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A Magyar Öttusa Szövetség Elnöksége az Alapszabály 13. § (6) bekezdés e) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatát az 

alábbiakban állapítja meg: 

1. § 

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

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

azok érvényesítését. 

(2) A Gyermekvédelmi Szabályzat meghatározza a 18. életévét be nem töltött személyek 

alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, 

alapvető szabályait. Célja a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása, előtérbe 

helyezése. 

(3) Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai és gyermekvédelmi normákat, melyek 

betartása az öttusa sportágban kötelező, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von 

maga után fegyelmi felelősségre vonást. 

2. § 

A Szabályzat személyi hatálya 

(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a MÖSZ által nyilvántartott (igazolt) sportolókra, a 

MÖSZ tagjaira, a MÖSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre, a Szövetség 

által foglalkoztatott játékvezetőkre, versenybírókra, valamint más sportszakemberekre, 

továbbá a MÖSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett sportrendezvény, sportesemény 

szervezőjére. 

3. § 

A Szabályzat területi hatálya 

(1)  A Szabályzat területi hatálya kiterjed azon eseményekre, melyek a MÖSZ 

versenynaptárában szerepelnek, a MÖSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett - 

versenynaptárban nem szereplő - sporteseményekre, a MÖSZ által szervezett 

edzőtáborokra, edzésekre, az MÖSZ testületi üléseire, a MÖSZ által vagy megbízásából, 

illetőleg állami vagy más sportszervezet által vagy szponzori szerződés alapján szervezett 

eseményekre (fogadás, díjkiosztó, stb), a MÖSZ tagszervezeteiben, az öttusa 

szakosztályokban zajló edzésekre, sporteseményekre, más sportág sporteseményeire, 

nyilvános szereplésekre, és minden egyéb olyan alkalomra, melyen a sportoló, 

tisztségviselő, sportszakember ilyen minőségben van jelen. 

(2) A gyermekvédelemre vonatkozó szabályok hatálya továbbá kiterjed valamennyi 

gyermekkel foglalkozó sportszakember pályán és azon kívül, a gyermekkel szemben 

tanúsított magatartására.
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4. § 

A sportoló, sportszakember kötelessége 

(1) Azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) és a MÖSZ 

általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel. 

(2) Tiszteletben tartani az olimpiai eszméket. 

(3) Tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti 

válogatottat. 

(4) Betartani a MÖSZ vonatkozó szabályzatait. 

(5) Tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától. 

(6) A tisztességes játék (fair play) szabályait sértő magatartás minden formáját elkerülni, - 

ideértve a tiltott teljesítményfokozó szerek alkalmazását is - a versenyekre történő 

nevezéskor, valamint a versenyek során. 

(7) Sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a kábítószer, illetőleg a mértéktelen 

alkoholfogyasztástól. 

(8) A sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani. 

(9) A MÖSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont, 

szakszerűen gondosan használni, tárolni, karbantartani. 

(10) Példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és 

tisztségviselő társai felé. 

(11) A sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben 

tartani. 

5. § 

Etikai vétségek 

(1) Etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható az a sportoló, aki 

a) szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, azaz 

szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt 

hátráltat (a szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata irányadó), 

b) az 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) tiltott teljesítmény fokozó szert használ, kábítószert vagy mértéktelenül alkoholt 
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fogyaszt, vagy ezek használatára, fogyasztására mást felbújt, 
 

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

méltatlan magatartást tanúsít. 

(2) Etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható az a sportszakember, aki 

a) versenyzőjét a 5.§ (1) bekezdésében meghatározott cselekmények vagy 
magatartásformák valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, 

b) tiltott teljesítmény fokozó szert használ, kábítószert vagy mértéktelenül alkoholt 
fogyaszt, vagy ezek használatára, fogyasztására mást felbújt, 

c) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít, 

d) szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli. 

(3) Etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható az a tisztségviselő, aki 

a) nyilvános szereplés alkalmával a MÖSZ 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 vállat feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz a 

MÖSZ-nek, 

d) kábítószert vagy mértéktelenül 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. 

6. § 

Eljáró szervek 

(1) 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) a versenyeken a sportszabályokat érintő etikai vétség esetén a verseny zsűrije, egyéb 

szabályokat érintő etikai vétség esetén a szakági szövetségi kapitány vagy szakági 

vezetőedző, a MÖSZ elnöke, a MÖSZ főtitkára, 
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b) egyéb eseményen a MÖSZ elnöke, távollétében alelnökei vagy az esemény 

szervezésében vezető szerepet betöltő más MÖSZ tisztségviselő az etikai vétség  elkövetőjét 

az eseményen való további részvételből kizárhatja, ebben az esetben az adott esemény 

elhagyására kötelezhető. 

Az etikai vétség elkövetőjével szemben egyebekben a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

7. § 

A Gyermekvédelmi Szabályzat alapelvei 

(1) Minden gyermeket megillet a megfelelő védelemhez, és a részvételhez való jog. 

(2) Minden döntést a gyermekek érdekének figyelembevételével kell meghozni. 

(3) A Gyermekvédelmi Szabályzat nem kerülhet ellentmondásba a gyermekek jogairól, 

valamint a gyermekvédelemről szóló hatályos jogszabályokkal. 

(4) A MÖSZ komolyan vesz minden bejelentést, amely a gyermek jogainak megsértésével, a 

vele szembeni rossz bánásmóddal vagy veszélyeztető környezetével kapcsolatos. 

(5) A MÖSZ együttműködik a gyermekek védelme érdekében más civil, állami- és nemzetközi 

szervezetekkel. 

(6) Titoktartási kötelezettség terhel minden, a Magyar Öttusa Szövetséggel kapcsolatban álló 

személyt. A titoktartási kötelezettség értelmében a résztvevő gyermek személyes adatai 

nem adhatóak ki harmadik személy részére. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a 

gyermek ügyében büntetőjogi felelősségre vonás szükséges, illetve ha a gyermek 

büntetendő cselekményt követett el, és a jogszabályoknak megfelelően eljárás indul az 

ügyében, vagy ilyen eljárást kell kezdeményezni. 

(7) A MÖSZ a magyar és nemzetközi jogszabályok szerint, azokkal összhangban végzi 

munkáját. 

8. § 

A gyermeki jogok védelme 

(1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, 

ügyeinek intézésével foglalkozik. 

(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az alapvető jogok biztosa a maga sajátos 

eszközeivel segíti, és ennek során a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait 

érintő - tudomására jutott - visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános 

vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.
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9. § 

A gyermek jogai 

(1) A gyermeknek joga van 

a) a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 

szerek elleni védelemhez, 

b) a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az 

információs ártalommal szembeni védelemhez, 

c) a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai 

érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét érintő minden 

kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, 

egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék, 

d) az őt érintő ügyekben az e törvényben meghatározott fórumoknál panasszal élni, 

e) alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más 

szerveknél eljárást kezdeményezni, 

(2) A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak. 

(3) A gyermek védelme során tiszteletben kell tartani emberi méltóságát, lelkiismereti és 

vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális 

hovatartozására. 

10. § 

A gyermekkel szemben kerülendő magatartások, viselkedési formák 

(1) Gyermekkel történő kiabálás. 

(2) Szülők tudta nélkül történő kapcsolatfelvétel. 

(3) Fenyegetés illetve kényszer alkalmazása a gyermekkel szemben. 

(4) Negatív kritika. 

(5) Sértő kifejezések, illetve becsmérlő becenév használata.
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11. § 

A gyermekkel szemben ajánlott magatartások, viselkedési formák 

(1) Bátorító és építő jellegű visszajelzés a gyermek rossz teljesítménye esetén is. 

(2) Gyermek érdekeinek szem előtt tartása a játék körülményeinek megvizsgálása során. 

(3) A gyermekkel szembeni nyitott viselkedés. 

12. § 

A bántalmazás fajtái 

(1) Elhanyagolás (a gyermek fizikai és érzelmi szükségleteinek figyelmen kívül hagyása, 

olyan helyzet teremtése, amely a gyermek sérülésével jár vagy azzal fenyeget). 

(2) Érzelmi (mind szóbeli, mind fizikális vagy elektronikus formában megvalósuló). 

(3) Fizikai (mind szóbeli, mind fizikális vagy elektronikus formában megvalósuló). 

(4) Szexuális zaklatás (mind szóbeli, mind fizikális vagy elektronikus formában megvalósuló). 

13. § 

Bántalmazásra utaló jelek 

(1) Ismeretlen eredetű sérülések, zúzódások. 

(2) Hirtelen bekövetkező magatartásváltozás. 

(3) Gyermek vallomása bántalmazásról. 

(4) Gyermek külsejében bekövetkező negatív változás (pl. súlyvesztés). 

(5) Mindennapi megjelenésben történő változás (pl. koszos, rendezetlen ruházat). 

14. § 

Bántalmazás gyanúja esetén követendő eljárás 

(1) A gyermek meghallgatása. 

(2) A tudomásra jutott eset jelentése a vezetők és a szülők felé. 

(3) Közös megbeszélés, találkozó összehívása a szülőkkel. 

(4) Valamennyi eset kivizsgálása kötelező. 
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15. § 

 

A gyermek kötelessége 

(1) Gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, 

gondozójával, edzőjével együttműködni. 

(2) Képességeinek megfelelően eleget tenni vállalt kötelezettségének, beleértve a sportolási 

tevékenységet is. 

(3) Tartózkodni az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek 

használatától. 

16. § 

A szülő kötelessége 

(1) A gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani. 

(2) A gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni. 

(3) A gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni. 

(4) A gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

(5) A gyermeke nevelésében közreműködő személyekkel és szervekkel, hatóságokkal 

együttműködni. 

17. § 

Gyermekvédelmi szakember kijelölése 

(1) A MÖSZ köteles kijelölni az edzőktől, illetve a szövetségtől független szakembert 

(pedagógus, pszichológus vagy gyermekvédelmi végzettséggel, illetve tapasztalattal), aki a 

Szabályzatban foglalt követelményekkel összhangban tevékenykedik, és akihez adott 

esetben a gyermekek, illetve a szülők fordulhatnak. 

18. § 

Eljáró szervek 

(1) A gyermekvédelmi szabályok megszegése esetén annak elkövetőjével szemben fegyelmi 

eljárást a Fegyelmi Szabályzat szerint arra illetékes személy kezdeményezheti. 
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(2) Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett esemény felelős vezetője, azaz a MÖSZ elnöke, 

távollétében alelnökei vagy az esemény szervezésében vezető szerepet betöltő más MÖSZ 

tisztségviselő, a szakági szövetségi kapitány vagy szakági vezetőedző, szakmai igazgató, 

akik a gyermek bántalmazásával szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 

érdekében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által jóváhagyott egységes 

elvek és módszertan alkalmazásával járnak el. 

 

Jelen Szabályzatot a MÖSZ elnöksége, a 2018/41. sz. határozatában elfogadta és 2018. október 

17. napjával hatályba léptette. A Szabályzatot a hatálybalépést követően elkövetett etikai 

vétségek és a gyermekvédelmi szabályokba ütköző cselekedetek esetén kell alkalmazni. 

Budapest. 2018.október 17. 


