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A Magyar Floorball Szövetség (továbbiakban: MFSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény (Stv.) alapján elfogadta a Szakszövetség jelen szabályzatát, melyben az alábbiakat 
állapítja meg. 
 

1. § 
 
1./ A jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze a floorball sportágra 

vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását és érvényesítését, az MFSZ célkitűzéseivel 
való azonosulást, valamint, hogy elősegítse a 18. életévét be nem töltött személyek (a 
továbbiakban: gyermek) jogszabályokban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, 
továbbá gondoskodjon veszélyeztetettségük megelőzéséről és megszüntetéséről (a 
továbbiakban: gyermekvédelem). 

 
2./ Az MFSZ Fegyelmi Szabályzata az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatba utalja azon 

fegyelmi vétségek meghatározását, melyek etikai vétségek és elkövetőjükkel szemben 
fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. 

 
3./ A jelen szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása a sportágban 

kötelezőek, illetve szabályozza, mely normák megsértése von maga után fegyelmi 
felelősségre vonást. 

 
4./ A jelen szabályzat meghatározza továbbá azokat a gyermekvédelmi szabályokat, melyek 

betartása a sportágban valamennyi gyermekkel foglalkozó sportszakember számára 
edzésen, versenyen és azon kívül kötelezőek, és amelyek be nem tartása, vagy megsértése 
fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 

 
2. § 

 
1./ A jelen szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani 

§ mindazokon az eseményeken, melyek az MFSZ versenynaptárában szerepelnek, 
§ az MFSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett – versenynaptárban nem szereplő – 

sporteseményeken, 
§ az MFSZ által szervezett edzőtáborokban, edzéseken, 
§ az MFSZ testületi ülésein, 
§ az MFSZ által vagy megbízásából, illetve állami vagy más sportszervezet által vagy 

szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken (fogadás, díjkiosztó stb.) 
§ az MFSZ tagszervezeteiben a floorball szakosztályokban zajló edzések, 

sportesemények során, 
§ más sportág sporteseményein, 
§ minden egyéb nyilvános szereplésen, 
§ minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember 

ilyen minőségében van jelen, 
§ a gyermekvédelmi szabályok tekintetében minden gyermekkel összefüggő 

magatartási helyzetre, beleértve az a-i) pontban meghatározott eseményeken, 
tevékenységeken túl az edzésen, versenyen, sportág-népszerűsítő eseményen kívül 
gyermekkel történő 

§ valamennyi találkozást, élőszóban, telefonon, elektronikus felületen, közösségi 
oldalakon, stb. történő kommunikációt is. 
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3. § 

 
1./ A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles 

a./ azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Floorball Szövetség és az MFSZ 
általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel, 

b./ tiszteletben tartani az olimpiai eszméket, 
c./ tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti 

válogatottat, 
d./ betartani az MFSZ rá vonatkozó szabályzatait, 
e./ tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, 
f./ sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a kábítószerek és a mértéktelen 

alkoholfogyasztástól, 
g./ a sportág, illetve személyiségei hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani, 
h./ az MFSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont 

szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani, 
i./ példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai 

és tisztségviselő társai felé, 
j./ a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, 

tiszteletben tartani. 
 
2./ A gyermekkel foglalkozó sportszakember a gyermek érdekeinek biztosításával, előtérbe 

helyezésével köteles betartani továbbá az alábbi gyermekvédelmi szabályokat: 
a./ tilos a gyermeket bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai, érzelmi 

bántalmazást, szexuális zaklatást és ezen magatartások 2. § j) pontjában 
meghatározott, és minden további megvalósulási formáját, 

b./ tilos a gyermekkel szemben fenyegetést, kényszert alkalmazni, kivéve a gyermek 
életmentését vagy testi épségének védelmét szolgáló rendkívüli helyzeteket, 

c./ tilos a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel illetni, 
d./ a gyermekkel a kapcsolatfelvétel a szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: 

szülő) tudtával lehetséges, a kapcsolatfelvételt követően a szülőket tájékoztatni kell 
a sportszakember és a gyermek között a tagszervezetnél szokásos kapcsolattartás 
formájáról, amennyiben a szülő a folyamatos működéshez szükséges direkt 
kapcsolattartás formája ellen kifogást emel, az adott gyermek esetében a szülő által 
kifogásolt kapcsolattartási forma nem alkalmazható, 

e./ a gyermekkel foglalkozó sportszakembernek nyitottnak kell lennie a gyermekkel 
szemben, teljesítményét korának megfelelően, lehetőleg építő jellegű 
visszajelzésekkel kell értékelnie, a gyermeknek lehetőséget kell adnia, hogy 
problémájával megkereshesse, 

f./ a gyermekkel foglalkozó sportszakember köteles felhívni a gyermek figyelmét a 
tiltott teljesítményfokozók egészségügyi kockázataira, illetve az ezzel kapcsolatos 
erkölcsi károkra, 

g./ amennyiben a gyermekkel foglalkozó sportszakember bántalmazásra utaló jelet 
észlel a gyermeken, viselkedésén, köteles azt azonnal jelezni a tagszervezet vagy a 
floorball szakosztály vezetőjének, a szülőnek, a sportszakember által súlyosnak 
ítélt helyzetben az MFSZ főtitkárának. 

h./ a bántalmazásra utaló jelek többek között 
lehetnek: ha) ismeretlen eredetű zúzódások, 
sérülések, 
hb) hirtelen bekövetkező magatartásváltozás, zárkózottá válás, indokolatlan 

késések, társaival szembeni hirtelen viselkedés-változás, 
hc) hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítmény-visszaesés, 
hd) gyermek külsejében bekövetkező feltűnő változás (pl. hirtelen súlyváltozás, 
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elhanyagolt ruházat, stb.), 
i./ bántalmazás észlelése, gyanúja esetén, illetve, ha a gyermek szól a 

sportszakembernek a bántalmazásról, a sportszakember köteles vizsgálatot 
kezdeményezni, és amennyiben a tagszervezet az esetet a szülő bevonásával nem 
vizsgálja ki, köteles azt haladéktalanul az MFSZ főtitkárának jelezni, 

j./ a sportszakember köteles azon lehetőségről az érintett gyermeket és szülőt 
tájékoztatni, hogy gyermek bántalmazása vagy annak gyanúja esetén a gyermek, a 
szülő, a sportszakember közvetlenül is fordulhat az MFSZ főtitkárához, és igényük 
esetén a főtitkár tájékoztatja az érintettet a MFSZ által gyermekvédelmi ügyben 
kijelölt pszichológus elérhetőségéről. 

 
3./ A 3. § (1) bekezdésében meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, 

tisztségviselő, sportszakember, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott 
gyermekvédelmi szabályokat megszegő sportszakember az MFSZ Fegyelmi Szabályzata 
alapján felelősségre vonható. 

 
4. § 

 
1./ A sportoló a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi 

eljárás alá vonható, ha 
a./ szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a mérkőzés eredményét, 

vagyis szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más 
versenyzőt hátráltat, (a szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata 
irányadó), 

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 és szabályokat, 

c./ kábítószert vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására másokat 
felbújt, 

d./ a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít. 
e./ a sportágban tevékenységet folytató sportolótársai, sportszakemberek vagy 

tisztségviselők eredményeit, tevékenységét becsmérli. 
 

5. § 
 
1./ 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, illetve 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./ kábítószert vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására 
másokat felbújt, 

d./ a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít, 
e./ a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakember társai vagy 

tisztségviselők eredményeit, tevékenységét becsmérli, 
f./ a 3. § (2) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szabályokat megszegi. 
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6. § 

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

fegyelmi eljárás alá vonható, ha 
a./ nyilvános szereplés alkalmával az MFSZ nevében nyilatkozik, és az nem felel 

meg a meglévő testületi 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 MFSZ-nek, 

d./ kábítószert vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására 
másokat felbújt, 

e./ a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít, 
f./ a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek vagy 

tisztségviselő társai eredményeit, tevékenységét becsmérli. 
 

7. § 
 
Az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárást az MFSZ Fegyelmi Szabályzat szerint 
arra illetékes személy kezdeményezhet. A főtitkár köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni, ha 
a gyermekvédelmi szabályok súlyos megsértése, így különösen bántalmazás ténye vagy gyanúja 
jut tudomására. 
 

8. § 
 
Az etikai vétség elkövetőjével és a gyermekvédelmi szabályokat megszegő sportszakemberrel 
szemben egyebekben az MFSZ Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni. 
 

9. § 
 
1./ A sportszervezet a jelen szabályzat 1. számú mellékletének kitöltésével (a továbbiakban: 

bejelentő lap) köteles bejelenteni valamennyi olyan, vele bármilyen jogviszonyban álló 
személyt, aki az egyesület keretein belül 18 év alatti fiatalkorúakkal foglalkozik. 
(különösen például: edzők, csapatvezetők, hivatalos személyek, egyesületi vezetők, 
hivatalos személyek, csapatorvosok, fizioterapeuták, felszerelés menedzserek, stb.) 

 
2./ A bejelentő lap eredeti példányát lepecsételve és aláírva az MFSZ címére (1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3.), vagy emailben (fotitkar@hunfloorball.hu) kell eljuttatni. 
 
3./ A bejelentő lap megküldésének elmulasztása esetén 50.000 Ft eljárási díj fizetendő. 

Amennyiben a bejelentő lap többszöri felszólítás ellenére sem kerül megküldésre, úgy az 
eljárási díj több alkalommal is kiróható mindaddig, amíg az egyesület eleget nem tesz a 
bejelentési kötelezettségének. 

 
4./ Valamennyi, a bejelentő lapon szereplő személy tekintetében a sportszervezet köteles 

kitöltetni jelen szabályzat 2. számú melléklet szerinti feddhetetlenségi nyilatkozatot (a 
továbbiakban: feddhetetlenségi nyilatkozat) és annak az érintett által aláírt eredeti 
példányát köteles megküldeni az MFSZ címére. 

 
5./ A feddhetetlenségi nyilatkozat megküldésének elmulasztása esetén érintett személyenként 
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10.000 Ft eljárási díj fizetendő. Amennyiben a feddhetetlenségi nyilatkozat többszöri 
felszólítás ellenére sem kerül megküldésre, úgy az eljárási díj több alkalommal is kiróható 
mindaddig, amíg az egyesület eleget nem tesz a feddhetetlenségi nyilatkozat megküldési 
kötelezettségének. 

 
ZÁRADÉK 

 
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szabályzatot a Magyar Floorball 
Szakszövetség Elnöksége 2019. január 3-i ülésén elfogadta. 
 
 
Budapest, 2019. január 3. 
 
 
 
 
  ________________________ 
  Veisz László 
  Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnök  
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1. számú melléklet 

 

BEJELENTŐ LAP 
 

A(Z) ........................................................ EGYESÜLETNÉL 18 ÉV ALATTI FIATALKORÚAKKAL FOGLALKOZÓ 
SZEMÉLYEKRŐL 

 
 Név Anyja neve Beosztás Telefonszám E-mail cím 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 
 
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a fenti listában szereplő személyeken kívül az egyesületnél más nem foglalkozik 18 év alatti fiatalkorúak 

nevelési tevékenységével, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységgel. 

Amennyiben a fenti listában szereplő személyek tekintetében bármilyen változás következik be, úgy azt a változást követő 10 munkanapon belül 

bejelentem a Magyar Floorball Szakszövetségnek. 

 

 

Kelt: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

P.H. 

 

 

……………………………………………………………… 

aláírás
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2. számú melléklet 
 
 

FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott, …………………………………… (született: ……………………..…; anyja neve: 
…………………………………..…; állampolgársága: 
………………………………………..), mint a Magyar Floorball Szakszövetség tagszervezetével, 
a(z) …………………………………… Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) 
létesítendő/betöltött munkakörömre/megbízatásomra tekintettel, az alábbi nyilatkozatot teszem: 
Tudomásul veszem a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
azon rendelkezését, mely szerint a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, 
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan 
személlyel, aki a bűntettesek nyilvántartásában az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt szerepel, illetve az ott hivatkozott 
bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, a 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig, amelyet a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli 
felhívására, a munkavállaló a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül hatósági 
bizonyítvánnyal köteles igazolni. 
A fenti kötelezettségemnek önként eleget téve, a (mind a magyar bűnügyi nyilvántartás, mind a 
külföldi lakóhelyem szerinti bűnügyi nyilvántartás szerinti) hatósági erkölcsi bizonyítványomat a 
jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg az Egyesület részére átadom. Egyben hozzájárulok, hogy 
az Egyesület a fentiek alapján megismert személyes adataimat a munkaviszony létesítéséről 
meghozott döntés időpontjáig, illetve – a munkaviszony létesítése esetén – annak megszűnéséig 
vagy megszüntetéséig, vagy a megszűnéssel összefüggő esetleges munkaügyi jogvita jogerős 
lezárásáig kezelje. Ezen adatkezelés körében az Egyesület jogosult a hatósági bizonyítvány 
tartalmát a Magyar Floorball Szakszövetség valamint a munkaügyi jogvitában eljáró bíróságok 
tudomására hozni. 
A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatoktól függetlenül is megerősítem, hogy büntetlen 
előéletű vagyok, így olyan, az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában nevesített 

bűncselekmények1 elkövetésében sem voltam érintett, amely a mentesülési időszak lejártára 
 
1 emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 166. § (2) bekezdés i) pont] ön-
gyilkosságban való közreműködés [régi Btk. 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [régi Btk.175. § 
(3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [régi Btk. 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás 
meg-változtatása [régi Btk.193. 
§ (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [régi Btk. 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [régi Btk. 
197. § 
(2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [régi Btk. 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) 
bekezdés], megrontás (régi Btk. 201-202/A. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (régi Btk. 204. §), üzletszerű 
kéjelgés elősegítése [régi Btk. 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [régi Btk. 282/B. § (1) bekezdés, 
(2)  bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont], tiltott toborzás [a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) 146. § (3) bekezdés], emberölés [új Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], 
öngyilkosságban közreműködés [új Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [új Btk. 175. § (3) 
bekezdés a) pont], kábítószer- kereskedelem [új Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [új 
Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (új Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel 
visszaélés [új Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [új Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) 
pont], ember-kereskedelem [új Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [új Btk. 193. 
§ (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [új Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], 
szexuális kényszerítés [új Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [új Btk. 197. § (2) 
bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (új Btk. 198. §), kerítés [új Btk. 200. § (2) 
bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [új Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], 
gyermekprostitúció kihasználása (új Btk. 203. §), gyermekpornográfia (új Btk. 204. §), szeméremsértés [új Btk. 
205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (új Btk. 208. §), gyermekmunka (új Btk. 209. §), családi jogállás 
megsértése [új Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] 
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tekintettel a bűnügyi nyilvántartásban már nem szerepel, mindazonáltal a nyilvánosságra kerülése 
az Egyesületem illetve a Magyar Floorball Szakszövetség társadalmi megítélését és jó hírnevét 
hátrányosan érintené. Kijelentem, hogy az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában nevesített 
bűncselekményekkel azonos tényállású cselekményt külföldön sem követtem el, illetve annak 
elkövetése miatt nem voltam büntetve, velem szemben büntető eljárás nincsen folyamatban. 
Tudomásul veszem és vállalom, hogy amennyiben az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában 
nevesített, vagy azonos tényállású bűncselekmény okán velem szemben akár Magyarországon, 
akár külföldön büntetőeljárás indul, úgy ezt a körülményt köteles vagyok haladéktalanul az 
Egyesület tudomására hozni. 
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban közöltek valótlansága, illetve az azzal 
kapcsolatos valótlan információ szolgáltatása; illetve a velem szemben az Mt. 44/A. § (1) bekezdés 
a) pontjában nevesített, vagy azzal azonos tényállású cselekmény okán esetlegesen induló büntető 
eljárás elhallgatása, az Egyesülettel fennálló jogviszonyom azonnali hatályú megszüntetésére 
teremt jogalapot. 
A jelen nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában, két tanú jelenlétében teszem. 
 
 
Kelt: ……………………….………, 20..... …… ...... 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
aláírás 

 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 
név: név: 

 
szem. ig. sz.: szem. ig. sz.: 

 
lakcím: lakcím: 

 
aláírás: aláírás: 


