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BEVEZETÉS 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 2017. január 1-jétől kezdődően a szakszövetségek 
részére előírja, hogy gyermekvédelmi szabályzatot kötelesek alkotni a sportág 
rendeltetésszerű működése érdekében.  

A Magyar Kick-box Szövetség, az Alapszabályának 5. § (1) bekezdése a) pontjában 
meghatározoW hatáskörében eljárva, a Szövetség Gyermekvédelmi Szabályzatát az 
alábbiakban állapítja meg. 

ALAPELVEK 

1.§ 

(1) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze a kick-box sportágban 
tevékenységet folytató, 18. életévét be nem töltöW személyek védelmét (továbbiakban: 
gyermekvédelem).  

(2) Az MKBSZ Gyermekvédelmi Szabályzatában meghatározoW vétségek megszegése esetén 
a vétségek elkövetőjével szemben az MKBSZ Fegyelmi Szabályzata szerin` fegyelmi eljárás 
lefolytatásának van helye. 

(3) Jelen Szabályzat meghatározza azokat a gyermekvédelmi szabályokat, melyek betartása 
a kick-box sportágban valamennyi gyermekkel foglalkozó sportszakember számára edzésen, 
versenyen és azon kívül kötelezőek, és amelyek be nem tartása, illetőleg megsértése 
fegyelmi felelősségre vonást von maga után.  

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.§ 

A jelen szabályzatban meghatározoW gyermekvédelmi szabályokat be kell tartani:  

a)  mindazokon a hazai és nemzetközi eseményeken, melyek az MKBSZ 
versenynaptárában szerepelnek, továbbá mindazokon a nemzetközi WAKO kick-box 
versenyeken, eseményeken, melyek az MKBSZ versenynaptárában nem szerepelnek,  

b)  az MKBSZ által kiírt, szervezeW vagy rendezeW – versenynaptárban nem szereplő 
– sporteseményeken, rendezvényeken,  

c)  az MKBSZ által szervezeW edzőtáborokban, edzéseken,  

d)  az MKBSZ testüle` ülésein, bizoWsági üléseken,  
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e)  az MKBSZ által, vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által 
vagy szponzori szerződés alapján szervezeW eseményeken (fogadás, díjkiosztó, stb.),  

f)  az MKBSZ tagszervezeteiben zajló edzések, sportesemények során,  

g)  más sportág sporteseményein,  

h)  minden egyéb nyilvános szereplésen,  

i)  minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, `sztségviselő, 
sportszakember ilyen minőségében van jelen,  

j)  a gyermekvédelmi szabályok tekintetében minden gyermekkel összefüggő 
magatartási helyzetre, beleértve az a-i) pontban meghatározoW eseményeken, 
tevékenységeken túl az edzésen, versenyen, sportág-népszerűsítő eseményen kívül 
gyermekkel történő találkozás, élőszóban, telefonon, elektronikus felületen, 
közösségi oldalakon, stb. történő kommunikáció esetében. 

 
3.§ 

(1) A gyermekkel foglalkozó sportszakember a gyermek érdekeinek biztosításával, előtérbe 
helyezésével köteles betartani továbbá az alábbi gyermekvédelmi szabályokat:  

a)  `los a gyermeket bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai, érzelmi 
bántalmazást, szexuális zaklatást,  

b) `los a gyermekkel szemben fenyegetést, kényszert alkalmazni, kivéve a gyermek 
életmentését vagy tes` épségének védelmét szolgáló rendkívüli helyzetet (vízből 
mentés, baleset elkerülése stb.),  

c)  `los a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel illetni,  

d) a gyermekkel foglalkozó sportszakembernek nyitoWnak kell lennie, hogy a gyermek 
teljesítményét korának megfelelően, lehetőleg építő jellegű visszajelzésekkel 
értékelje, a gyermeknek lehetőséget kell adnia, hogy problémájával megkereshesse,  

e) a gyermekkel foglalkozó sportszakember köteles felhívni a gyermek figyelmét a `ltoW 
teljesítményfokozók egészségügyi kockázataira, illetve az ezzel kapcsolatos erkölcsi 
károkra,  

f) amennyiben a gyermekkel foglalkozó sportszakember bántalmazásra utaló jelet észlel 
a gyermeken, viselkedésén, köteles azt jelezni a tagszervezet vezetőjének, a szülőnek, 
a sportszakember által súlyosnak ítélt helyzetben a Szövetség elnökének, 
alelnökeinek, vagy fő`tkárának. A bántalmazásra utaló jelek többek közöW lehetnek:  

• ismeretlen eredetű zúzódások, sérülések,  
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• hirtelen bekövetkező magatartásváltozás, zárkózoWá válás, indokolatlan késések, 
társaival szembeni hirtelen viselkedés-változás,  

• hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítmény-visszaesés,  

• gyermek külsejében bekövetkező feltűnő változás, mint például a hirtelen 
súlyváltozás, vagy elhanyagolt ruházat, vagy kifogásolható higiénés állapot, stb.  

g) bántalmazás észlelése, gyanúja esetén, illetőleg, ha a gyermek szól a sportszakembernek 
a bántalmazásról, az f) pontban foglaltak figyelembevételével a sportszakember köteles 
kivizsgálást kezdeményezni, és amennyiben a tagszervezet az esetet a szülő bevonásával 
nem vizsgálja ki, köteles azt haladéktalanul a Szövetség elnökének, alelnökeinek, 
fő`tkárának jelezni,  

(3) A sportoló, `sztségviselő, sportszakember, továbbá a (2) bekezdésben meghatározoW 
gyermekvédelmi szabályokat megszegő sportszakember az MKBSZ Fegyelmi Szabályzata 
alapján felelősségre vonható.  

Jelen Szabályzatot az MKBSZ Elnöksége e-mail/1/2021.12.16.  számú határozatával fogadta 
el és 2021. december 20. napjával hatályba lépteWe. A Szabályzatot a hatálybalépést 
követően a gyermekvédelmi szabályok megsértése esetén kell alkalmazni.  

Budapest, 2021. december 16.  

Galambos Péter 
elnök 

4


