
Magyar Úszó Szövetség - gyermekvédelmi program  
 
 

A MÚSZ Etikai Kódexében a sportolók védelmére vonatkozóan, a következő megállapítások, 
irányelvek vannak meghatározva: 
 

„tiltott tevékenységnek tekintjük különösen: 

- a sportoló fizikai bántalmazását 

- a sportoló megfélemlítését az edző, versenytárs 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, csókolózást, 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 ez irányú tevékenységet. A 

szakember által végzett masszázsnak nyilvános helyen kell történnie, és soha nem 

tartózkodhat csak a szakember és a kiskorú 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 területén, mellékhelységekben 

- diszkrimináció bármely formáját 

- nem megfelelő viselkedést, amely megában 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.” 

Cél:  
- a MÚSZ korábbi elnöke által - Dr. Herczog Mária közreműködésével - előkészített 

gyermekvédelmi elnöki előterjesztés szakmai tartalmának alkalmazása, annak 

részleteinek újragondolása, a gyermekvédelmi program megvalósítása, 

- gyerekbántalmazások minden fajtájának az elkerülése - prevenció 

- nemzetkőzi jó gyakorlatok áttekintése, azok adaptálása a hazai környezetre való 

tekintettel 

- az edzők, sportszakemberek gyermekvédelmi szemléletváltásának az elindítása, 

erősítése (mindset change) 

- a MÚSZ Etikai Kódexében megfogalmazott irányelvek jobb megismertetése az 

edzőkkel, sportolókkal, szülőkkel. Az irányelvek gyakorlatban történő megvalósítása, 

betartatása, hangsúlyozva a gyerekek jogainak maximális figyelembe vételét, 

- sportolói, szülői és edzői magatartási kódexek kidolgozása – kommunikálása, 

elfogadtatása   

- jelzőrendszer kialakítása és a célcsoportok felé történő kommunikálása 

- a jelzőrendszer hatékony működésének a megtervezése, működtetése 

- az etikai kódex ellenes cselekedetek megismerése, felülvizsgálata, kivizsgálása – 

illetékesek felelősségre vonására szóló javaslattétel a fegyelmi bizottság felé. 



 
 
 
Eszközök: 

- Gyermekvédelmi Felelős kinevezése 

- MÚSZ Gyermekvédelmi Testület létrehozatala, amelynek elnöke a Gyermekvédelmi 

Felelős 

Gyermekvédelmi Felelős  

a.) Felelősségkör:  

- a program részleteinek kidolgozása, elfogadtatása, irányítása, a tagszervezeteken 

belüli nyomon követése, ellenőrzése, 

- az Elnökkel/Főtitkárral egyeztetett belsős és külsős szakértőkkel való folyamatos 

szakmai konzultáció   

- vezetőség felé történő rendszeres beszámolás 

- a Gyermekvédelmi Testület életre hívása, annak vezetése, képviselete, feladatának 

definiálása, konzultációk szervezése 

- a gyermekvédelmi program kommunikációjának koordinálása, irányítása 

- a nemzetközi jó gyakorlatok adaptálása 

- gyerekjogi jelzőrendszer működésének az irányítása 

- direkt jelentéssel az Elnöknek/Főtitkárnak 

b.) Feladatkör: 

- gyermekvédelmi program éves munkatervének kidolgozása: 

-szakmai anyagok összegyűjtése 

-gyermekvédelmi előadások/workshopok tervezése, megszervezése, megvalósítása: 

a.) az edzők számára – régiós edzői értekezleteken és a MÚSZ által szervezett 

konferenciák keretén belül 

b.) gyerekek/szülők számára: Jövő Bajnokai programban résztvevők  

Felelős: gyerekvédelmi felelős, a GYT-vel együttműködve 

2.) Jelzőrendszer - hova fordulhat a gyerek bántalmazás esetén: 

- belső jelzőrendszer kialakítása - folyamatok kidolgozása, működtetése 

- külső jelző- és támogató rendszer kialakítása – esetleg kapcsolat kialakítása a 

kerületi/városi gyermekjóléti központtal 

Felelős: Gyermekvédelmi Felelős, GYT, Kommunikációs Vezető 

           3.) Kommunikáció megtervezése, anyagok/felületek kidolgozása: 

- edzők tájékoztató anyagának az elkészítése – terjesztése 



- gyerekek, szülők gyerekjogi tájékoztatása – tájékoztató írásos anyag készítése 

(szórólap) és minden sportklubba felvételt nyert gyerekhez és szüleihez történő 

eljuttatása 

- online gyerekjogi felület elkészítése, folyamatos aktualizálása 

- jelzőrendszer megfelelő kommunikálása, online és offline eszközökkel 

Felelős: Gyermekvédelmi Felelős, Kommunikációs Vezető 

 

Gyermekvédelmi Testület: 

a.) Felelősségkör: 

- a MUSZ-on belül, gyermekvédelmi ügyekben javaslattevő/ véleményező testület  

- a gyerekvédelmi program szakmai részleteinek a továbbgondolása, kidolgozása 

Tagjai: Danks Emese – MUSZ – Gyermekvédelmi Felelős, Törös Károly –sportszakmai szakértő, 

külsős szakértők: Gyömbér Noémi–sport pszichológus, szülő- Gábor Anna, dr. Tausz Katalin – 

szociológus, dr. Fábry György – jogász. 

b.) Feladatkör: 

- a gyermekvédelmi stratégia kidolgozásában való részvétel, annak felügyelete 

- A Gyermekvédelmi Felelős által becsatornázott panaszok és problémás esetek 

kivizsgálása, döntés előkészítő beszámoló készítése a Fegyelmi Bizottság, – 

szükség esetén feljelentés tétel az illetékes hatóságok – felé. 

  

 

Készítette: Danks Emese, 2018. Április 4. 


