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A magyar búvár sportág feladatait ellátó országos sportági szakszövetség, a Magyar Búvár
Szakszövetség (a továbbiakban: "Szövetség") Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény
23. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint a Szövetség Alapszabálya alapján, figyelemmel az
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992-ben elfogadott és 2001-ben felülvizsgált
Európai Sport Charta alapelveire is, az alábbi etikai és gyermekvédelmi szabályzatot (a
továbbiakban: "Szabályzat") alkotja.
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.§
A Szabályzat célja
(1) A jelen Szabályzat megalkotásának és elfogadásának a célja, hogy
a) meghatározza a búvár sportágban kötelező érvényű etikai normákat;
b) biztosítsa a búvár sportágban tevékenykedő 18. életévét be nem töltött személyek
védelmét;
c) hozzájáruljon a búvár sportágra vonatkozó szabályok, szabályzatok, a búvár sportág
hazai és nemzetközi szövetsége által elfogadott határozatok, és egyéb szervezeti
normák (így különösen: bizottsági határozat) betartásához és betartatásához;
d) hozzájáruljon a búvár sportág jó hírnevének megőrzéséhez.
(2) A jelen Szabályzatban foglaltak megsértése esetén fegyelmi eljárás megindításának és
lefolytatásának van helye a Fegyelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
(3) Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat 2. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy
által megvalósított magatartás alkalmas a sportág nemzetközi szakszövetségének (World
Underwater Federation, a továbbiakban: „CMAS”) etikai szabályzatában ("Code of Ethics"; a
továbbiakban: "CMAS Etikai Szabályzat") foglaltak megsértésére, és ez alapján a CMAS
ezen személy ellen eljárást indít, úgy az eljárás lefolytatására a CMAS fegyelmi testülete
(CMAS Disciplinary Bodies) jogosult, a CMAS Etikai Szabályzat 3. cikkében foglalt
kizárólagos hatáskör alapján.
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2. §
A Szabályzat hatálya
(1) E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Szövetség tisztségviselőire (ideértve a
tiszteletbeli elnököt és alelnököt is), szerveinek tagjaira, a Szövetség rendes, tiszteletbeli és
pártoló tagjaira, a Szövetség versenyrendszerében résztvevő egyéb sportszervezetek
tisztségviselőire, a sportág igazolt sportolóira, a Szövetség versenyrendszerében részt vevő
versenyzőkre, a sportágban tevékenykedő sportszakemberekre, különösen versenybírókra,
játékvezetőkre, oktatókra, és edzőkre.
(2) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az eltiltását töltő sportolóra és sportszakemberre is.
(3) A jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki azon kötelezettségszegésekre, amelyek a
HUNADO Szabályzata szerint alkalmasak doppingvétség megvalósítására. Kiterjed
ugyanakkor a jelen Szabályzat hatálya a sportolók, sportszakemberek és sportszervezetek
azon doppingellenes kötelezettségszegéseire, amely kötelezettségszegések a HUNADO
Szabályzata szerint nem minősülnek doppingvétségnek.
(4) A jelen Szabályzatban meghatározott etikai normákat és gyermekvédelmi szabályokat be
kell tartani:
a) mindazokon a sporteseményeken, melyek a Szövetség versenynaptárában szerepelnek,
továbbá mindazokon a nemzetközi búvársport-versenyeken, eseményeken, melyek a
Szövetség versenynaptárában nem szerepelnek;
b) a Szövetség által kiírt, szervezett vagy rendezett – versenynaptárban nem szereplő –
sporteseményeken;
c) a Szövetség vagy tagszervezete által szervezett rendezvényeken, sporteseményeken;
d) a Szövetség, a Szövetség tagszervezete, vagy a Szövetség tagszervezetének búvár
szakosztálya által szervezett edzéseken, edzőtáborokban;
e) a CMAS, a Szövetség, valamint a tagszervezet testületi ülésein, konferenciáin,
bizottsági üléseken;
f) a CMAS, a Szövetség, az állam, sportköztestület, más sportszervezet, vagy ezek
megbízottjai

által

szervezett,

vagy

szponzori

szerződés

alapján

szervezett

eseményeken (különösen: fogadás, díjkiosztó);
g) minden egyéb, a Szövetség szervezeti keretei között, illetve a felügyelete alatt zajló
eseményen, oktatásokon;
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h) sportág-népszerűsítő eseményeken;
i) minden egyéb nyilvános szereplésen;
j) minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember
ilyen minőségében jelen van;
k) a gyermekvédelmi szabályokat valamennyi, a gyermekekkel interakciót feltételező
élethelyzetben, beleértve az a-j) pontban meghatározottakat is, továbbá ezeken túl is,
ide értve a gyermekkel történő találkozást, valamint az élőszóban, telefonon,
elektronikus felületen, illetve közösségi oldalakon történő kommunikációt is.
3.§
Alapelvek
(1) A jelen Szabályzat 2. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó sportolók, sportszakemberek
és tisztségviselők az alábbi alapelvek tiszteletben tartásával kötelesek eljárni:
a) hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalma;
b) fair play;
c) egymás iránti tisztelet, a fizikai, pszichológiai és szexuális erőszak tilalma;
d) korrupció tilalma;
e) sportmanipuláció és sportfogadásokban való aktív és passzív részvétel tilalma;
f) környezettudatos attitűd, különösen az élővizek és azok élőlényeinek védelme;
g) a kiskorúak védelme;
h) a CMAS, a Szövetség és a búvár sport jó hírnevének és integritásának védelme;
i) zéró tolerancia a tiltott teljesítményfokozó szerek, kábítószerek vonatkozásában, a
jelen Szabályzat 2. § (4) bekezdése szerinti eseményeken pedig az alkohol
vonatkozásában is;
j) felelősség és példamutatás;
k) felelős vagyonkezelés;
l) kölcsönös együttműködés.
(2) A fenti (1) pontban rögzített alapelveken túl a jelen Szabályzat személyi hatálya alá
tartozó személyek kötelesek a CMAS Etikai Szabályzatában foglaltak betartására is.

4

II.
ETIKAI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOK
4. §
A sportolóra, sportszakemberre és a tisztségviselőre vonatkozó általános kötelezettségek
(1) A sportoló, sportszakember, tisztségviselő köteles:
a) tiszteletben tartani az olimpiai eszmét és az Olimpiai Charta előírásait, a Nemzetközi
Sportszövetségek Szövetségének (GAISF), továbbá a Világjátékok Nemzetközi
Szövetségének (IWGA) előírásait;
b) azonosulni a búvár sport, különösen a CMAS és a Szövetség általános céljaival és
konkrét célkitűzéseivel;
c) tiszteletben tartani és megbecsülni a búvár sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti
válogatottat;
d) betartani a CMAS és a Szövetség szabályzatait, határozatait, egyéb szervezeti normáit,
továbbá a velük kötött szerződésben vállaltakat;
e) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, tiszteletet tanúsítani a
versenybírókkal, illetőleg a verseny rendezésében és lebonyolításában közreműködő
személyekkel (így különösen: technikai személyzet, dopping- alkohol és kábítószertilalom ellenőrzését végző személyzet) szemben, tiszteletben tartani a verseny
időrendjét, beleértve az eredményhirdetésen való pontos megjelenést;
f) sportszerű életmódot folytatni, mindenkor tartózkodni tiltott teljesítményfokozó szer
használatától, tiltott módszer alkalmazásától, kábítószer fogyasztásától;
g) a jelen Szabályzat 2. § (4) bekezdése szerinti eseményeken tartózkodni az
alkoholfogyasztástól, a 2. § (4) bekezdésén kívül is tartózkodni a kirívóan mértéktelen
alkoholfogyasztástól;
h) a 2. § (4) bekezdése szerinti eseményeken, helyszíneken magát alávetni a Szövetség
által megrendelt dopping-, kábítószer és alkoholteszteknek, az ellenőrző személyzettel
mindenkor

együttműködni,

munkájukat

elősegíteni,

továbbá

tartózkodni

a

teszteredmény manipulálásától;
i) a fenti h) pont szerinti ellenőrző személyzet jelenléte esetén, az erről való
tudomásszerzést követően kizárólag abban az esetben távozhat a helyszínről, miután
személyesen meggyőződött arról, hogy ellenőrzés céljából nem kívánják kijelölni;
j) a CMAS, a Szövetség és a búvár sportág, illetőleg tisztségviselőinek, valamint
sporttársainak jó hírnevét nem sértő magatartást tanúsítani;
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k) a Szövetség, vagy tagszervezete által használatába adott sporteszközt, sportfelszerelést
és más vagyont szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani;
l) tartózkodni

a

versenyen

használt

sporteszköz,

sportfelszerelés

technikai

manipulációjától ("technikai dopping");
m) példamutató magatartást tanúsítani az utánpótláskorú sportolókkal, sporttársaival,
szakembertársaival, a Szövetség tisztségviselőivel és harmadik személyekkel
szemben;
n) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni,
tiszteletben tartani;
o) környezettudatos magatartás tanúsítására, különösen az élővizek és élőlényeinek
védelmére;
p) tartózkodni valamennyi, a jelen Szabályzat 3. §-a szerinti alapelvekkel ellentétes aktív,
vagy passzív magatartás tanúsításától.
(2) A jelen 4. §-ban meghatározott szabályok megsértése esetén a szabályt sértő sportoló,
sportszakember, illetve tisztségviselő ellen fegyelmi eljárás indítható, a Fegyelmi
Szabályzatban foglaltak szerint.
5. §
A sportoló vétségei
(1) A sportoló a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel vétséget követ el és fegyelmi eljárás
alá vonható, ha
a) 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,

edzésen,

sportrendezvényen,

oktatáson

megszegi

az

alapvető

együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, megszegi az
edzőtáborra, edzésre, sportrendezvényre meghirdetett normákat;
c) kábítószer használatára bárhol és bármikor a jelen Szabályzat hatálya alá eső személyt
felbújt, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti eseményeken alkohol fogyasztására a jelen
Szabályzat hatálya alá eső személyt felbújt;
d) a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít;
e) a

sportágban

tevékenységet

folytató

sportolótársai,

sportszakemberek

tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.
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vagy

6. §
A sportszakember vétségei
(1) A sportszakember a 3.§-ban meghatározottakra figyelemmel vétséget követ el és fegyelmi
eljárás alá vonható, ha
a) versenyzőjét a jelen Szabályzat megszegésére alkalmas cselekmény, vagy magatartás
valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, illetőleg nem tesz meg
minden tőle telhetőt a versenyzője etikai vétséget megvalósító magatartásának
abbahagyása érdekében;
b) sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez
méltatlan magatartást tanúsít;
c) kábítószer használatára bárhol és bármikor a jelen Szabályzat hatálya alá eső személyt
felbújt, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti eseményeken alkohol fogyasztására a jelen
Szabályzat hatálya alá eső személyt felbújt;
d) a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít;
e) a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakember társai vagy
tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.
7. §
A tisztségviselő vétségei
(1) A tisztségviselő a 3.§-ban meghatározottakra figyelemmel vétséget követ el és fegyelmi
eljárás alá vonható, ha
a) nyilvános szereplés alkalmával a Szövetség nevében nyilatkozik és az nem felel meg
az érvényes testületi döntésnek;
b) a 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 a
Szövetségnek;
d) kábítószer használatára bárhol és bármikor a jelen Szabályzat hatálya alá eső személyt
felbújt, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti eseményeken alkohol fogyasztására a jelen
Szabályzat hatálya alá eső személyt felbújt;
e) a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít;
f) a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek vagy tisztségviselő
társai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.
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8. §
A kiskorúak védelmét szolgáló speciális előírások
(1) A búvársport-tevékenység végzése, szervezése, oktatása és feltételeinek biztosítása során a
kiskorú sportolók biztonságának garantálásával; egészséges szellemi, fizikai, erkölcsi és
pszichikai fejlődésük előmozdításával; személyhez fűződő jogaik és emberi méltóságuk
tiszteletben tartásával kell eljárni. E körben:
a) tilos a kiskorút bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai, érzelmi
bántalmazást, szexuális zaklatást és ezen magatartás valamennyi megvalósulási
formáját és azok kísérletét;
b) tilos a kiskorúval 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 verbálisan, vagy tettlegesen sérteni;
d) az uszonyosúszás szakágon belül az 50 méteres búvárúszás, továbbá az apnoea, a víz
alatti rögbi és víz alatti hoki szakágak kivételével tilos hosszas légzésvisszatartással
járó víz alatti úszásedzés és oktatás alkalmazása abból a célból, hogy oxigénszegény
állapot előidézésével a kiskorú sportoló tüdőkapacitását, sportbeli teljesítőképességét
növeljék, továbbá valamennyi, a kiskorú sportoló tüdőkapacitásának, illetve sportbeli
teljesítményének oxigénszegény edzésmódszerrel való növelése (a továbbiakban: ún.
hypoxiás edzésmódszer);
e) hypoxiás edzésmódszer alkalmazására edzésen, oktatáson és versenyeken egyaránt
kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a helyszínen
ea) a Szövetség oxigénadó mentőbúvár tanfolyamát elvégzett, újraélesztésben jártas
szakember;
eb) az újraélesztéshez szükséges technikai felszerelés; végül
ec) oxigénadó felszerelés áll rendelkezésre.
(2) A sportszakember az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi szabályok betartására és
betarttatására köteles:
a) kiskorú sportoló kizárólag a korosztályának megfelelő felszerelés használatával
végezhet búvársport-tevékenységet;
b) kiskorú sportoló sem edzésen, edzőtáborban, versenyen, sem oktatáson nem vehet
részt olyan fizikai, illetve szellemi állapotban, továbbá sérült, alkalmatlan, vagy azzá
vált felszerelés használatával, vagy az előírt felszerelés nélkül, amely eredményeként a
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kiskorú sportoló, vagy harmadik személy élete, egészsége, testi épsége veszélybe
kerülne;
c) kiskorú sportoló sem edzésen, edzőtáborban, versenyen, sem oktatáson nem vehet
részt, ha egészségi (fizikai, lelki, szellemi) állapota miatt alapos okkal feltételezhető,
hogy részvételével a kiskorú sportoló, vagy harmadik személy élete, egészsége, testi
épsége veszélybe kerülne;
d) a kiskorúval történő kapcsolatfelvétel a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban:
szülő) tudtával lehetséges, a kapcsolatfelvételt követően a szülőket tájékoztatni kell a
sportszakember és a kiskorú között a tagszervezetnél, a búvár szakosztálynál szokásos
kapcsolattartás formájáról, amennyiben pedig a szülő a folyamatos működéshez
szükséges direkt kapcsolattartás formája ellen kifogást emel, úgy az adott kiskorú
esetében a szülő által kifogásolt kapcsolattartási forma nem alkalmazható;
e) a kiskorúval foglalkozó sportszakember köteles felhívni a kiskorú figyelmét a tiltott
teljesítményfokozó szerek és módszerek egészségügyi kockázataira, illetve az ezzel
kapcsolatos erkölcsi károkra;
f) amennyiben a kiskorúval foglalkozó sportszakember bántalmazásra utaló jelet észlel a
kiskorú külső megjelenésében, vagy viselkedésén, úgy köteles azt jelezni a
tagszervezet vagy a búvár szakosztály vezetőjének, a szülőnek, a sportszakember által
súlyosnak ítélt helyzetben a Szövetség főtitkárának, mely bántalmazásra utaló jelek
különösen az alábbiak lehetnek:
da) súlyváltozás, elhanyagolt ruházat;
db) ismeretlen eredetű zúzódások, sérülések;
dc) hirtelen bekövetkező magatartásváltozás, zárkózottá válás, indokolatlan késések,
társaival szembeni hirtelen viselkedés-változás;
dd) hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítmény-visszaesés;
de) hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítmény-növekedés;
df) gyermek külső megjelenésében bekövetkező feltűnő változás, így különösen
sportszakmailag nem indokolható izomzat-növekedés;
g) bántalmazás észlelése, gyanúja esetén, illetőleg, ha a bántalmazását maga a kiskorú
jelenti a sportszakembernek, a sportszakember köteles az ügy kivizsgálását
kezdeményezni, és amennyiben a tagszervezet az esetet a szülő bevonásával nem
vizsgálja ki, úgy köteles azt haladéktalanul a Szövetség főtitkára felé jelezni.
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(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti újraélesztésben jártas személyzet és a lélegeztetéshez,
újraélesztéshez szükséges technikai eszközök meglétének, és azok rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotának az ellenőrzése edzésen és oktatáson az edzést, oktatást
vezető személy, versenyen a versenybíró (a továbbiakban: Felelős személy) feladata.
Amennyiben az (1) bekezdés e) pontja szerinti személyi, vagy tárgyi feltételek valamelyike
nem áll rendelkezésre, vagy azok bármelyike a Felelős személy megítélése szerint alkalmatlan
állapotban van, az adott edzés, oktatás, verseny nem kezdhető meg mindaddig, ameddig a
szükséges személyi és technikai feltételek a Felelős személy döntése alapján maradéktalanul
rendelkezésre nem állnak.
(4) A jelen 8. §-ban meghatározott szabályok megsértése esetén a szabályt sértő sportoló,
sportszakember, illetve tisztségviselő ellen fegyelmi eljárás indítható, a Fegyelmi
Szabályzatban foglaltak szerint.
9. §
Eljárás a jelen Szabályzatban foglaltak megsértése esetén
(1) A jelen Szabályzatban foglaltak megsértését - a rendelkezésre álló bizonyítási eszközök
egyidejű csatolásával - haladéktalanul jelenteni kell a Szövetség elnökénél és főtitkáránál,
akik a szabálysértés alapos gyanúja esetén kötelesek az Etikai és Fegyelmi Bizottság
elnökénél a fegyelmi eljárás megindítására indítványt tenni.
(2) Versenyen, vagy egyéb sporteseményen súlyos szabályszegés esetén az érintett esemény
felelős vezetője, azaz
a) sportrendezvényen a sportszabályokat érintő vétség esetén a verseny elnöke, egyéb
szabályokat érintő vétség esetén a versenybíró, a Szövetség elnöke, főtitkára;
b) egyéb eseményen a Szövetség elnöke, távollétében alelnökei, főtitkára vagy az
esemény szervezésében vezető szerepet betöltő más Szövetségi tisztségviselő
a vétség elkövetőjét a sportrendezvényen, eseményen való további részvételből kizárhatja.
Kizárás esetén a Szövetség elnöke, vagy főtitkára haladéktalanul indítványt tesz az Etikai és
Fegyelmi Bizottság elnökénél a fegyelmi eljárás megindítására.
(3) Amennyiben a kizárás sportolót érinti, úgy a kizárással az érintett sportoló
versenyengedélye ideiglenesen felfüggesztésre kerül. Az ideiglenes felfüggesztésre a
Fegyelmi Szabályzat 13. §-a szerinti szabályok alkalmazandók.
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(4) A jelen Szabályzatban foglaltak megszegőjével szemben a Fegyelmi Szabályzat
rendelkezései szerint kell eljárni.
(5) Az etikai szabálysértésekkel kapcsolatos bejelentéseket a Szövetség Irodája tartja nyilván.
Amennyiben a bejelentés nem került továbbításra az Etikai és Fegyelmi Bizottság részére, úgy
a főtitkár, vagy az elnök ennek indokát írásban bocsátja a bejelentő rendelkezésére.
10. §
Záró rendelkezések
(1) A jelen Szabályzatot a Szövetség elnöksége 2018. szeptember 18. napján megtartott
ülésen 2./2018. ( IX.18.) számú határozatával fogadta el, és 2018. október 1. napjával léptette
hatályba.
(2) A jelen Szabályzatot a hatálybalépést követően elkövetett vétségek és gyermekvédelmi
szabályok megsértése esetén kell alkalmazni.

Dr. Nyíri Iván s.k.
elnök
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