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Az Etikai Kódexről, BEVEZETÉS 

 
Jelen Etikai Kódex a World Sailing és az EUROSAF1 irányelveit követve, annak, 
értékrendjének figyelembevételével készült. Legfőbb szándéka, a vitorlássport 

emberi értékrendjeit tükröző etikai értékek, valamint a fair play mindenkori 
jelenlététnek garantálása. 

 
 Az Etikai- és Fegyelmi Bizottságot a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ), annak 

Alapszabályai szerint hozta létre és nevezte ki. Az MVSZ Etikai Kódexe, az etikus 
sportolói, sportvezetői, versenyszervezői és kapcsolódó szakmák 
magatartáskultúráinak szabályait, standardjait tartalmazza.  

 
Az Etikai- és Fegyelmi Bizottság (EFB) feladata, a vitorlássport résztvevőinek 

körében az etikus magatartáskultúra minél magasabb szintre emelése, 
kiemelkedővé válásának fejlesztése. Kötelessége a Kódexben foglaltak 
folyamatos frissítése, állandó felülvizsgálata. Javaslatot tesz annak módosítására, 

tanácsot ad az MVSZ és annak, tagjainak az Etikai Kódexben foglaltak 
alkalmazására.  

 
Az EFB tisztviselői vizsgálatot folytathatnak az Etikai Kódex esetleges 
megsértésével kapcsolatban felhozott panaszok és indokolt esetben annak 

megsértésének orvoslására. Az EFB tisztviselői eljárásokat kezdeményezhetnek, 
döntéseket hozhatnak, szankciókat javasolhatnak.  

 
Az Etikai Kódexben foglaltak alapján, bármely más, vitorlássport és vitorlássport-
szervezői szabályozásban, végrehajtás-módszertanban, módosításokat 

javasolhatnak. Az EFB-hez beérkezett panaszokat, sérelmeket az EFB által 
kinevezett tisztviselő kivizsgálja.  

 
A vizsgálati eredmények értékelését, a javasolt eljárást, a szankcionálás módját, 

az MVSZ vezetőségének egyetértésével, az EFB tisztviselője hirdetheti ki, teheti 
közzé. 
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Az MVSZ Etikai Kódexe 

Általános Alapok 

 
1. Az MVSZ Etikai Kódexében foglaltak hatálya alá esnek a vitorlássporthoz, a 

vitorlás-versenysporthoz, és az előzőekhez köthető bármely résztvevők. 

Úgymint az MVSZ választott vezetősége, annak bizottsági tagjai, 
versenyzői, versenyvezetői, versenyszervezői, sportegészségügyi, média 
szponzor és támogatói körök, összes hatósági, valamint államigazgatási 

körei. 
 

2. Az Etikai Kódexben foglaltak minden versenyen, azok rendezvényein 
érvényesek, melyeket a Versenyszabályzatban foglaltak szabályoznak. 

 

3. Nem az MVSZ köreihez köthető etikai szabályozások mindaddig érvényben 
maradnak, amíg azok nem kerülnek ellentmondásba az itt leírt 

szabályozással. 
 

A Fair Play mint alapvető etikai követelmény 
 

Az Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódex alapelveként jelöli, hogy a FAIR 

PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem 

szerves részét képzik minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és 

sportirányításnak. A Fair Play, tiszta eszközökkel játszott mérkőzés jelent, ami 

az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás alapeszméje. A Fair 

Play-t a sport önmaga keltette éltre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a 

sportszerű, szabályszerű verseny jelent igazi élményt és szórakozást. 

A Fair Play alapelvei: 

1. Tiszteletben kell tartani a versenyek, bajnokságok, szabályait. 

 

2. Minden résztevőnek, minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a 

versenybírókkal és a versenyen résztvevő minden más személlyel – a 
nézőkkel, a sportvezetőkkel, a szülőkkel, a média képviselőivel – 

szembeni sportszerű magatartás érdekében. 

 

3. A versenyek minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési 
szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a versenyek előtt, alatt és után, 

bármi legyen a verseny eredménye és a versenybíró döntése. 

 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a Szövetség Alapszabályának 6.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 6.§ (10) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a Szövetség Etikai Szabályzatát, tette 

alapelvé a Fair Play alapgondolatát. 
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Méltóságról2 

 
 

1. Az egyén, mint magánszemély méltóságának védelme alapvető 
követelmény.  

 

2. A vitorlássport résztvevői nem tehetnek különbséget bőrszín, 
fogyatékosság, szexuális irányultság, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születés, faj, 
etnikai származás, életkor vagy egyéb státus alapján sem. Az 
egyetemlegességnek3 és semlegességnek kell érvényesülnie.  

 
3. Minden doppingszer használata  szigorúan tiltott. (World Sailing Anti-

Doping Code)  
 
 

4. A résztvevők zaklatásának bármely formája, testi vagy lelki sérülések 
okozásának bármely formája tiltott. 

 
5. A vitorlássportban, bármely korrupcióhoz (fogadás, bármely más inkorrekt 

befolyásolás) köthető tevékenység tiltott.  

 
6. A vitorlázáshoz köthető rendezvényeken, sem sérülhetnek a tisztességes 

játék alapelvei (fair-play). A nem sportszerű magatartás, a verseny 
eredményeinek befolyásolása már az általános sportetikával ellentétes.   
 

 

Fedhetetlenség, Tisztesség4 

 
 

1. A vitorlássportban résztvevők sem közvetve, sem közvetlenül nem 
fogadhatnak el semmilyen juttatást, jutalékot, szolgáltatást, egyéb 

előnyös ajánlatokat, melyek nem köthetők az MVSZ gyakorlatához, kivéve, 
ha arra, az MVSZ felhatalmazást adott. 

 

2. Az elfogadott ajándékok értéke nem haladhatja meg a helyi kultúra 
ajándékozási mértékét. Kétségek esetén az ajándékot vissza kell utasítani.  

 
3. A vendéglátás mértéke sem haladhatja meg a vendéglátó országban 

szokásos léptékeket. 

 
4. Kerülni kell minden konfliktushoz, vagy érdekellentéthez vezető 

cselekedetet. 

 
2 AZ emberi méltóság mindazon értékek összességét jelöli, amelyek az embernek, csakis az embernek, 
származásától, fejlettségi szintjétől, műveltségétől, tulajdonától stb. függetlenül a sajátjai. Az emberi méltóság 
olyan minőség, amely egyenlő és abszolút minden egyes emberben. Az emberi méltóságra jellemző, az 
egyetemesség-egyenlősség, elvehetetlenség- eljátszhatatlanság, sérthetetlenség. 
3 minden személyre kiterjedő, mindenre érvényes. 
4 Integrity: becsület, erős morális alapelveket feltételezve 
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5. A vitorlássport tisztaságának érdekében, a vitorlássportban résztvevőinek 

kellő figyelemmel és gondossággal kell eljárniuk. Egyetlen résztvevő sem 
cselekedhet oly módon, hogy az foltot ejthessen a vitorlássport hírnevén. 

 

6. A vitorlássport résztvevői nem tarthatnak fenn sem személyes, sem 
hivatalos kapcsolatokat olyan személyekkel, vagy szervezetekkel, melyek 

tevékenysége vagy hírneve az Etikai Kódexben foglaltakkal ellentétesek. 
 

7. A vitorlássportban résztvevők nem fogadhatnak el olyan ajándékokat, 

vagy előnyösnek tűnő ígéreteket, melyek tisztességtelen viselkedésre, 
vagy kötelességeik megszegésére ösztönzik. 

 

Erőforrások, elszámolhatóság, elszámoltathatóság 

 
1. Magyarországon a vitorlássport a MVSZ alapszabályában és 

Szabályzataiban foglaltak szerint működik, elszámolható, elszámoltatható, 

független auditorok által ellenőrizhető. 
 

2. Az MVSZ által nyújtott támogatások: 
a. nyilvánosak, mindkét fél számláin láthatóak 
b. az érintettek számlái bármely, MVSZ által megnevezett auditor által 

ellenőrizhetők 
 

3. A vitorlássport részvevői is felismerték a médiák, szponzorok, sokrétű 
támogatók fontosságát, akik közreműködése emeli, gazdagítja a sportág 
presztízsét világszerte. Mégis, a támogatások milyensége feleljen meg a 

sportág szabályainak, valamint az Etikai Kódexben foglaltaknak. Nem 
zavarhatják a vitorlássport eseményeinek lebonyolítását. Ezt garantálja a 

MVSZ, valamint a vitorlás eseményeket szervező MVSZ tagságot felmutató 
klubok. 

 

Rendezvény, versenyszervezés 

 
 
A versenyrendezők, és bármely vitorlássporthoz köthető rendezvény szervezők, 

követik az MVSZ által kiadott szabályokat, irányelveket.  
 

 

Kormányzati, hatósági kapcsolatok 

 
1. A vitorlássport résztvevői különösen a MVSZ és az MVSZ tagságát 

képviselő klubok, törekedjenek a harmonikus együttműködésre a 
kormányzattal és hatóságokkal, azok képviselőivel. 

 
2. A vitorlássport résztvevői bármely társadalmi, vagy közösségi szerepet 

betölthetnek, kivéve, ha az összeférhetetlen, inkonzisztens az MVSZ 

szabályrendszerével és az Etikai Kódexben foglaltakkal. 
  

3. A vitorlássport résztvevői figyelnek a környezetvédelmi lehetőségekre és 
annak megvalósítására törekszenek. 



6 
 

 

 

Titoktartás 

 
 

Az MVSZ által definiáltak szerint titoktartás kötelez vitorlássportban minden 
résztvevőt. Egyetlen információ sem használható fel, amelyek személyes 

haszonszerzésre, rosszindulatú véleményalkotásra, személyes, vagy szervezeti 
károkozásra alkalmasak.  
 

 

Összeférhetetlenség 

 

 
1. A vitorlássportban résztvevők, vezetők, tisztségviselők, döntéshozók, 

különösen a MVSZ tisztségviselői, nyilvánossá kell tenniük személyes 

érintettségeiket, érdekeltségeiket (ld. 2. pontban felsoroltak), melyek 
nyilvánosságra hozhatók, amennyiben azok lényegesek, a megbízások 

betöltésével kapcsolatban. 
 

2. A vitorlássportban résztvevőknek kerülniük kell minden olyan helyzetet, 

szituációk, ahol az összeférhetetlenség legkisebb lehetősége is felmerül. 
Összeférhetetlenségnek minősül, ha bárkinek személyes érdekeltsége, 

eltéríti független döntéshozó képességétől, betöltött funkciójának 
szakszerű gyakorlásától. Bármely feltételezhető személyes nyereség, akár 
magánszemélyként, annak közvetlen és közvetett rokonságában, 

ismeretségi körében, avagy üzleti környezetében, magánjellegű, 
személyes érdeknek minősül. Az összeférhetetlenséget különösen 

nemkívánatos a sportvezetés köreiben, a versenyrendezés-szervezés, a 
sportágat körülvevő támogatói körökben, és a véleményformáló (média) 
környezetben. 

 
3. A vitorlássport területén nem vállalhat senki olyan funkciót, ahol 

potenciális, vagy valós összeférhetetlenség felmerül, kivéve, azt 
nyilvánosságra hozta és írásos engedélyt kapott a MVSZ-től (a MVSZ 
döntéshozóitól). 

 
4. Ha nincs megfelelő döntéshozatali erőforrás az összeférhetetlenség 

elbírálására, az Etikai Bizottság állásfoglalását kell kérni.  
 
 

Szankciók 

 
1. nincs szankció 

2. figyelmeztetés, dorgálás,  
3. pénzbüntetés, (>1.000.-eur, cca. 350.000.-huf) 
4. ideiglenes/tartós felfüggesztés megbízása alól 

5. felmentés/pozíciójából elbocsátása 
6. versenyengedély megvonás 

7. versenyrendezői engedélyének felfüggesztése/megvonása 
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8. A Közzététel jogával élve, a MVSZ, hatáskörében, beszámolhat, 

nyilvánosságra hozhatja az estet más harmadik személynek. 
 

 

Érvényesség 

 
 

Az Etikai Kódexet elfogadta a MVSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága, az MVSZ 
vezetősége, elnöksége. 
 

(Javasolt)Mellékletek 

Etikai Alapok (folyt. köv.) 

Klubok Etikai Kódexe (folyt. köv.) 

Sportszervezők Etikai Kódexe (folyt. köv.) 

Edzők Etikai Kódexe (folyt. köv.) 

Versenyzők Etikai Kódexe (folyt. köv.) 

 

Készítette:  Zenthe Ferenc EFB Elnöke 

Lektorálták: dr. Lászlófy Csaba EFB Tagja 

  Speer Walter EFB Tagja 

  Horváth Gábor EFB Tagja 

Jóváhagyta: Gerendy Zoltán MVSZ elnöke 


