
A Magyar Tollaslabda Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata 

 

Magyar Tollaslabda Szövetség (továbbiakban MTLSZ) Elnöksége az alábbi Etikai és 

Gyermekvédelmi Szabályzatot alkotja meg: 

 

1. § 

(1) Jelen Sportegészségügyi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az a 

Magyar Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: MTLSZ) keretében Tollaslabda 

sportágban az MTLSZ által szervezett versenyeken induló sportolókra, az MTLSZ 

tagszervezeteire, valamint a versenyzők felkészítésében, illetve irányításában résztvevő 

sportszakemberekre, tisztviselőkre, sportolókra és hivatalos személyekre. 

(2) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MTLSZ versenyrendszerében megrendezett 

versenyekre, edzőtáborokra, edzésekre. 

(3) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze a Tollaslabda sportágra 

vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását, a Szövetség célkitűzéseivel való 

azonosulást, érvényesítését. 

(4) Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása a Tollaslabda 

sportágban kötelezőek, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után 

fegyelmi felelősségre vonást. 

(5) A jelen szabályzatban meghatározott vétség elkövetőjével szemben a jogszabályok alapján 

a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

2. § 

A jelen szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani 

a) mindazokon az eseményeken, melyek az MTLSZ versenynaptárában szerepelnek, 

b) az MTLSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett, szakmailag támogatott, de a versenynaptárban nem 

szereplő - sporteseményeken, 

c) az MTLSZ által szervezett edzőtáborokban, edzéseken, 

d) az MTLSZ testületi ülésein, 

e) az MTLSZ által vagy megbízásából, illetőleg állami-, illetve más sportszervezet által vagy 

szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken, 



f) az MTLSZ tagszervezeteiben zajló edzések, sportesemények során, 

g) az MTLSZ sportolója, tisztségviselője, sportszakembere más sportág sporteseményein és 

minden egyéb nyilvános szereplésén. 

 

3. § 

 Az MTLSZ sportolója, tisztségviselője, sportszakembere köteles 

a) azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (BWF), az Európai 

Tollaslabda Szövetség (BE) és az MTLSZ általános céljaival és konkrét 

célkitűzéseivel, 

b) tiszteletben tartani az olimpiai eszméket, 

c) az MTLSZ Alapszabály szerinti céljainak elérése érdekében, az MTLSZ-szel 

együttműködni,  

d) tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti 

válogatottat, 

e) betartani az MTLSZ Alapszabályát és egyéb szabályzatait, továbbá a közgyűlés, az 

Elnökség, illetve az MTLSZ egyéb szerveinek kötelező érvényű határozatait, 

f) az MTLSZ közgyűlésén, testületi ülésein, egyéb tanácskozásain, valamint saját 

tevékenysége során az MTLSZ törvényes működésében közreműködni, azt elősegíteni, 

akadályozásától, megzavarásától tartózkodni, 

g) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok megszegésétől, kijátszásától, 

h) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a dopping, a drog, illetőleg a mértéktelen 

alkohol és egyéb egészségkárosító, tudatmódosító anyag fogyasztástól, 

i) a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani, 

j) az MTLSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont 

szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani, megóvni, 

k) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és 

tisztségviselő társai felé, 

l) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elősegíteni, elismerni, 

tiszteletben tartani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, 

tisztségviselő, sportszakember az MTLSZ Fegyelmi Szabályzata alapján felelősségre vonható. 



4. § 

A sportoló a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai 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, 

b) edzőtáborban megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai 

felkészülését, pihenését, megszegi a szövetségi kapitány vagy vezető edző által 

meghirdetett, az edzőtáborra vonatkozó normákat, edzéstervet, 

c) doppingszert, drogot vagy mértéktelenül alkoholt, egyéb egészségkárosító, tudatmódosító anyagot 

fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt vagy segít, 

d) sportoló, más sportszakember, sportbíró vagy tisztségviselő irányában 

sportszakemberhez méltatlan magatartást tanúsít, 

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

méltatlan magatartást tanúsít, 

f) megszegi az MTLSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatában az 

átigazolásra vonatkozó előírásokat, 

g) megszegi a jelen szabályzat 8. §-ában írt gyermekvédelmi szabályokat. 

h.) a sportoló jogait és lehetőségeit visszaélés szerűen gyakorolja. 

 

5. § 

A sportszakember a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és 

fegyelmi eljárás alá vonható, ha 

a) versenyzőjét a 4. §-ban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák 

valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, 

b) sportoló, más sportszakember, sportbíró, vagy tisztségviselő irányában 

sportszakemberhez méltatlan magatartást tanúsít, 

c) drogot vagy mértéktelenül alkoholt, egyéb egészségkárosító, tudatmódosító anyagot fogyaszt, 

vagy 

ezek fogyasztására mást felbújt vagy segít,  

d) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 



tanúsít, 

e) az MTLSZ tisztségviselői, szakembertársai eredményeit, tevékenységét becsmérli, 

f) megszegi az MTLSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatában az 

átigazolásra vonatkozó előírásokat, 

g) megszegi a jelen szabályzat 8. §-ában írt gyermekvédelmi szabályokat. 

 

6. § 

A tisztségviselő a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi 

eljárás alá vonható, ha 

a) nyilvános szereplés alkalmával az MTLSZ nevében elnökségi felhatalmazás nélkül az 

MTLSZ részéről nyilatkozik vagy egyébként a nyilatkozata nem felel meg a meglévő 

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 vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az 

MTLSZ-nek, 

d) drogot vagy mértéktelenül alkoholt, egyéb egészségkárosító, tudatmódosító anyagot fogyaszt, 

vagy 

ezek fogyasztására mást felbújt vagy segít, 

e) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít, 

f) a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek vagy tisztségviselő társai 

eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli, 

g) megszegi az MTLSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatában az 

átigazolásra vonatkozó előírásokat, 

h) megszegi a jelen szabályzat 8. §-ában írt gyermekvédelmi szabályokat. 

 

7. § 

Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett esemény felelős vezetője a sportszabályokat és 

gyermekvédelmi szabályokat érintő etikai vétség esetén 

a) versenyen a Döntnök, egyéb szabályokat érintő 

vétség esetén a szövetségi kapitány vagy vezetőedző, az MTLSZ elnöke, általános 



elnökhelyettese, szakmai elnökhelyettese, 

b) egyéb eseményen az MTLSZ elnöke, távollétében elnökhelyettesei vagy az esemény 

szervezésében vezető szerepet betöltő más MTLSZ tisztségviselő az etikai vétség 

elkövetőjét az eseményen való további részvételből kizárhatja. 

 

8. § 

Az MTLSZ a tagszervezeteinél a 18. életévét be nem töltött vagy egyéb okból 

cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes (a továbbiakban együtt: gyermek) 

sportolók, versenyzők egészségének és testi épségének védelme érdekében a gyermekkel 

foglalkozó és gyermekkel együtt sport- vagy egyéb tevékenységet végző valamennyi 

cselekvőképes nagykorú sportszakemberre és sportolóra vonatkozóan az alábbi 

szabályokat határozza meg:  

Súlyos fegyelmi vétségnek minősül a gyermekkel szemben elkövetett alábbiakban 

meghatározott fizikai, szóbeli vagy érzelmi bántalmazás, tevékenység, illetve mulasztás és 

ezek kísérlete: 

a) szabadság és emberi méltóság megsértése, 

b) becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata vagy egyéb ilyen cselekmény, 

c) megalázás bármely formában, függetlenül attól, hogy azt nyilvánosság előtt követik el, 

d) szexuális zaklatás * , erre való szóbeli vagy metakommunikációs utalás; 

e) kényszerítés, fenyegetés, megfélemlítés; 

f) kábítószer, alkohol, más tudatmódosító szerhez, dohánytermékhez juttatás, ajánlása; 

g) az akaratot negatívan befolyásoló pszichikai ráhatás; 

h) a gyermek egészséges szellemi és testi fejlődését gátoló, akadályozó vagy negatívan 

befolyásoló írott vagy elektronikus médiához (ideértve, de erre nem korlátozva: film, 

nyomtatott vagy elektronikusan rögzített írás, üzenet, közösségi felületek) juttatás, 

ajánlása; 

i) trágár beszéd, indokolatlanul erős hangnem alkalmazása gyermek hallótávolságában, 

j) a gyermek egészséges testi és szellemi, érzelmi fejlődéséhez szükséges feltételek 

megvonása, elhanyagolása, 

k) a gyermek testi épségét, egészségét, lelki és érzelmi állapotát negatívan befolyásoló, 

azzal fenyegető minden egyéb tevékenység vagy mulasztás, 



l) a jelen szabályzatban, illetve az MTLSZ egyéb szabályzataiban, továbbá a 

jogszabályokban előírt magatartási és viselkedési szabályok megsértése, elmulasztása. 

(3) A gyermekkel foglalkozó és gyermekkel együtt sport- vagy egyéb tevékenységet végző 

valamennyi cselekvőképes nagykorú sportszakember és sportoló a gyermek védelme 

érdekében a (2) bekezdésben írt vétségek elkerülése és megelőzése érdekében alábbiakra 

köteles, melyek elmulasztása, megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül: 

a) gyermekkel minden körülmények között kizárólag kulturáltan, gyermek számára 

érthetően, hallhatóan és megfelelő hangnemben kommunikálni; 

b) a gyermek életkorának, szellemi és testi fejlettségének és a kifejtett sporttevékenység 

minőségének megfelelő buzdítása, támogatása, dicsérete, oktatása, fejlesztése, hibák 

segítő kijavítása; 

c) a baleset és sérülés megelőzése érdekében sporttevékenységnek megfelelő tárgyi és 

fizikai feltételek biztosítása; 

d) a gyermek testén külsérelmi nyomok, sérülések (ideértve, de erre nem korlátozva: 

bőrpír, seb, vérömleny, zúzódás, csontsérülés, testsúly csökkenés, betegség), lelki 

eredetű problémák, megjelenésben, ruházatban és viselkedésben bekövetkező negatív 

változások észlelésekor a (4) bekezdésben részletezett intézkedések megtétele 

függetlenül attól, hogy ezek a sporttevékenység közben, közvetve vagy közvetlenül 

azzal kapcsolatban, vagy azon kívüli helyen és időben keletkeztek; 

e) saját vagy más érdekeit, testi épségének és vagyonának védelmét háttérbe szorítva 

megelőzni, megakadályozni, hogy a gyermekkel szemben bárki a (2) bekezdésben írt 

vétséget, szabálysértés vagy bűncselekményt kövessen el, vagy azt megkísérelje. 

(4) A gyermekkel szembeni fegyelmi vétség, szabálysértés, bűncselekmény vagy ezek 

kísérletének észlelése esetén a következő intézkedéseket kell haladéktalanul 

foganatosítani: 

a) ha súlyosabb vagy visszafordíthatatlan következményektől nem kell tartani és kisebb 

súlyú a sérelem, elsődlegesen a gyermekkel és - ha az nem veszélyezteti vagy 

akadályozza ügy sikeres feltárását - a szülővel kell tisztázni a tényeket és egyben 

értesíteni kell az ügyről az MTLSZ elnökét;  

b) az MTLSZ elnöke megvizsgálja az ügyet és a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint 

dönt a fegyelmi eljárás megindításáról, a (6) bekezdésben meghatározott 



gyermekvédelmi szakember megkereséséről, illetve a bűnüldöző szervhez történő 

bejelentésről; 

c) amennyiben a gyermek bűncselekmény áldozata lesz, vagy egyébként súlyos és 

közvetlen veszélybe kerül, illetve kerülhet, vagy visszafordíthatatlan következmények 

várhatók az MTLSZ elnökének értesítése mellett az észlelő személy késedelem nélkül 

köteles a bűnüldöző szervhez bejelentést tenni. 

(5) A MTLSZ és a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat (1081 Budapest, Alföldi utca 9-13., a továbbiakban TEGYESZ) között 

létrejött megállapodás értelmében az érintett gyermek, szülei, illetve a sportszakember a 

TEGYESZ által kijelölt és az MTLSZ honlapján: badminton.hu 

feltüntetett független szakértőhöz fordulhatnak segítségért, szaktanácsért. 

 

*szexuális zaklatás: Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb 

természetű magatartás, amely az érintett személynek a lent meghatározott tulajdonságával függ össze, 

és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő 

vagy támadó környezet kialakítása. 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként 

egy személy vagy csoport valós vagy vélt 

a) neme, 

b) faji hovatartozása, 

c) bőrszíne, 

d) nemzetisége, 

e)  nemzetiséghez való tartozása, 

f) anyanyelve, 

g) fogyatékossága, 

h) egészségi állapota, 

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

j) politikai vagy más véleménye, 

k) családi állapota, 

l) anyasága (terhessége) vagy apasága, 

m) szexuális irányultsága, 

n) nemi identitása, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv#lbj17id8380


o) életkora, 

p) társadalmi származása, 

q) vagyoni helyzete, 

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős 

jellege, illetve határozott időtartama, 

s) érdekképviselethez való tartozása, 

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) 

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben 

levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 

 

 

Jelen szabályzatot a Magyar Tollaslabda Szövetség elnöksége 2021. 01.15. napján 

hozott 4/2021 (I.15.) számú határozatával fogadta el. A szabályzat hatályba lépése 2021.01.15. 

 

 

Budapest, 2021.01.15. 


