző felé 
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c) A versenyen, időben és a meghatározott – klub / válogatott előírásnak megfelelő - 

szerelésben jelenek meg 

d) A sportoló a verseny előtt az edző, vagy a kijelölt helyettes szakember utasításai 

alapján bemelegít és felkészítí magát a versenyre 

e) A versenyeken a lehetőségek szerint a (mentális, fizikális és technikai) tudása 

legjobbját nyújtja, 

f) Csapattársainak szurkol és bíztatja őket, 

g) A verseny utáni levezetést, az edző, , vagy a kijelölt helyettes szakember utasításai 

szerint hajtja végre, 

h) A versenyt csak annak végén –díjátadás, stb.-  hagyja el kivéve, ha ennek 

ellenkezőjéről az edzővel korábban megállapodott. 

(3) Súlyos kötelezettségszegések: 

a) ha 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 drogot, vagy alkoholt 

fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

d) népszerűségével vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan 

magatartást tanúsít. 

5. § 

Sportszakemberek etikai kötelességei 

 

(1)Sportszakemberek általános kötelességei: 

a)Minden körülmények között a sportoló jólétét, egészségét, biztonságát tartják szem 

előtt, akár a szakmai fejlődése felett is. 

b) Minden körülmények között betartják a MÚSZ etikai kódexében foglaltakat, különös 

képen a gyerekekkel kapcsolatos viselkedési szabályokat. 

c) A sportolót, annak méltósága és jogainak tiszteletben tartása mellett nevelik, edzik. 

d) Viselkedésükkel és szakmai tevékenységükkel magas színvonalat képviselnek. 

e) Mindenki felé tisztelettel, méltósággal viselkednek és egyenlő bánásmódban 

részesítenek, elismerve a sportolók egyéni képességeit, 

f) Semmiféle diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést nem tartanak 

elfogadhatónak, 

g) A sportolókat a fair play szellemében nevelik. 

 

(2) Edzők (oktatók) további kötelességei: 

a) A MÚSZ tagszervezeteinek összes edzője szakmailag képesített, akik szakmailag 

folyamatosan továbbképzik magukat, valamint tisztában vannak a gyerekek 

szükségleteiről, jogairól és gyermekvédelmi alapismeretekről. 

b) Az edzések feladatait és nehézségét, a versenyző korosztályának, készségeinek és 

képességeinek megfelelően állítja össze. 

c) Az edzéseken figyelembe veszi az egyéni különbségeket, így minden sportoló felé olyan 

elvárásokat támaszt, ami a fejlődését szolgálja, és amelyet képes megvalósítani. 

d) A sportoló aktuális fizikai és lelki állapotát mindig figyelembe veszi. 
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e) Nem élhet vissza tekintélyével a sportolóval szemben, nem alázhatja meg, nem 

bántalmazhatja sem fizikálisan, sem verbálisan. Ha felmerül a gyermekbántalmazás 

bármely formájának a gyanúja, azt késedelem nélkül jelzi a MÚSZ gyerekvédelmi 

felelősének. 

f) Kerüli az edzések során a trágárságot, a közönséges beszédet, 

g) Az edzéseken az edző a fiatalokra figyel, minden figyelmet elterelő eszközt távol tart 

magától (mobiltelefon, stb.), ha annak nincs funkciója az edzésen.  

h) Tisztában van azzal, hogy az edző példakép is a sportoló számára. Viselkedésével és 

életvezetésével példát nyújt a sportolónak (nem eszik edzésen, a sportoló jelenlétében 

nem dohányzik és nem folytat előttük kicsapongó életet, és a közösségi médiákban és 

fórumokon ennek megfelelően kommunikál). 

i) Versenyeken tudásának és figyelmének maximumát adja, amennyiben ebben 

akadályoztatva van, vagy nem tud jelen lenni gondoskodik megfelelő helyettesítésről és a 

lehetőségekhez mérten előre jelzi azt a sportolók felé. 

j) Edzéstervet készít és szakmailag megalapozott célokat tűz ki a versenyző elé, 

amelyeket szükség esetén módosít. 

k) Biztosítja, hogy a sportoló a megfelelő időben értesüljön az edzésekről, versenyekről 

és a változásokról, az előre meghatározott kommunikációs csatornákon. 

l) Értesíti a szülőket minden olyan információról, amely a fiatal életébe változásokat 

hozhat, illetve tudatja velük mindazokat a viselkedési formákat, amelyek károsak 

lehetnek a sportolóra nézve.  

m) Bizonyos időszakonként fogadóórákat tart, ahol személyesen jelez vissza a szülőknek. 

A fogadóórán kívül is a szülő rendelkezésére áll, arra előre egyeztetett időpontban. 

n) Ismeri és alkalmazza a sérült sportolók igényeit és visszatérésük sajátosságait. A 

sérült sportolók rehabilitációját nyomon követi és gondoskodik a visszatérés után a 

megfelelő felkészítésről, valamint konzultál a sportoló gyógykezelését végző 

szakemberrel. 

o) Kialakít olyan kommunikációs csatornákat, ahol szükség esetén napi kapcsolatot tud 

fenntartani, a magánélet tiszteletben tartása és meghatározott keretek között. 

ö) Új tagok integrációját biztosítja. 

p) Az eredmények alapján nem kivételezik, tisztában van a fejlődés ütemének 

különbözőségeivel. 

q) A szülőktől nem fogadhat el semmi féle anyagi támogatást, vagy ajándékot - ami a 

vesztegetés kategóriájába tartozhat - és ami által a sportoló több előnyben részesülhet az 

edzések és a versenyek során. 

 

(3) A sportszakemberek súlyos kötelezettségszegései: 

a) versenyzőjét a 4. §-ban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák valamelyikére 

felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, 

b) sportoló, más sportszakember irányában sportszakemberhez méltatlan magatartást tanúsít, 

c) a munkavégzés során (edzés, edzőtábor, verseny) sportszakemberként drogot, vagy 

alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

d) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít, 

e) szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli. 

 

6. §  

A Tisztségviselő további etikai vétségei 
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a) nyilvános szereplés alkalmával az MÚSZ nevében nyilatkozik, és az nem felel meg a 

meglévő testületi döntésnek, 

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 

MÚSZ-nak, 

d) munkavégzés során tisztségviselőként drogot, vagy alkoholt fogyaszt, vagy ezek 

fogyasztására mást 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.§ 

Szülők / törvényes képviselők etikai kötelessége 

 

(1) a) Az edzésre időben eljuttatni és az edzés végén elvinni a gyerekét. Amennyiben 

ebben akadályoztatva van, azt az edzőnek időben jelezni. 

b) A gyermeket az edzéséhez megfelelő felszereléssel ellátni, amennyiben ebben 

akadályoztatva van, azt az edzőnek jelezni. 

c) Ha a gyermeket korábban kell elhozni az edzésről, vagy más megy érte, azt 

időben, előre jelezni az edzőnek. Ez utóbbi esetben, az elhozó nevét is közölni. 

d) Támogatni az edző munkáját, elfogadni sportszakmai döntéseit és biztosítani az 

edző-sportoló bizalmi kapcsolatát. 

e) Ha kérdéseket fogalmaz meg az edzővel és annak munkájával, vagy 

eredményességével kapcsolatban, személyesen az edzőhöz fordulni, arra 

egyeztetett időpontban. 

f) Az edzővel kapcsolatos negatív visszajelzések, a gyerek-edző kapcsolatot 

alááshatják, ami a fiatal sportoló teljesítményének a romlásához vezethet ezért 

elfogadja a klub hitvallását, sportszakmai céljait, valamint az edző edzéstervét. 

g) Jelzi az edző felé mindazokat a helyzeteket, amelyek a gyermek életében kiemelten 

fontosak lehetnek, amelyek kihathatnak a teljesítményére (a magánélet 

tiszteletben tartása mellett). 

h) Ösztönzi gyermekét az uszodai szabályok betartására. 

i) Az uszoda területén kerüli a káromkodást, a hangoskodást a nem oda illő 

magatartást. 

j) A medence környékét kerüli, oda csak külön engedéllyel – edzői, stb. – vagy 

vészhelyzetben léphet be. 

k) Biztosítja gyermeke szükségleteit az egészséges táplálkozás terén és meghallgatja 

az edző, vagy a táplálkozás szakértő tanácsait / javaslatait, amennyiben ebben 

akadályoztatva van, azt az edzőnek jelzi. 

l) Támogatja gyermekét a sportolás élvezetében és tehetsége/szorgalma szerinti 

fejlődésének elérésében. 

(2) További kötelezettsége a versenyeken versenyző gyermekek esetében: 
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a.) A nézőtéren ülve, a gyermek versenye alatt érzelmeit megfelelő módon kezeli és 

minden téren törekedni arra, hogy ezzel is példát mutasson a többi szülő 

számára. 

b.) Tisztában van azzal, hogy a edző/bíró minősítése rossz fényt vet a gyerekre, 

csapatra, ami miatt hátrányba is kerülhetnek, éppen ezért nem minősíti őket. 

c.) Tisztában van azzal, hogy a nem megfelelő szülői szurkolói viselkedés a 

gyermekében szorongást okozhat, ami a teljesítménye rovására is mehet, 

hosszabb távon kiégéshez is vezethet. 

d.) A versenyek alatt bátorító és pozitív visszajelzésekkel támogatja gyermekét és 

csapatát, amivel elősegíti a sportolói öntudat fejlődését. 

e.) Jó kapcsolatot alakít ki a többi szülővel és kerüli az ellenfél szüleivel, szurkolóival 

való konfliktust.  

f.) Kerüli a gyermekének adott instrukciókat a versenyek alatt, mert azok zavart és 

rossz döntéseket okozhatnak a fiatalban, különösen, ha az az edzői instrukcióval 

ellentétes. 

g.) A versenyek után hagy időt mind a gyermekének, mind az edzőknek, hogy 

feldolgozzák az élményt. A versenyek utáni közvetlen kiértékelés a legtöbb fiatal 

számára szorongást okoz. 

(3) Szülők jogai: 

a) Információt kérni gyermekéről, fejlődéséről és a jövőre irányuló célkitűzésekről 

előre egyeztetett időpontban. 

b) Értesülni, a gyermeke helyzetét érintő változásokról és akut helyzetekről. 

c) Panaszt tenni a klub vezetősége felé, ha úgy érzi, hogy klub, vagy a klub 

alkalmazottja nem megfelelően illetve nem a klub hitvallásával és sportszakmai 

céljaival megegyező módon viselkedik. 

d) Panaszt tehet gyermeke nevében is a klub vezetősége és/vagy bármilyen 

bántalmazással kapcsolatos kérdésekben a MÚSZ gyermekvédelmi felelőse felé.  

(4) A szülők tudomásul veszik, hogy a gyermekük képviseletében elkövetett 

szabálysértések miatt a sportoló gyermek sportfegyelmi felelőssége megvalósul. 

 

8. §  

Eljárási szabályok 

 

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 verseny társadalmi zsűrije, egyéb 

szabályokat érintő vétség esetén a szövetségi kapitány vagy vezetőedző, a MÚSZ elnöke, 

illetve főtitkára, 

b) egyéb eseményen a MÚSZ elnöke és/vagy főtitkára, távollétében az esemény 

szervezésében vezető szerepet betöltő más MÚSZ tisztségviselő az etikai vétség elkövetőjét 

az eseményen való további részvételből kizárhatja. 

 

9. §  

Értelmező rendelkezések 

 



 8 

(1) A Sportról szóló 2004. évi I törvény 77.§ p) pontja alapján sportszakember: az a 

természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási 

Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közleménye szerinti sport-

foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban 

vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy 

közvetetten feladatot lát el, sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és 

a sportszövetség ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember 

különösen a versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a 

csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember (pl. 

sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr). A sportszövetség szabályzatában 

határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek további 

sportszakembernek 

(2) Az (1) bekezdés utolsó mondatának felhatalmazása alapján sportszakembernek 

minősül továbbá: 

a) a MÚSZ licensszel rendelkező úszóoktató, 

b) a kiskorú sportolók törvényes képviselői (döntően a szülők), 

c) a sportszervezet és a sportszövetség vezető tisztségviselői, 

d) a MÚSZ alkalmazottai. 

(3) A nézők által elkövetett etikai vétségek elkövetése megalapozza az Stv 73.§-ban 

megjelölt kizárás büntetés alkalmazását. 

(4) A MÚSZ alkalmazottak által elkövetett etikai vétségek megalapozzák az Mt szerinti 

vétkes kötelezettség szegést. 

10.§ 

Záró rendelkezések 

(1) Az etikai vétség elkövetőjével szemben egyebekben a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései 

szerint kell eljárni. 

 

(2) Jelen Szabályzatot a MÚSZ Elnöksége 5/2014/04/16. számú határozatával fogadta el és 

módosította a MÚSZ-317/2018. (09.05.) határozatával. Rendelkezéseit elfogadásával 

hatályba léptette. 

 

(3) A Szabályzat módosításait a hatálybalépést követően elkövetett etikai vétségek esetén 

kell alkalmazni, kivéve, ha az kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé az elkövető részére a 

folyamatban lévő ügyekben. 

 

Budapest, 2018. szeptember 05. 

 

 

 

 
    Wladár Sándor 

           Elnök 


