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A Magyar Szinkronúszó Szövetség
GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Szinkronúszó Szövetség (a továbbiakban:
MSZÚSZ) elnöksége a MSZÚSZ gyerekvédelmi szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

A Szabályzat célja
1.§
(1) A Szabályzat célja a 18. életévét be nem töltött és a sportági rendszerben résztvevő
gyermekkorú személyek védelme (a szabályzat tekintetében: gyermek).
A Szabályzat hatálya
2.§
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi szinkronúszó gyermekkel foglalkozó
sportszakember pályán és azon kívül, a gyermekkel szemben tanúsított magatartására.
A Szabályzat alapvető rendező elve a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek
biztosítása, előtérbe helyezése. A Szabályzatnak a bántalmazás valamennyi fajtájára –
elhanyagolás, érzelmi-, fizikai bántalmazás, szexuális zaklatás – és megvalósulási
formájára – szóbeli, fizikális, elektronikus (pl.: SMS, e-mail, közösségi oldalakon
keresztül történő érintkezés) – kiterjed. (Elhanyagolás a gyermek fizikai és érzelmi
szükségleteinek figyelmen kívül hagyását és ez által olyan helyzet teremtését jelenti,
amely a gyermek sérülésével jár, vagy azzal fenyeget).

(2) A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá az MSZÚSZ tagszervezeteire.
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Kerülendő magatartások, viselkedési formák
3.§
(1) Kerülendő magatartásoknak, viselkedési formáknak minősül például:
- gyermekkel történő kiabálás;
- törvényes képviselő tudta nélkül a gyermekkel történő kapcsolatfelvétel,
- fenyegetés, illetve kényszer alkalmazása a gyermekkel szemben;
- negatív kritika;
- sértő kifejezések, illetve a becsmérlő becenév használata.
Ajánlott magatartások,- illetve viselkedési formák
4.§
(1) Ajánlott magatartásoknak, viselkedési formáknak minősül például:
- bátorító és építő jellegű visszajelzés a gyermek rossz teljesítménye esetén is;
- a gyermek érdekeinek szem előtt tartása a versenyhelyzetben;
- a gyermekkel szembeni nyitott viselkedés.
Bántalmazásra utaló jelek
5.§
(1) A bántalmazásra utaló jelek leírása a felismerésük megkönnyítése érdekében:
- ismeretlen eredetű sérülések, zúzódások;
- hirtelen bekövetkező magatartásváltozás;
- a gyermek vallomása bántalmazásról;
- a gyermek külsejében bekövetkező negatív változás (például súlyvesztés,
mindennapi megjelenésben történő változás, koszos ruházat stb.)
Bántalmazás észlelése, illetve gyanúja esetén követendő eljárás
6.§
(1) Bántalmazás észlelés, illetve gyanúja esetén a sportszakember alábbi kötelezettségek
terhelik:
elsősorban a gyermek meghallgatása, lehetőség szerint nyugodt környezetben;
- a tudomásra jutott eset jelentése az egyesület vezető tisztségviselője, a MSZÚSZ
elnöksége, és a gyermek törvényes képviselője felé;
- közös megbeszélés összehívása a törvényes képviselőkel;
- amennyiben a fentebb felsoroltak nem látszanak célravezetőnek, illetve
eredményesnek, úgy a gyámhatós haladéktalan tájékoztatása.
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(2) Sportszakember és a sportszervezet vezetőinek feladata, hogy minden gyermeket
érintő gyanús esetet kivizsgáljon. Az érintett sportszervezet, illetve sportszakember a
szükség információkat köteles a MSZÚSZ elnöksége rendelkezésre bocsátani, és az
MSZÚSZ érintet szervével együttműködni.
(3) A Szabályzat megszegése fegyelmi eljárást von maga után.
Független szakember kijelölése
7.§
(1) A MSZÚSZ elnöksége köteles legalább egy olyan személyt kijelölni szervezetén
belül, akihez adott esetben a gyermekek védelmében maga a gyermek, illetve a
gyermek törvényes képviselői fordulhatnak.
(2) Kijelölt személynek pedagógus, pszichológus vagy gyermekvédelmi szakembernek
kell lennie.
(3) Nem lehet kijelölni olyan személyt, aki büntetett előéletű, illetve, aki nem fő
foglalkozása keretében látja el a 7. § (2) bekezdésben megjelölt valamelyik
tevékenységet. A kijelölt személynek továbbá a sportszakemberektől, valamint a
MSZÚSZ-től független szakembernek kell lennie, aki kizárólag a szabályzatoknak és
a jogszabályoknak van alárendelve és a szakmájának gyakorlása során titoktartási
kötelezettség terheli.
(4) Nem lehet továbbá független szakembernek kijelölni olyan személyt, akit a 7. § (2)
bekezdésében megjelölt valamely foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
(5) A kijelölt személy feladatait jelen Szabályzattal összhangban, annak célját szem előtt
tartva, a gyermek érdekeire figyelemmel köteles teljesíteni, és tevékenységét
végezni.
(6) Ha a kijelölt személy jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a jelen szakaszban foglalt feladatokat nevében ellátja. A kijelölt
személyre vonatkozó szabályokat vele szemben is alkalmazni kell.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Jelen szabályzatot az MSZÚSZ elnöksége 2017. február 16. napján fogadta el. A
hatályba lépés időpontja 2017. február 16. napja.
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(2) Az MSZÚSZ elnökségének e szabályzattal ellentétes egyéb korábbi rendelkezései
hatályukat vesztik.

Budapest, 2017. február 16.

Magyar Szinkronúszó Szövetség
Elnök sk.
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