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BEVEZETŐ 

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályában 

foglaltak szerint az Olimpiai Charta rendelkezéseinek figyelembevételével elfogadja a Magyar 

Olimpiai Bizottság Etikai Szabályzatát (a továbbiakban: „Etikai Szabályzat”).  

A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya rendelkezik az Etikai Bizottság felállításáról és 

feladatairól. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottságának feladata, hogy meghatározza a Magyar 

Olimpiai Mozgalom etikai alapelveit, ideértve az Etikai Szabályzat Közgyűlés elé terjesztését, 

amely tükrözi az Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapokmányában, az Olimpiai Chartában 

rögzített értékeket és alapelveket.  

A Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottságának feladata az etikai alapelvek be nem tartása 

miatt keletkezett panaszok kivizsgálása, ideértve az Etikai Szabályzat megsértését. Szükség 

szerint a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottsága joghátrányt jelentő következmény 

alkalmazását terjeszti elő a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége, vagy Közgyűlése számára. 

Az Etikai Szabályzatban használt fogalmak a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályában 

meghatározott jelentéssel bírnak. 

A Magyar Olimpiai Bizottság, valamint annak minden tagja, tiszteletbeli tagja, bizottságának 

tagja, tisztségviselője, a tiszeletbeli elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya szerint 

elismert országos sportági szakszövetségek (a továbbiakban: „Sportszövetségek”), az Elismert 

Szervezetek, illetve a Sportszövetségek és az Elismert Szervezetek által rendezett 

sportesemények szervezőbizottságai (a továbbiakban: „Szervezőbizottságok”) megerősítik az 

Olimpiai Charta és különösen annak alapelvei iránti elköteleződésüket, valamint a Pierre de 

Coubertin által életre hívott olimpiai eszme iránti hűségüket, továbbá vállalják az etika és 

tisztesség kultúrájának terjesztését a saját működési területükön, és példaképként viselkednek. 

A Sportszövetségek, az Elismert Szervezetek, valamint a Szervezőbizottságok vállalják, hogy 

működésük szabályozására elfogadnak az Etikai Szabályzat alapelveinek és szabályainak 

megfelelő etikai szabályzatot, vagy írásos nyilatkozatban fogadják el az Etikai Szabályzatot. 
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AZ ETIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1. § Az Etikai Szabályzat hatálya  

(1) Az Etikai Szabályzat hatálya kiterjed:  

a) a Sportszövetségekre; 

b) az Olimpiai Mozgalommal kapcsolatos tevékenységeik vonatkozásában az 

Elismert Szervezetekre; 

c) a Szervezőbizottságokra; 

d) a MOB-tagokra, a Tiszteletbeli Tagokra és a tiszteletbeli elnökre, a Magyar 

Olimpiai Bizottság tisztségviselőire és bizottságainak tagjaira; 

e) a Magyar Csapat kerettagjaira, a Magyar Csapat tagjaira, valamint a 

Küldöttség egyéb tagjaira 

(a továbbiakban mindezek együtt: „Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek”). 

 

(2) Etikai vétségnek minősül az Etikai Szabályzatban foglalt alapelvek megsértése. 
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A MAGYAR OLIMPIAI MOZGALOM ETIKAI ALAPELVEI 

 

AZ OLIMPIZMUS ETIKAI ALAPELVEI 

 

A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek az olimpizmus alábbi etikai 

alapelveinek betartásával kötelesek tevékenységeik során eljárni. 

 

2. § Az olimpizmus egyetemes etikai alapelvei 

(1) Az olimpizmus alapja az egyetemes etikai alapelvek iránti tisztelet. Ezek az 

alapelvek a következők: 

 

a) az olimpiai eszme tisztelete, amelyhez a barátság, szolidaritás és fair play 

által vezérelt közös egyetértés szükségeltetik; 

b) az Olimpiai Mozgalom egyetemlegessége és a politikai semlegesség 

elvének tisztelete; 

c) harmonikus viszony ápolása az állami hatóságokkal, ezzel egy időben az 

Olimpiai Chartában rögzített autonómia elvének tiszteletben tartása; 

d) az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi egyezmények tiszteletben 

tartása, amelyek különösen az alábbiakat biztosítják: 

da) emberi méltóság tiszteletben tartása; 

db) bármilyen alapú diszkrimináció elutasítása, legyen az faji, 

bőrszín alapú, nemi, szexuális orientáción alapuló, nyelvi, vallási, 

politikai alapú vagy eltérő vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, tulajdon, születési vagy egyéb státusz alapján; 

dc) mindenféle bántalmazás és visszaélés elutasítása, legyen az 

fizikai, mentális vagy szexuális jellegű. 

 

3. § Tisztességes magatartás 

(1) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek megfelelő igyekezettel 

és gondossággal kell eljárniuk küldetésük és feladataik teljesítése során. 

Mindenkor a legmagasabb fokú tisztesség jegyében kell eljárniuk és különösen a 

döntéseik során legyenek pártatlanok és objektívek; 

(2) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tartózkodniuk kell 

mindenféle csalástól és korrupciót magában foglaló cselekedettől. Nem 

tanúsíthatnak olyan magatartást, ami az Olimpiai Mozgalom hírnevét sérti; 
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(3) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tartózkodniuk kell az 

összeférhetetlenségtől, illetve tiszteletben kell tartaniuk a Magyar Olimpiai 

Mozgalomhoz Tartozó Személyekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. 

 

4. § Tisztességes versenyek 

(1) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek a csalás minden 

formáját meg kell akadályozni, valamint minden szükséges intézkedést meg kell 

hozniuk a tisztességes versenyek biztosítása érdekében; 

(2) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tiszteletben kell 

tartaniuk a WADA Doppingellenes Szabályzatát, a Magyar Olimpiai Bizottság 

Doppingellenes Szabályzatát, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a 

Magyar Olimpiai Bizottság egyéb, a tisztességes versenyekre vonatkozó 

szabályzatait; 

(3) Az Olimpiai Eseményekhez kapcsolódó mindenféle fogadásban való részvétel, 

vagy annak támogatása, illetve az Olimpiai Eseményekhez kapcsolódó fogadások 

mindenféle népszerűsítése tilos; 

(4) Sportesemények résztvevőinek tilos a versenyek menetének vagy eredményének 

bármely módon történő befolyásolása. 

 

5. § Ideális irányítás és erőforrások 

(1) Az Olimpiai Mozgalom ideális irányítására vonatkozó egyetemes alapelveket a 

Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tiszteletben kell tartania, 

különösképpen az átláthatóság, az elszámoltathatóság, és a felelősségre 

vonhatóság elveit; 

(2) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek Olimpiai Mozgalomhoz 

társított erőforrásait kizárólag olimpiai célokra lehet fordítani; 

(3) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek bevételeit és kiadásait az 

általánosan elfogadott könyvelési elveknek megfelelően a pénzügyi számlájukon 

kell vezetni; 

(4) Azokban az esetekben, ahol a Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi támogatást 

nyújt a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek, az Elnökség által 

kijelölt szakértő által ezen Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek 

pénzügyi számláit könyvvizsgálatnak vetheti alá; 

(5) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek elismerik a szponzorok, 

partnerek és egyéb támogatók jelentős hozzájárulását, amivel az Olimpiai 

Mozgalom presztízsét és fejlődését támogatják; 

(6) A különböző pályázatok tisztességének és semlegességének megőrzése érdekében 

a pályázók, szponzorok, partnerek és egyéb támogatók által történő támogatásnak 



  

 
7 

és népszerűsítésnek a sport szabályainak és az Olimpiai Charta, valamint az Etikai 

Szabályzat által lefektetett elveknek megfelelően kell történnie; 

(7) A szponzoroknak, partnereknek és egyéb támogatóknak tilos beavatkozniuk a 

Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyek vezetésébe. 

 

6. § Pályázatok 

(1) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tiszteletben kell 

tartaniuk a Magyar Olimpiai Bizottság által kezdeményezett pályázati eljárások 

tisztességét – ideértve a meghívási időszakot –, ezáltal egyenlő feltételeket és 

lehetőségeket biztosítva minden pályázónak vagy potenciális pályázónak, 

egyúttal elkerülve az összeférhetetlenségből fakadó problémákat; 

(2) Minden, a pályázati eljárásban résztvevő szervezet vagy személy magatartásának 

maximálisan összhangban kell lennie az Olimpiai Charta és az Etikai Szabályzat 

alapelveivel és rendelkezéseivel. Ebből fakadóan az illetékes Sportszövetség, 

vagy Elismert Szervezet felelős minden résztvevő szervezet és személy 

tájékoztatásáért, valamint minden olyan észszerű intézkedés meghozataláért, 

amelyek ezen alapelvek tiszteletben tartását biztosítják; 

(3) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tilos közvetve vagy 

közvetlenül a pályázati eljárásból eredő bármilyen előnyt kérni vagy elfogadni; 

(4) A pályázati eljárás semlegességének elvét a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz 

Tartozó Személyeknek tiszteletben kell tartaniuk. E célból a Magyar Olimpiai 

Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tartózkodniuk kell minden, láthatóan 

véleményt formáló nyilvános nyilatkozattól a pályázatokat vagy potenciális 

pályázatokat illetően; 

(5) Minden, a pályázati eljárásban résztvevő szervezetnek és személynek 

tartózkodnia kell attól, hogy az Olimpiai Mozgalom bármely szavazati joggal 

rendelkező tagjához vagy harmadik személyhez forduljon olyan pénzügyi, 

politikai vagy bármilyen egyéb támogatás céljából, amely nincs összhangban a 

Magyar Olimpiai Bizottság által kezdeményezett pályázati eljárással; 

(6) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek tiszteletben kell 

tartaniuk a Magyar Olimpiai Bizottság által közzétett pályázati szabályokat. 
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A SPORTSZÖVETSÉGEK ÉS AZ ELISMERT SZERVEZETEK 

IDEÁLIS IRÁNYÍTÁSÁNAK ALAPELVEI 

 

A Sportszövetségek és az Elismert Szervezetek az ideális irányítás alábbi alapelveinek 

betartásával kötelesek tevékenységeik során eljárni. 

 

7. § Vízió, küldetés és stratégia 

(1) Vízió 

A Sportszövetségek és az Elismert Szervezetek vízióját és átfogó céljait pontosan 

meg kell fogalmazni és kommunikálni kell. 

(2) Küldetés 

A Sportszövetség és az Elismert Szervezet küldetésének tartalmaznia kell: 

a) a sport fejlesztését és támogatását nonprofit szervezeteken keresztül; 

b) a sport értékeinek terjesztését; 

c) versenyek szervezését; 

d) a tisztességes versenyek mindenkori biztosítását; 

e) tagok, valamint a sportolók védelmét; 

f) szolidaritást; 

g) a környezet tiszteletét. 

(3) Stratégia 

A stratégiának összhangban kell lennie a vízióval, valamint időszakonként 

szükséges a működési környezethez igazítani. A Sportszövetségek és az Elismert 

Szervezetek stratégiáját a szervezet legmagasabb szintjén kell elfogadni. 

 

8. § Struktúrák, szabályozások és demokratikus folyamatok 

(1) Szervezeti struktúrák 

Az Olimpiai Mozgalomhoz tartozó Sportszövetségeknek és Elismert 

Szervezeteknek a tagság elvén kell alapulniuk az irányadó jogszabályoknak 

megfelelően; 

A Sportszövetségeknek és az Elismert Szervezeteknek olyan jogi vagy 

természetes személyek legyenek a tagjai, akik tevékenysége kapcsolódik a 

Sportszövetségéhez, illetve az Elismert Szervezetéhez, és segítik a 

Sportszövetséget és az Elismert Szervezetet törekvéseinek elérésében. 

(2) Átlátható szabályozások 
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Minden Sportszövetség és Elismert Szervezet és azok irányító testületei 

szabályozásának, különösen de nem kizárólagosan az alapszabályoknak és egyéb 

eljárási szabályoknak, egyértelműnek, átláthatónak, nyilvánosnak és könnyen 

elérhetőnek kell lennie; 

Az egyértelmű szabályozások a közérthetőség, előreláthatóság előfeltételei, 

egyben elősegítik az ideális irányítást; 

A szabálymódosításra vonatkozó eljárásoknak is egyértelműnek és átláthatónak 

kell lenniük; 

(3) Irányító testületek 

Az irányító testületek méretének megfelelőnek, valamint az adott Sportszövetség 

vagy Elismert Szervezet méretével arányosnak kell lennie; 

Az irányító testületek feladatait és hatásköreit egyértelműen le kell fektetni az 

irányadó szabályzatban; 

Az irányító testületeknek jogosultnak kell lenniük bizottságok felállítására; 

A Sportszövetségnek és az Elismert Szervezetnek megbízható és megfelelő 

kritériumrendszert kell felállítania, valamint elfogadnia az irányító testületek 

tagjainak megválasztásával és kinevezésével kapcsolatban a magas színvonalú 

szakértelem, minőség és ideális irányítás biztosítása jegyében. 

(4) Képviseleten alapuló irányító testületek 

Az irányító testületekben képviselettel kell rendelkezniük a Sportszövetség, 

illetve az Elismert Szervezet tagjainak. 

(5) Demokratikus folyamatok 

Az olyan demokratikus folyamatokra, mint a választások, egyértelmű, átlátható és 

igazságos szabályoknak kell vonatkozniuk. 

(6) Az érintett testületek hatáskörei 

A hatásköröket egyértelműen fel kell osztani a különböző testületek között, 

úgymint a közgyűlés, végrehajtó testületek, bizottságok és fegyelmi testületek; 

A Sportszövetségek és Elismert Szervezetek menedzsmentért, felügyeletért és 

irányításért felelős testületei közötti hatalommegosztásban egyensúlynak kell 

lennie, a fékek és egyensúlyok elvének megfelelően. 

(7) Határozathozatal 

Minden Sportszövetség és Elismert Szervezet tagjának jogában áll a napirendi 

pontokkal kapcsolatos véleményének kinyilvánítása az arra megfelelő 

csatornákon; 

A tagoknak joguk van szavazni, valamint arra, hogy ezen jogukat az irányító 

testület szabályaiban meghatározott megfelelő módon gyakorolják; 
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A döntéshozó testületeknek teljesen tisztában kell lenniük minden vonatkozó 

információval a határozathozatalt megelőzően; 

A Sportszövetség és az Elismert Szervezet testületeinek rendszeresen kell 

ülésezniük, a saját kötelezettségeinek figyelembevételével. 

(8) Összeférhetetlenség 

Általános elvként érvényes, hogy bármely döntéshozó testület tagjainak 

pártatlannak kell lenniük határozathozataluk közben. Senkit sem lehet bevonni a 

döntéshozatalba, akinek az éppen megvitatott témakörhöz személyes vagy üzleti 

érdeke fűződik. 

(9) Tisztviselők rendszeres megválasztása vagy megújítása 

A hivatali ciklus időtartamát előre meg kell határozni a tisztségviselők rendszeres 

választása vagy megújítása céljából. Az új jelöltek jelentkezését ösztönözni kell. 

(10) Határozathozatal és fellebbezés 

Bármely személy számára, aki bármely Sportszövetség vagy Elismert Szervezet 

által hozott fegyelmi határozat által érintett, fel kell ajánlani a lehetőséget 

fellebbezés benyújtására a sporttal kapcsolatos jogvitákban illetékes független 

testület előtt; 

Ha a határozatot egy taggal szemben hozzák, különös figyelmet kell fordítani az 

átláthatóság és a magánélet védelme közötti megfelelő egyensúlyra. 

 

9. § Megkérdőjelezhetetlen szakértelem, integritás és etikai színvonal 

(1) A végrehajtó testület tagjainak szakértelme 

A végrehajtó testület tagjait a képességük, szakértelmük, értékeik, vezetői 

kvalitásuk, tisztességük és tapasztalatuk alapján kell kiválasztani; 

Bizonyos területeken – szükség esetén – a külső szakértők bevonását számításba 

kell venni. 

(2) Aláírási jogkör 

Az ideális irányítás a megfelelő pénzügyi ellenőrzést is maga után vonja; 

A bármelyféle képviseleti jogkörrel (különösen aláírással) való visszaélés 

elkerülése érdekében: megfelelő, a legmagasabb szinten jóváhagyott és 

ellenőrzött szabályok felállítására van szükség; 

Precíz, egyértelmű és átlátható szabályozások létrehozása és alkalmazása 

szükséges, a hatékony ellenőrzési rendszer, valamint a fékek és egyensúlyok 

elvének érvényesítése mellett; 
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Általános szabályként az önálló aláírási jogkör elkerülendő a Sportszövetségre, 

illetve az Elismert Szervezetre kötelező érvényű kötelezettségvállalások esetében. 

(3) Belső menedzsment, kommunikáció, koordináció 

A megfelelő belső kommunikáció felerősíti a Sportszövetségek és az Elismert 

Szervezetek hatékonyságát; 

A Sportszövetségen és az Elismert Szervezeten belüli megfelelő 

információáramlás biztosítja a tevékenységeknek a tagok általi megértését, 

valamint hozzájárul a vezetők megalapozott és időben történő döntéshozatalához; 

A megfelelő munkakörülmények és környezet, csakúgy, mint a motiváció és az 

ösztönző jellegű intézkedések, nélkülözhetetlenek a szervezet zökkenőmentes 

működéséhez. 

(4) Kockázatkezelés 

Egyértelmű és megfelelő kockázatkezelési folyamat kialakítása szükséges a 

következők szerint: 

a) a szervezetre nézve lehetséges kockázatok azonosítása; 

b) kockázatok elemzése; 

c) kockázatok kezelése; 

d) kockázatok ellenőrzése, figyelemmel kísérése; 

e) közzététel/átláthatóság. 

(5) A menedzsment tagjainak kinevezése 

A menedzsment tagjai többségének szakmabélinek kell lennie. A jelölteknek 

szakmai kompetenciával és kifogástalan szakmai háttérrel kell rendelkezniük; 

A kiválasztási folyamatnak objektív kritériumok mentén kell haladnia, 

egyértelműen lefektetett szabályok alapján. 

(6) Etikai Szabályzat 

A Sportszövetség és az Elismert Szervezet etikai szabályzatának a Magyar 

Olimpiai Bizottság Etikai Szabályzatára kell hivatkoznia, valamint azt annak 

alapján kell megalkotni. 

 

10. § Felelősség, átláthatóság, irányítás 

(1) Felelősség  

Minden választott vagy kinevezett testület felelősséggel tartozik a szervezet tagjai 

felé; 
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Különösképpen a végrehajtó testület tartozik felelősséggel a Sportszövetség, 

illetve az Elismert Szervezet közgyűlése felé. A menedzsment a végrehajtó 

testület felé tartozik felelősséggel. Minden alkalmazott a menedzsment felé 

tartozik felelősséggel. 

(2) Eljárások és mechanizmusok 

A felelősségre vonhatóság érdekében megfelelő, mindenki számára érthető 

követelményekre és eljárásokra van szükség, valamint azok következetes 

alkalmazására és ellenőrzésére; 

Egyértelmű és mérhető célkitűzéseket, célokat kell állítani a Sportszövetségnek 

és az Elismert Szervezetnek, azok testületeinek, menedzsmentjének, 

apparátusának, beleértve az értékelésre szolgáló megfelelő eszközöket. 

(3) Átláthatóság és kommunikáció 

A pénzügyi információkat rendszeresen közzé kell tenni, a tagok, érdekelt felek 

és a köz számára megfelelő módon. A pénzügyi beszámolót évente kell 

elkészíteni; 

A Sportszövetségek és az Elismert Szervezetek pénzügyi kimutatásait 

következetesen kell közzétenni a könnyű megértés érdekében. 

(4) Pénzügyek – irányadó jogszabályok, szabályok, eljárások és szabványok 

A pénzügyi bizonylatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kell 

elkészíteni úgy, hogy azok megbízható és valósághű képet mutassanak; 

Minden Sportszövetség és Elismert Szervezet éves pénzügyi kimutatását 

független és minősített könyvvizsgálónak kell ellenőriznie; 

Az irányító testületek tagjaira vonatkozó díjazásokkal és pénzügyi 

rendelkezésekkel kapcsolatos információ is az éves beszámoló részét kell, hogy 

képezze; 

Az irányító testületi tagok, valamint a fizetett tisztségviselők díjazásával 

kapcsolatban egyértelmű szabályok szükségesek. A díjazási eljárásnak 

átláthatónak és kiszámíthatónak kell lennie. 

(5) Belső ellenőrzőrendszer 

A Sportszövetségeken és az Elismert Szervezeteken belüli pénzügyi folyamatok 

és műveletek belső ellenőrzését be kell vezetni; 

A megfeleltetési rendszer, dokumentummegőrzési rendszer, valamint 

információbiztonsági rendszerek elfogadása támogatandó; 

A belső ellenőrzőrendszer felépítése a szervezet méretén és fontosságán múlik.  
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(6) Oktatás és tréning 

A vezetők, alkalmazottak és önkéntesek folyamatos képzése és tréningje kiemelt 

szerepet kell, hogy kapjon a Sportszövetségek és az Elismert Szervezetek 

életében; 

A Sportszövetségeken és az Elismert Szervezeteken belüli önfejlesztés és 

rendszeres tréning támogatása ösztönzendő. 

 

11. § Szolidaritás és fejlődés 

(1) A források szétosztása 

A sportból származó pénzügyi forrásokat a sportra, különösen annak fejlesztésére 

szükséges fordítani; 

A pénzügyi bevételeket igazságos és hatékony módon kell elosztani. A pénzügyi 

források igazságos elosztása hozzájárul a tisztességes versenyhez. 

(2) Egyenlőség 

A forrásokat igazságosan kell elosztani. A sporton belüli egyenlőség fontosságát 

hangsúlyozni szükséges; 

A versenyeken való részvételi jog támogatandó, illetve azt biztosítani kell a 

megfelelő szinten lévő sportolóknak; 

A versenyek helyszíneinek kiválasztásával kapcsolatos kritériumoknak 

igazságosnak és átláthatónak kell lenniük. 

 

12. § Sportolók közreműködése, részvétel, törődés 

(1) A sportolók Olimpiai Mozgalomban, illetve az irányító testületekben való 

részvételéhez és az azokban való közreműködéshez való jogát biztosítani kell; 

Meg kell védeni a sportolók arra vonatkozó jogát, miszerint részt vehetnek 

megfelelő szintű versenyeken. A Sportszövetségeknek és az Elismert 

Szervezeteknek tartózkodniuk kell a diszkrimináció minden fajtájától; 

A sportolók véleményét figyelembe kell venni a Sporstzövetségeken és az 

Elismert Szervezeteken belül. 

(2) A sportolók védelme 
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A sportolók kizsákmányolását tiltó intézkedéseket kell hozni, lehetőség szerint 

minden Sportszövetségnek és Elismert Szervezetnek magatartási kódexet kell 

aláírnia. 

(3) Egészség 

A Sportszövetségeknek és az Elismert Szervezeteknek szabályokat kell hozniuk a 

sportolók egészségének megőrzése érdekében, valamint csökkenteniük kell a 

sportolók egészségét veszélyeztető kockázatokat (orvosi felügyelet, 

versenynapok számának meghatározása, szennyezés stb.). 

(4) Doppingellenes küzdelem 

A Sportszövetségeknek és az Elismert Szervezeteknek küzdeniük kell a dopping 

ellen, valamint doppingellenes programot kell kidolgozniuk; 

A doppingellenes harcban minden Sportszövetség és Elismert Szervezet által a 

zéró tolerancia elve követendő; 

A Sportszövetségeknek és az Elismert Szervezeteknek meg kell védeni a 

sportolókat a doppingolástól, különösen megelőzés és oktatás által. 

(5) Biztosítás 

A halálesetekre és súlyos sérülésekre szóló biztosítás ajánlott minden sportoló 

számára, különösen a fiatal sportolók számára; 

A hivatásos sportolók számára különleges biztosítási opciókat kell elérhetővé 

tenni; 

A sportesemények szervezőinek megfelelő biztosítási fedezettel kell 

rendelkezniük. 

(6) Méltányosság és fair play 

A méltányosság és a fair play központi elemei a versenynek. A fair play jelenti a 

sport szellemiségét. A sport és a barátság értékeit támogatni és terjeszteni kell. 

(7) Sportolók oktatása és karriermenedzsment 

Az oktatási programokat, különösen a kettős karrierprogramok fejlesztését 

támogatni kell; 

A karriermenedzsment programokat támogatni kell. Az élsportolók új 

lehetőségekre való felkészítése a sportkarrierjük befejezte után támogatandó. 
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13. § Harmonikus kapcsolat kialakítása az állami sportirányítással az autonómia 

megőrzése mellett 

(1) Kooperáció, koordináció, konzultáció 

Mivel a kormányzatnak és az Olimpiai Mozgalom tagjainak közös a küldetése,  a 

Sportszövetségeknek és az Elismert Szervezeteknek össze kell hangolniuk 

tevékenységeiket a kormányzattal.  

A kooperáció, koordináció és a konzultáció a legjobb módszerek a 

Sportszövetségek és az Elismert Szervezetek autonómiájának megőrzésére. 

(2) A sport autonómiájának fenntartása és megőrzése 

Az állami sportirányítás és a Sportszövetségek, illetve az Elismert 

Szervezetekközötti megfelelő egyensúlyt kívánatos fenntartani. 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

14. § Bejelentési kötelezettség és eljárás 

(1) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz Tartozó Személyeknek kötelességük a 

legszigorúbb titoktartás mellett értesíteni a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai 

Bizottságának elnökét, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárát bármely, az 

Etikai Szabályzat megsértésével kapcsolatos információval kapcsolatban; 

(2) Az információ közzététele nem fakadhat személyes haszonból vagy előny 

szerzésének céljából, ahogy szintén tilos bármely személy vagy szervezet 

hírnevének rosszindulatból fakadó megsértése. 

(3) Az etikai vétség bejelentését etikai eljárás követi. Az etikai eljárás szabályait a 

Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottsága határozza meg. 

 

15. § Titoktartás 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottságának, annak minden tevékenysége 

során szigorúan tiszteletben kell tartania a titoktartás elvét; 

(2) A titoktartás elvét minden, a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottságának 

tevékenysége által érintett személynek is szigorúan tiszteletben kell tartania. 

 

16. § Szankciók 

Az Olimpiai Charta, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Szabályzatának megszegése 

esetén a Közgyűlés, illetve az Elnökség az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja: 

(1) A Sportszövetségekkel összefüggésben: 

b) teljes hatályú elismerés felfüggesztése (Elnökség hatásköre); 

c) ideiglenes hatályú elismerés visszavonása (Elnökség hatásköre); 

d) teljes hatályú elismerés visszavonása (Közgyűlés hatásköre). 

(2) Az Elismert Szervezetekkel összefüggésben: 

a) teljes hatályú elismerés felfüggesztése (Elnökség hatásköre); 

b) ideiglenes hatályú elismerés visszavonása (Elnökség hatásköre); 

c) teljes hatályú elismerés visszavonása (Közgyűlés hatásköre). 

(3) A Szervezőbizottságokkal összefüggésben: 

a) teljes hatályú elismerés felfüggesztése (Elnökség hatásköre); 

b) ideiglenes hatályú elismerés visszavonása (Elnökség hatásköre); 

c) teljes hatályú elismerés visszavonása (Közgyűlés hatásköre). 
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(4) A MOB-tagokkal, a Tiszteletbeli Tagokkal és a Magyar Olimpiai Bizottság 

tiszteletbeli elnökével összefüggésben: 

a) Elnökség általi megrovás (Elnökség hatásköre); 

b) kizárás, illetve tiszteletbeli cím visszavonása (Közgyűlés hatásköre). 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság tisztségviselőivel összefüggésben: 

a) visszahívás (Közgyűlés, illetve Elnökség hatásköre). 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság bizottságainak tagjaival összefüggésben: 

a) visszahívás (Elnökség hatásköre). 

(7) A Magyar Csapat kerettagjaival, a Magyar Csapat tagjaival, valamint a Küldöttség 

egyéb tagjaival összefüggésben: 

a) Az Olimpiai Eseményekről való kizárás (akkreditáció visszavonása), illetve 

a Magyar Csapat keret- és csapattagságára, a Magyar Olimpiai Bizottság 

általi akkreditációra és nevezésre való lehetőség elvesztése (Elnökség 

hatásköre). 

Az Elnökség hatáskörét fegyelmi bizottságra ruházhatja át. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Etikai Szabályzatot a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottsága terjesztette a Magyar 

Olimpiai Bizottság Közgyűlése elé elfogadásra. 

Az Etikai Szabályzat a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének 11/2021. számú határozata 

alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 


