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A Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) Köztestület Elnöksége az MPB 
Alapszabályában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbiakban határozza meg az MPB Etikai 
Kódex (továbbiakban: Kódex) tartalmát. 
 
1. Alapelvek – méltóság, önrendelkezés, fair play és hátrányos megkülönböztetés tilalma 
 
1.1. Védeni kell a sportolók és a sport méltóságának megőrzését. 
1.2. Senkit nem lehet hátrányosan megkülönböztetni faji, nemi, nemzetiségi, etnikai hovatartozás, 
vallás, filozófiai vagy politikai vélemény, családi állapot vagy szexuális irányultság alapján, amely 
ellen küzdeni kell, ahogy a paralimpiai eszmék tiltják a fogyatékosság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetést is. 
1.3. A fogyatékosok sportjában és a paralimpiai mozgalomban részt vevőknek tiszteletben kell 
tartaniuk a sportolók jogait és jogos érdekeit, biztosítani kell a tisztességes versenyben, és a 
sportban való részvételüket. 
1.4. Az MPB tagszervezeteinek a fogyatékosok sportja terén kifejtett tevékenységük során 
törekedniük kell arra, hogy az egymás iránti kölcsönös tisztelet és felelős gondolkodás értékeit 
szem előtt tartsák, feladataikat a barátság, szolidaritás és a tisztességes játék szellemében 
végezzék. 
1.5. Az MPB tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a tiszta sport eszméjének hirdetésére, 
ennek érdekében a doppingolás minden formáját szigorúan elutasítja, betartva a hazai és 
nemzetközi doppingellenes jogszabályi előírások és szabályzatok minden rendelkezését. 
 
2. A Kódex célja 
 
2.1. Jelen Kódex elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze az MPB működésére vonatkozó 
szabályok, az MPB belső szabályzatainak betartását, az MPB célkitűzéseivel való azonosulást, azok 
érvényesítését. 
2.2. Jelen Kódex meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása a fogyatékosok 
spotjában kötelező, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után fegyelmi 
felelősségre vonást. 
 
3. A Kódex tárgyi hatálya 
 
3.1. A jelen Kódexben meghatározott etikai normákat be kell tartani: 

a) mindazokon a sporteseményeken, amelyek az MPB versenynaptárában szerepelnek, 
mindazokon az eseményeken, amelyeket az MPB szervezésében bonyolítanak le, 
b) az MPB által szervezett edzőtáborokban, edzéseken, 
c) az MPB testületi ülésein, konferencián, szakbizottsági ülésein, 
d) továbbá minden egyéb olyan alkalommal, melyen az MPB sportolója, sportszakembere 
vagy tisztségviselője az MPB képviseletében van jelen, beleértve az internetes felületeket 
is. 

 
4. A szabályzat személyi hatálya  
 
4.1. Jelen Kódex személyi hatálya kiterjed az MPB minden válogatott sportolójára, 
sportszakemberére, tisztségviselőjére és munkavállalójára, alkalmazottjára vagy megbízási 
jogviszony alapján szerződéses jogviszonyban álló személyekre. 
 
4.2. Jelen Kódex 4.1. bekezdésében meghatározott személyek kötelesek 
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a) azonosulni a paralimpiai sportmozgalom, ezen belül a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, 
az Európai Paralimpiai Bizottság illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság általános céljaival 
és konkrét célkitűzéseivel, 
b) tiszteletben tartani a paralimpiai eszméket, betartani az IPC Handbook előírásait;  
c) tiszteletben tartani és megbecsülni a paralimpiai mozgalom hagyományait és értékeit, 
d) betartani az MPB rájuk vonatkozó szabályzatait, 
e) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, megkerülésétől 
f) tisztelettel viselkedni, különösen a versenybírókkal, illetőleg a versenyek rendezésében 
közreműködő személyekkel, 
g) tiszteletben tartani a versenyek időrendjét, beleértve érintettség esetén az 
eredményhirdetésen való pontos megjelenést, alkalomhoz illő öltözékben, 
h) sportszerű és törvénytisztelő életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a 
mértéktelen alkoholfogyasztástól, betartani az MPB mindenkor hatályos 
Doppingszabályzatának előírásait, 
i) az MPB hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani, 
j) az MPB által használatába adott sporteszközt, sportfelszerelést és egyéb 
vagyontárgyakat szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani, határidőre 
visszaszolgáltatni, 
k) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal paralimpiai sportolók, sporttársak, 
sportszakemberek és tisztségviselők felé, 
l) bármilyen sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek munkáját, eredményeit 
elismerni és tiszteletben tartani.  
 

4.3. Jelen Kódexet az MPB minden tagszervezetének tiszteletben kell tartania, a saját szervezeti 
autonómiáján belül a Kódex szellemiségét érvényesíteniük kell. Az MPB elnöksége fenntartja 
magának a jogot arra, hogy a jelen Kódex szabályaival ütköző esetek alapján eljárást 
kezdeményezzen. 
4.4 Az MPB tagszervezetei munkájuk során egymással, a fogyatékosok sportjával érintett más 
szakmai szervezetekkel, valamint személyekkel szorosan együttműködnek, és harmonikus 
kapcsolatot tartanak fenn a fogyatékosok sportja hatékonyabb és eredményesebb szolgálata 
érdekében; feladataik, kötelezettségeik ellátása során törekednek egymás kölcsönös segítésére, a 
feladatok és a problémák közös megoldására. Működésük során tudatos törvénytisztelő 
magatartást tanúsítva, önkéntes jogkövetés formájában, a jogszabályi követelményeket betartva 
teljesítik feladataikat. Vitás ügyek kezelése során egymás kölcsönös tiszteletben tartásával járnak 
el, tartózkodnak a más becsületét sértő, másokból rosszallást kiváltó magatartástól, és indokolt 
jogérvényesítő tevékenységük során is kötelesek tárgyilagosak és hitelesek maradni. 
 
5. A sportoló etikai vétsége 
 
5.1. A jelen Kódex 4.1 bekezdésében meghatározott sportoló etikai vétséget követ el és ellene 
etikai eljárás kezdeményezhető, ha  

a) szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis 
jogosulatlanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez, és ezzel más versenyzőt 
hátrányos helyzetbe hoz (a szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata 
irányadó), 
b) sporttevékenység végzése során szándékosan megszegi az alapvető együttélési 
normákat, zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, megszegi a sporttevékenység 
végzésére vonatkozó alapvető normákat, 
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c) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, illetve ezek fogyasztására mást rábír, 
megszegi az IPC klasszifikációs Kódexét vagy az IPC és az MPB mindenkor hatályos 
Doppingszabályzatának előírásait, 
d) az MPB, és a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít, 
e) sportolótársai, sportszakemberek vagy tisztségviselők eredményeit, tevékenységét 
becsmérli, lealacsonyító kifejezésekkel illeti, 
f) Magyarországnak, illetve annak az adott országnak a Büntető Törvénykönyvébe vagy 
Szabálysértési Törvényébe ütköző bűncselekmény vagy szabálysértés  elkövetése miatt 
büntető-, illetve szabálysértési eljárás indul, ahol éppen az MPB és vagy az adott 
sportszövetség képviseletében végez sport- vagy szakmai tevékenységet, 
g) amennyiben szándékos vagy gondatlanul okozott, öt évet meghaladó büntetési tételű 
bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás folyik ellene;  
h) Az f) illetve a h) pontban foglaltakról nem tájékoztatja az MPB-t, ezzel nem tesz eleget 
jelentéstételi kötelezettségének.  

 
 
6. A sportszakember etikai vétsége 
 
6.1. A jelen Kódex 4.1. bekezdésében meghatározott sportszakember etikai vétséget követ el és 
ellene etikai eljárás kezdeményezhető, ha  

a) versenyzőjét az 5. §-ban meghatározott cselekmények valamelyikére felbújtja, vagy 
ahhoz szándékos segítséget nyújt, abban közreműködik, illetőleg nem tesz meg minden 
tőle telhetőt annak érdekében, hogy a versenyzője az etikai vétséget megvalósító 
magatartását abbahagyja, 
b) sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez 
méltatlan magatartást tanúsít, 
c) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást rábír, 
megszegi az IPC klasszifikációs Kódexét vagy az IPC és az MPB hatályos 
Doppingszabályzatának előírásait, 
d) a paralimpiai mozgalom, vagy az adott sportág hírnevéhez méltatlan magatartást 
tanúsít, 
e) a paralimpiai mozgalomban vagy az adott sportágban tevékenységet folytató sportolók, 
sportszakembertársai vagy tisztségviselők eredményeit, tevékenységét becsmérli, 
lealacsonyító kifejezéssel illeti, 
f) Magyarországnak, illetve annak az az adott országnak a Büntető Törvénykönyvébe vagy 
Szabálysértési Törvényébe ütköző bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt 
büntető-, illetve szabálysértési eljárás indul ellene, ahol éppen az MPB és vagy az adott 
sportszövetség képviseletében végez sport- vagy szakmai tevékenységet, 
g) amennyiben szándékos vagy gondatlanul okozott, öt évet meghaladó büntetési tételű 
bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás folyik ellene; 
h) Az f) illetve a g) pontban foglaltakról nem tájékoztatja az MPB-t, ezzel nem tesz eleget 
jelentéstételi kötelezettségének.  

 
7. A tisztségviselő etikai vétsége 
 
7.1. Az MPB tagszervezetei és tisztségviselői nem formálhatnak nyilvánosan negatív véleményt 
sem a médiában, sem közösségi oldalakon a paralimpiai mozgalomról, az MPB és 
tagszervezeteinek működéséről, valamint nem tehetnek közzé olyan belső információt, amely 
nem tartozik a nyilvánosságra vagy sértheti más személyiségi jogait, avagy emberi méltóságát. 
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Törekednek továbbá a megbízható, tárgyilagos, következetes tájékoztatásra, hiteles fellépésükkel 
szolgálják a sport és a paralimpiai mozgalom ügyét, kerülik a személyeskedést, a hangulatkeltő 
magatartást, és érvényt szereznek az MPB által megfogalmazott értékeknek. 
 
7.2. Az MPB tisztségviselőire fokozott felelősség hárul, amely nem kizárólag a saját maguk által 
vállalt kötelezettségek teljesítésében mutatkozik meg, hanem a köztestület erkölcsi 
színvonalának, társadalmi megbecsülésének elősegítése érdekében végzett munkájukban is. 
Ennek megfelelően a tisztségviselő egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy olyan magatartást 
tanúsítson, amellyel példát mutat az MPB tagságának, a köztestület érdekében végzett 
tevékenységét a felelősségvállaló gondoskodáson alapuló cselekvés, a szakmai és köztestületi 
egység fenntartása, a rendszeresség és pontosság, valamint a tagság tisztelete jellemezze. 
 
7.3. A jelen Kódex 4.1. bekezdésében meghatározott tisztségviselő etikai vétséget követ el, és vele 
szemben etikai eljárás kezdeményezhető, ha  

a) nyilvános szereplés alkalmával az MPB nevében úgy nyilatkozik, hogy annak tartalma 
ellentéttes az MPB bármely testületi döntével, 
b) a tisztségviselői feladataiból adódó testületi munkájában önhibájából tartósan 
érdektelen, a testületi ülések több mint 50%-án – előzetesen bejelentett, méltánylást 
érdemlő okok kivételével – nem vesz részt, 
c) a testületben vállalt feladatának vétkes megszegésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az 
MPB-nek, 
d) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást rábír, vagy 
ahhoz szándékosan segítséget nyújt, továbbá megszegi az MPB mindenkor hatályos 
Doppingszabályzatának előírásait, 
e) a paralimpiai mozgalom, az adott sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 
tanúsít, 
f) a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek vagy tisztségviselő 
társai eredményeit, tevékenységét becsmérli, 
g) Magyarországnak, illetve annak az adott országnak a Büntető Törvénykönyvébe vagy 
Szabálysértési Törvényébe ütköző bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt 
büntető-, illetve szabálysértési eljárás indul ellene, ahol éppen az MPB és vagy az adott 
sportszövetség képviseletében végez sport- vagy szakmai tevékenységet, 
h) amennyiben szándékos vagy gondatlanul okozott, öt évet meghaladó büntetési tételű 
bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás folyik ellene;  
f) A g) illetve h) pontban foglaltakról nem tájékoztatja az MPB-t, ezzel nem tesz eleget 
jelentéstételi kötelezettségének.  
 
 

 
8. Az MPB-vel szerződéses viszonyban álló személyek, támogatók etikai vétsége 
 
A jelen Kódex 4.1. bekezdésében meghatározott, az MPB-vel szerződéses viszonyban álló személy 
etikai vétséget követ el, és vele szemben etikai eljárás kezdeményezhető, ha az MPB-vel kötött 
szerződéses viszony kereteit túllépve vétkesen az MPB-nek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz. 
 
9. Etikai eljárás kezdeményezése etikai vétség gyanúja alapján 
 
9.1. Amennyiben etikai vétség gyanúja merül fel, annak elkövetőjével szembeni fegyelmi eljárást 
az MPB bármely tisztségviselője, sportszakembere vagy sportolója kezdeményezheti az MPB 
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elnökénél, aki köteles az ügyet előzetes elbírálásra az MPB Jogi és Etikai Bizottságához továbbítani. 
Az MPB Jogi és Etikai Bizottsága az elé utalt ügy megvizsgálása után ajánlást fogalmaz meg az MPB 
Elnöksége számára, melyben javasolhatja a fegyelmi eljárás kezdeményezését az illetékes sportági 
szakszövetségnél. Az MPB tisztségviselője és az MPB-vel szerződéses viszonyban álló személyek, 
támogatók esetében sem az MPB, sem a sportági szakszövetség nem rendelkezik fegyelmi 
jogkörrel, velük szemben az MPB Jogi és Etikai Bizottság ajánlása alapján az MPB elnöksége jár el. 
9.2. Az etikai eljárást az MPB Jogi és Etikai Bizottsága az értesítést követően 30, azaz harminc 
napon belül köteles lefolytatni. Az eljárás lefolytatásánál az MPB Alapszabálya, illetve az MPB Jogi 
és Etikai Bizottságának ügyrendje az irányadó. 
 
10. Záró rendelkezések 
 
10.1. Összeférhetetlenségi  szabályok: 

a) tilos a személyes előny és / vagy anyagi juttatás (fizetés, részesedés, szolgáltatások, 
kölcsönök vagy egyéb juttatások) elfogadása szponzoroktól, beszállítóktól, szállítóktól vagy 
vállalkozóktól, 
b) tilos az MPB nevének magáncélú felhasználása egyéni kedvezmények szerzése céljából, 
c) tilos az MPB hatékony, gazdaságos működésének akadályozása, szolgáltatásai 
hatékonyságának csökkentése harmadik fél érdekéből, 
d) tilos a függetlenség vagy pártatlanság figyelmen kívül hagyása harmadik fél érdekéből, 
e) tilos minden olyan cselekmény, amely hátrányosan érinti az MPB integritását, hírnevét,  
f) tilos minden olyan cselekedet, amely veszélyezteti az életet, az egészséget vagy a 
biztonságot. 

 
10.2. Az összeférhetetlenségi szabályok betartása a jelen Kódex 4.1. bekezdésében meghatározott 
személyek felelőssége. Az összeférhetetlenségi szabályok megszegését be kell jelenteni az MPB 
főtitkáránál. Az összeférhetetlenségi szabályok megszegőjének kifejezetten tartózkodnia kell a 
további véleménynyilvánítástól, illetve döntéshozataltól. 
Amennyiben jelen Kódex 4.1. bekezdésében meghatározott személy az összeférhetetlenség 
ellenére folytatni kívánja tevékenységét, vagy bizonytalan az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatban, a személynek kérnie kell az MPB főtitkárát, hogy tájékoztassa az MPB Jogi és Etikai 
Bizottságát a helyzetről. A Jogi és Etikai Bizottság feladata, hogy kérésre tanácsot adjon a 
lehetséges összeférhetetlenségi helyzet megoldására. 
 
10.3. A jelen Kódex a visszavonásáig érvényes. 
 

10.4. Jelen Etikai Kódexet az MPB elnöksége a 70/2018 (10. 11.) számú MPB elnökségi 
határozatával fogadta el. 

 
Budapest, 2018. október 11. 
  
 
 Szabó László 
 elnök 
 Magyar Paralimpiai Bizottság 


