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A	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	 Elnöksége	 az	 Alapszabály	 6.§	 (1)	 bekezdés	 a)	 pontjában	
meghatározott	hatáskörében	eljárva	a	Magyar	Kézilabda	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	 elvek	nem	önkéntes	 választáson	 alapulnak,	 hanem	
szerves	részei	minden	sporttevékenységnek,	sportpolitikának	és	sportirányításnak.	

A	CHARTA	1.	cikk	2.	pontja	szerint	„védeni	és	fejleszteni	kell	a	sport	erkölcsi	és	etikai	alapjait,	a	
sporttevékenységben	 résztvevők	 emberi	 méltóságát	 és	 biztonságát,	 megvédve	 a	 sportot	 és	 a	
sportolókat	minden	politikai,	kereskedelmi,	pénzügyi	manipulációtól,	megalázó	és	méltóságot	
sértő	gyakorlattól,	a	doppingszerek	használatától,	valamint	a	szexuális	jellegű	visszaélésektől,	
különösen,	ami	a	gyermekek,	a	fiatalok	és	a	nők	zaklatását	illeti”.	

A	Magyar	Kézilabda	Szövetség	Elnöksége	 jelen	Szabályzatot	a	CHARTA	hivatkozott	céljával	
teljes	mértékben	azonosulva	fogadta	el.	

FAIR	PLAY	

A	 Fair	 Play	 jelentése	 a	 tiszta	 eszközökkel	 történő	 versenyzés	 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.	

1. Tiszteletben	kell	tartani	a	játékszabályokat,	valamint	a	különböző	versenyek,	bajnokságok,	
tornák	szabályait.	

2. Minden	 erőfeszítést	 meg	 kell	 tenni	 az	 ellenféllel,	 a	 versenybírókkal	 és	 a	 versenyeken	
résztvevő	minden	más	személlyel	(	a	nézőkkel,	a	csapatvezetőkkel,	a	szülőkkel,	a	média	
képviselőivel)	szembeni	sportszerű	magatartás	érdekében.	

3. A	 verseny	 minden	 szereplőjét	 ösztönözni	 kell,	 hogy	 e	 viselkedési	 szabályok	 szerinti	
magatartás	tanúsítsa	a	verseny	előtt,	alatt	és	után,	bármi	legyen	a	verseny	eredménye	és	a	
versenybírók	döntése.	
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I.	

AZ	ETIKAI	ÉS	GYERMEKVÉDELMI	SZABÁLYZAT	CÉLJA	

Jelen	Szabályzat	elsődleges	célja,	hogy	elősegítse	és	ösztönözze	a	kézilabda	sportágra	vonatkozó	
szabályok,	 szabályzatok	 betartását,	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	 (a	 továbbiakban:	 MKSZ)	
célkitűzéseivel	 való	 azonosulást,	 érvényesítését,	 valamint	 a	 kézilabda	 sportágban	
tevékenységet	 folytató,	 	 különösen	 a	 18.	 életévét	 be	 nem	 töltött	 személyek	 védelmét	 (a	
továbbiakban:	gyermekvédelem).	

Jelen	 Szabályzat	 meghatározza	 –	 az	 etikai	 követelményeken	 túlmenően	 -	 továbbá	 azokat	 a	
gyermekvédelmi	szabályokat,	melyek	betartása	a	kézilabda	sportágban	valamennyi	gyermekkel	
foglalkozó	sportszakember	számára	edzésen,	versenyen	és	azon	kívül	kötelezőek,	és	amelyek	
be	nem	tartása,	illetőleg	megsértése	fegyelmi	felelősségre	vonást	von	maga	után.	

II.	

A	SZABÁLYZAT	HATÁLYA	

(1)	Jelen	szabályzat	személyi	hatálya	kiterjed:	
a) az	 MKSZ	 tagjaként	 az	 MKSZ	 szakágaiban	 működő	 sportszervezetekben	

sporttevékenységet	végző	amatőr	és	hivatásos	sportolóra;	
b) az	 MKSZ,	 illetve	 a	 Megyei/Budapesti	 Kézilabda	 Szövetségek	 szervezetében	

tevékenykedő	sportszakemberekre;	
c) az	 MKSZ	 tagjaként	 az	 MKSZ	 szakágaiban	 működő	 sportszervezeteknél	

tevékenykedő	sportszakemberekre;	
d) játékos-ügynökre,	mint	sportszakemberre	
e) az	 MKSZ	 versenyrendszerében	 részt	 vevő	 sportszervezetek	 sportolóira	 és	

sportszakembereire	akkor	is,	ha	ezek	a	sportszervezetek	nem	az	MKSZ	tagjai.	

	(2)	Jelen	szabályzat	területi	hatálya	kiterjed:	

a) A	 szabályzat	 területi	 hatálya	 kiterjed	 mindazon	 eseményekre,	 melyek	 az	 MKSZ	
versenykiírásában	 szerepelnek,	 az	 MKSZ	 által	 kiírt,	 szervezett	 vagy	 rendezett	 –	
versenykiírásban	nem	szereplő	–	sporteseményekre,	továbbá	minden	olyan	külföldön,	
akár	 Magyarországon	 megrendezésre	 kerülő	 nemzetközi	 versenyre,	 amelyen	 a	
résztvevők	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetséget	 és	 Magyarországot	 képviselik.	 A	
szabályzat	 továbbá	 kiterjed	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	 által	 szervezett	
edzőtáborokra,	 edzésekre,	 az	 MKSZ	 testületi	 üléseire,	 közgyűlésére,	 az	 MKSZ	 által	
szervezett	eseményekre.	

b) A	 szabályzat	 területi	 hatálya	 kiterjed	 továbbá	 a	 kézilabda	 sportszervezetben	 zajló	
edzésekre,	 sporteseményekre,	 nyilvános	 szereplésekre	 és	 minden	 olyan	 egyéb	
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alkalomra,	 ahol	 a	 sportoló,	 tisztségviselő,	 sportszakember	 ilyen	 minőségében	 van	
jelen.	

III.	

GYERMEKVÉDELMI	SZABÁLYOK	

(3)	A	gyermek	sportolóval	foglalkozó	sportszakember	a	gyermek	sportolóval	érdekeinek	
biztosításával,	előtérbe	helyezésével	köteles	betartani	az	alábbi	gyermekvédelmi	
szabályokat:	

	
a)	tilos	a	gyermeket	bármilyen	módon	bántalmazni,	beleértve	a	fizikai,	érzelmi	bántalmazást,	
szexuális	zaklatást;		
	
b)	 tilos	 a	 gyermekkel	 szemben	 fenyegetést,	 kényszert	 alkalmazni,	 kivéve	 a	 gyermek	
életmentését	 vagy	 testi	 épségének	 védelmét	 szolgáló	 rendkívüli	 helyzetet	 (vízből	 mentés,	
baleset	elkerülése);	
	
c)	tilos	a	gyermeket	emberi	méltóságában	sértő,	becsmérlő	kifejezésekkel	illetni;	
	
d)	 a	 gyermekkel	 a	 kapcsolatfelvétel	 a	 szülő,	 törvényes	 képviselő	 (a	 továbbiakban:	 szülő)	
tudtával	lehetséges,	a	kapcsolatfelvételt	követően	a	szülőket	tájékoztatni	kell	a	sportszakember	
és	a	gyermek	között	a	tagszervezetnél,	a	kézilabda	sportszervezetnél	szokásos	kapcsolattartás	
formájáról,	 amennyiben	a	 szülő	 a	 folyamatos	működéshez	 szükséges	direkt	 kapcsolattartás	
formája	ellen	kifogást	emel,	az	adott	gyermek	esetében	a	szülő	által	kifogásolt	kapcsolattartási	
forma	nem	alkalmazható;	
	
e)	a	gyermekkel	foglalkozó	sportszakembernek	nyitottnak	kell	lennie	a	gyermekkel	szemben,	
teljesítményét	korának	megfelelően,	lehetőleg	építő	jellegű	visszajelzésekkel	kell	értékelnie,	a	
gyermeknek	lehetőséget	kell	adnia,	hogy	problémájával	megkereshesse;	
	
f)	 a	 gyermekkel	 foglalkozó	 sportszakember	 köteles	 felhívni	 a	 gyermek	 figyelmét	 a	 tiltott	
teljesítményfokozók	egészségügyi	kockázataira,	illetve	az	ezzel	kapcsolatos	erkölcsi	károkra;	
	
g)	 amennyiben	 a	 gyermekkel	 foglalkozó	 sportszakember	 bántalmazásra	 utaló	 jelet	 észlel	 a	
gyermeken,	viselkedésén,	köteles	azt	jelezni	a	sportszervezet	vezetőjének,		a	szülőnek.		
A		sportszakember	által	súlyosnak	ítélt	helyzetben	az	MKSZ	szakmai	igazgatójának	is.		
A		bántalmazásra	utaló	jelek	többek	között	lehetnek:	
	

• ismeretlen	eredetű	zúzódások,	sérülések,	
• hirtelen	 bekövetkező	 magatartásváltozás,	 zárkózottá	 válás,	 indokolatlan	 késések,	

társaival	szembeni	hirtelen	viselkedés-változás,	
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• hirtelen	bekövetkező,	sportszakmailag	nem	indokolt	teljesítmény-visszaesés,	
• gyermek	 külsejében	 bekövetkező	 feltűnő	 változás,	 például	 hirtelen	 súlyváltozás,	

elhanyagolt	ruházat	stb.,	
	
h)	bántalmazás	észlelése,	gyanúja	esetén,	illetőleg,	ha	a	gyermek	szól	a	sportszakembernek	a	
bántalmazásról,	 az	 g)	 pontban	 foglaltak	 figyelembevételével	 a	 sportszakember	 köteles	
kivizsgálást	 kezdeményezni,	 és	 amennyiben	 a	 sportszervezet	 az	 esetet	 a	 szülő	 bevonásával	
nem	vizsgálja	ki,	köteles	azt	haladéktalanul	az	MKSZ	szakmai	igazgatójának	jelezni,	
	
i)	 a	 sportszakember	 köteles	 azon	 lehetőségről	 az	 érintett	 gyermeket	 és	 szülőt	 tájékoztatni,	
hogy	gyermek	bántalmazása	vagy	annak	gyanúja	esetén	a	gyermek,	a	szülő,	a	sportszakember	
közvetlenül	is	fordulhat	a	MKSZ	szakmai	igazgatójához,	és	igényük	esetén	a	szakmai	igazgató	
tájékoztatja	 az	 érintettet	 az	 MKSZ	 által	 gyermekvédelmi	 ügyben	 kijelölt	 pszichológus	
elérhetőségéről.	
	
j)	 tilos	 a	 sportoló	 gyermek	 szüleinek	 vagy	 törvényes	 képviselőjének,	 illetve	 egyesületének	
megkerülésével	–	bármilyen	formában	–	közvetlen	kapcsolatfelvétel	a	gyermek	sportolóval,	a	
sporttal	kapcsolatos	szolgáltatásai	igénybevételének	ösztönzésének	céljából.	

	

IV.	

ÁLTALÁNOS	ETIKAI	KÖVETELMÉNYEK	
	

(4)	Sportolóval	szemben	elvárt	általános	etikai	követelmény,	hogy		
a) szándékos	cselekményével	szabálytalanul	ne	befolyásolja	a	verseny	eredményét,	

vagyis	 szabálytalanul	magának	vagy	más	versenyzőnek	előnyt	ne	 szerezzen	és	
ezzel	más	versenyzőt	hátrányos	helyzetbe	ne	hozzon;	

b) az	 edzőtáborban	 ne	 szegje	 meg	 az	 alapvető	 együttélési	 normákat,	 amellyel	
zavarja	 sportoló	 társai	 felkészülését,	 pihenését,	 illetve	 ne	 szegje	meg	 a	 vezető	
sportszakember	által	meghirdetett,	az	edzőtáborra	vonatkozó	normákat;	

c) kerülje	,	legfőképpen	sportolóként	való	megjelenése	vagy	sporttevékenységének	
kifejtése	során	drog	vagy	alkohol	fogyasztását,	

d) sporttevékenysége	 során	 tiltott	 teljesítményfokozó	 szert	 ne	 fogyasszon,	 illetve	
ezek	fogyasztására	felbújtást	se	kövessen	el;	

e) ne	 tanúsítson	 népszerűségével	 vagy	 fizikai	 erejével	 visszaélve	 a	 kézilabda	
sportág,	a	sportszervezete,	az	MKSZ	vagy	saját	hírnevéhez	méltatlan	magatartást.	
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(5)	Sportszakemberrel	szemben	elvárt	általános	etikai	követelmény,	hogy	

a) sportolóját	 az	 (4)	 bekezdésben	 meghatározott	 cselekmények	 vagy	
magatartásformák	 valamelyikére	 ne	 bújtsa	 fel	 és	 azok	 elkövetésében	
közreműködőként	sem	vegyen	részt;	

b) sportoló	 vagy	 más	 sportszakember	 irányába	 sportszakemberhez	 méltatlan	
magatartást	ne	tanúsítson;	

c) kerülje,	 legfőképpen	 sportszakemberként	 való	 megjelenése	 során	 drog	 vagy	
alkohol	nyilvános	helyen	történő	fogyasztását	

d) tiltott	teljesítményfokozó	eszközt	ne	használjon,	ne	tartson	magánál		
e) népszerűségének	 kihasználásával	 a	 kézilabda	 sportág,	 a	 sportszervezete,	 az	

MKSZ	vagy	saját	hírnevéhez	méltatlan	magatartást	ne	tanúsítson;	
f) sportrendezvényen	 szakembertársait	 és	 tevékenységüket	 sértő	 módon	 ne	

kritizálja,	 szakembertársai	 versenyzőjének	 eredményét	 nyilvánosan	 ne	
becsmérelje	 oly	 módon,	 amellyel	 esetleg	 a	 sportrendezvény	 helyszínén	
tartózkodó	más	személyeket	is	befolyásolna.	

g) gyermek	 sportolóval	 szemben	 a	 III.	 pont	 (1)	 bekezdésében	 felsorolt	
gyermekvédelmi	szabályokat	maradéktalanul	betartsa	

h) utánpótlás	 korú	 játékosok	 sportszakembereként	 a	 gyermekek	 szakmai	
fejlődéséhez	 szükséges	 szempontokat	 minden	 esetben	 szem	 előtt	 tartsa	 és	
körülményeihez	képest,	az	ahhoz	szükséges	lehetőségeket	biztosítsa	
	

(6) MKSZ	tisztségviselővel	szemben	elvárt	általános	etikai	követelmény,	hogy	
a) nyilvános	 szereplése	 esetén	 az	 MKSZ	 nevében	 ne	 tegyen	 olyan	 nyilatkozatot,	

amely	nem	felel	meg	a	meglévő	testület	döntésének;	
b) tisztségviselői	 feladataiból	 adódó	 bizottsági	 munkában	 érdektelenséget	 ne	

mutasson	 és	 a	 bizottsági	 ülések	 több	mint	 50%-án	 részt	 vegyen.	 A	 bizottsági	
ülések	alóli	hiányzás	indoka,	csak	méltánylást	érdemlő	indok	fennállása	esetén	
fogadható	el;	

c) a	 bizottságban	 vállalt	 feladatának	 teljesítésével	 erkölcsi	 vagy	 anyagi	 kárt	 ne	
okozzon	az	MKSZ-nek;	

d) népszerűségének	 kihasználásával	 a	 kézilabda	 sportág	 vagy	 saját	 hírnevéhez	
méltatlan	magatartást	ne	tanúsítson;	

e) a	 kézilabda	 sportágban	 tevékenységet	 folytató	 sportszakemberek	 vagy	
tisztségviselő	társai	tevékenységét	illetve	a	sportág	kézilabdázóinak	eredményeit	
méltánytalanul	ne	becsmérelje.	
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V.	
	

ELJÁRÁSI	SZABÁLYOK	
	

(7)	Jelen	Szabályzat	bármely	rendelkezésének	be	nem	tartása	fegyelmi	vétséget	von	maga	után,	
amelynek	 során	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	 Etikai	 és	 Fegyelmi	 Bizottsága	 a	 hatályos	
Fegyelmi	Szabályzatának	rendelkezései	szerint	jár	el.	
	
(8)	Fegyelmi	eljárás	kezdeményezésére	az	MKSZ	Fegyelmi	Szabályzat	szerint	illetékes	személy	
vagy	sportszervezet	jogosult.	
	

VI.	

ZÁRÓ	RENDELKEZÉSEK	

(9)	 Az	 Európai	 Kézilabda	 Szövetség	 Viselkedési/Etikai	 Kódexe	 az	 MKSZ	 Etikai	 és	
Gyermekvédelmi	 Szabályzatának	 mellékletét	 képezi,	 a	 fegyelmi	 eljárásokban	 annak	
rendelkezéseit	 kötelező	 érvényűen	 alkalmazni	 kell.	 Az	 Európai	 Kézilabda	 Szövetség	
tisztségviselőinek	meghatározott	viselkedési	normákat	az	MKSZ	tisztségviselőinek	is	be	kell	
tartaniuk.	

(10) Jelen	 Szabályzatot	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	 Elnöksége	 12./2020	 (I.20.)	 sz.	
határotatával	fogadta	el,	mely	az	elfogadást	követő	napon	lép	hatályba.	

(11) E	 Szabályzat	 hatálybalépésével	 egyidejűleg	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	
Elnökségének	 30/2017.(III.09.)	 	 számon	 hozott	 határozatával	 elfogadott	 Magyar	 Kézilabda	
Szövetség	Etikai	és	Gyermekvédelmi	Szabályzata	hatályát	veszti.	

(12) Szabályzatot	a	hatálybalépést	követően	elkövetett	etikai	követelmények	megszegése	
esetén	kell	alkalmazni.	

	
Dr.	Kocsis	Máté	elnök	

a	Magyar	Kézilabda	Szövetség	Elnöksége	képviseletében	

	

	



8 
 

Melléklet:	1.	számú	Az	Európai	Kézilabda	Szövetség	Viselkedési/Etikai	Kódexe	(1	lap)	
	

EUROPEAN	 HANDBALL	 FEDERATION	

(EURÓPAI	KÉZILABDA	SZÖVETSÉG)	

VISELKEDÉSI/ETIKAI	

K	Ó	D	E	X	
(magyar	nyelvű	fordítás)	

1)	 Minden	EHF	tisztviselőnek	a	következő	viselkedési	szabályokat	kell	betartania:	

Minden	EHF	tisztviselőnek	a	részére	biztosított	hivatalos	formaruhát	kell	viselnie.	
EHF	 tisztviselőnek	 tartózkodniuk	 kell	minden	olyan	 anyag	 fogyasztásától,	mely	megronthatja	 szellemi	 és/vagy	

fizikai	teljesítményét.	
Az	EHF	tisztviselő	viselkedésének,	beszédének	és	cselekedeteinek	a	verseny	alatt	illetve	oda-	vagy	elutazáskor	

kifogástalannak	és	mindig	sportszerűnek,	udvariasnak	és	önmegtartóztatónak	kell	lennie.	
Az	EHF	tisztségviselőnek	annyival	korábban	kell	megérkeznie	a	mérkőzés	színhelyére,	hogy	legyen	ideje	ellenőrizni	

a	létesítményeket	és	felszereléseket,	megbeszélni	a	helyi	előkészületeket,	utasítani	a	helyi	hivatalos	személyeket,	illetve	minden	
fontos	információt	megosztani	a	különböző	érintettekkel.	

Semelyik	 EHF	 tisztviselő	 nem	 kritizálhatja	 nyilvánosan	 az	 EHF-et,	 annak	 tisztségviselőit	 vagy	 egyes	
szövetségeit.	

EHF	tisztviselő	nem	utasíthat	vissza	megbízást	abból	a	célból,	hogy	elfogadjon	egy	másikat	a	kézilabda	sporton	
belül.	

Minden	EHF	tisztviselőnek	törekednie	kell	arra,	hogy	birtokában	legyen,	és	bizonyítani	tudja,	hogy	tudja	és	érti	a	
játékszabályban	foglaltakat,	valamint	küldetésének	célját.	

Az	EHF	tisztviselőnek	meg	kell	győződnie	arról,	hogy	a	feljegyzések	és	beszámolók	mentesek	mindenféle	külső	
beavatkozástól	és	a	legnagyobb	elővigyázatossággal	kell	eljárnia	a	lehetséges	hamisítások	tekintetében.	

Semelyik	EHF	tisztviselő	sem	folytathat	beszélgetést	feladatok	kiosztásával	kapcsolatban.	

2)	 Minden	EHF	tisztviselőnek	el	kell	kerülnie	minden	olyan	tevékenységet	-akár	kimondottan	tiltva	
van	e	szabályzatban,	akár	nem-	ami	a	szabályzat	megszegését	eredményezné	vagy	ezt	a	látszatot	
keltené.	Különösen	tartózkodnia	kell:	

Az	EHF	személyes	célra	való	használatától,	Kedvezményeket		
biztosítani	 egyes	 személyek	 számára,	 Pártatlanságot	 vagy	
önállóságot	 részbeni	 elveszteni,	 Belső,	 bizalmas	
információt	 kiadni,	 Előrebocsátkozni	 EHF	 döntéseket	
illetően,	EHF	nevében	döntéseket	hozni,	
Negatívan	befolyásolni	a	közvéleményt	az	EHF	tisztességét	illetően,	
Nem	 megfelelő	 vagy	 drága	 ajándékok	 elfogadása	 az	 EHF	 esetleges	 üzletfeleitől,	 tagszövetségeitől	 vagy	
partnereitől	és	tagjaitól,	
Durva	viselkedéstől,	még	akkor	is,	ha	nem	EHF	megbízatást	teljesít.	

3)	 Minden	személy,	aki	az	EHF-nél	valamilyen	hivatalos	pozícióban	tevékenykedik	mindent	megkell	
tennie	annak	érdekében,	hogy	semmilyen	kétség	nem	merüljön	fel	beosztását	illetően.	Pontosabban,	
ajánlott,	hogy	az	EHF	tisztviselő	hivatalos	esemény	alkalmával	ne	jelenjen	meg	két	szerepkörben	(hacsak	
az	EHF	ezt	nem	kérte	vagy	engedélyezte).	Hasonlóan,	bármilyen	meghívást	az	EHF	tisztviselők	részére	az	
EHF	irodának	kell	megküldeni,	semmilyen	meghívás	nem	fogadható	el	bármely	tisztségviselő	által	a	
meghívó	féllel	történő	személyes	megbeszélés	alapján.	


