
1 

 

 

 

 

Magyar Kézilabda Szövetség  

Játékvezetői Albizottságának  

 

Játékvezetői Etikai Szabályzata 

/JESZ/ 

 



2 

 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottságának1  

Etikai Szabályzata 

A Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság (a továbbiakban: MKSZ JAB) tagjai, 

minden játékvezetőre és játékvezető ellenőrre – kézilabda sportág jellegéből és társadalmi 

szerepéből eredően – szükségesnek tartotta a kötelező etikai követelmények kinyilvánítását és 

rendszerezett írásba foglalását, tekintettel arra, hogy a játékvezetéssel szembeni közbizalom 

megőrzése és erősítése, valamint eredményes és hatékony működése érdekében 

elengedhetetlen, hogy az etikai vétségek elkövetése etikai büntetést vonjon maga után. 

Lelkiismeretünk és legjobb meggyőződésünk szerint, valamint megbízásunk – a MKSZ 

Alapszabálya, Szervezeti – és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) – alapján az 

MKSZ által érvényes megbízási szerződéssel rendelkező játékvezetőre és ellenőrre érvényes 

az alábbi Játékvezetői Etikai Szabályzat (JESZ). 

 

Játékvezetők Etikai Szabályzata (JESZ) 

I. Hivatásetikai alapelveink 

I/1. Játékvezetők és ellenőrök feladataikat 

a. Magyar Kézilabda Szövetséghez HŰEN, 

b. mindenekelőtt a Kézilabda Sport egésze ÉRDEKÉBEN, 

c. a kézilabda sportág iránt ELKÖTELEZETTEN, 

d. döntéseik, nyilatkozataik és cselekedeteik súlyának tudatában, FELELŐSEN, 

e. a legjobb tudásuk szerint, SZAKSZERŰEN, 

f. a rájuk bízott erőforrások kezelésében, HATÉKONYAN, 

g. döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben TISZTESSÉGESEN, 

h. megjelenésükben és magaviseletükben MÉLTÓSÁGGAL, 

i. a versenyrendszerekben az érintettek érdekeinek tekintetében, PÁRTATLANUL, 

j. a jog és az erkölcs szerint is IGAZSÁGOSAN, 

k. a valós körülmények mérlegelése alapján, MÉLTÁNYOSAN, 

l. a sportági célok eszközeinek megválasztásában, ARÁNYOSAN, 

m. az versenyrendszerekben érintettek jogait és jogos érdekeit VÉDVE, 

n. emberekre vagy azok csoportjaira vonatkozólag ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTESEN, 

o. a versenyrendszerek résztvevői számára ÁTLÁTHATÓAN, 

p. a versenyrendszerekben minden érintettel EGYÜTTMŰKÖDVE, 

q. legfőképpen pedig mindenben LELKIISMERETESEN, 

r. játékvezetői sporttársaiktól elvárt magatartásban PÉLDAMUTATÓAN, 

s. feladataik elvégzésében játékvezetői sporttársaikat TÁMOGATVA, 

t. játékvezetésük során döntéseikben SZAKMAI SZEMPONTOKAT ÉRVÉNYESÍTVE 

teljesítik. 

 
1 Felhasznált források az Irodalomjegyzékben vannak feltüntetve. 
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II. Hivatásetikai alapelvek magyarázata 

II/1. HŰSÉG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat Magyar Kézilabda Szövetséghez HŰEN teljesítik, azaz 

a. betartják az MKSZ Alapszabályán alapuló Szervezeti – és Működési Szabályzatban 

foglalt jogi kötelezettségeket, továbbá az EHF által előírt szabályokat, valamint az IHF 

közvetlen hatállyal bíró jogi aktusait továbbá az MKSZ valamennyi szabályzatát, 

határozatát és előírásait, 

b. teljes erővel és legjobb tudásuk szerint törekszenek az MKSZ Szervezeti – és Működési 

Szabályzata alapján megválasztott vagy kinevezett vezetőik által kitűzött célok 

megvalósítására, az általuk kiadott utasításoknak megfelelően. 

II/2. KÉZILABDA SPORT ÉRDEK 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat mindenekelőtt a kézilabda sport EGÉSZE érdekében 

teljesítik, azaz egyéni és csoportérdekkel szemben mindig az ÖSSZKÉZILABDÁZÁS 

ÉRDEKÉT részesítik előnyben. 

II/3. ELKÖTELEZETTSÉG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat a Kézilabda Sport iránt ELKÖTELEZETTEN teljesítik, azaz 

azonosulnak közbizalom előmozdításával, a JAB által ennek érdekében meghatározott 

szervezeti célokkal és feladatokkal. 

II/4. FELELŐSSÉG 

Játékevezetői/ellenőri feladataikat, döntéseiket, nyilatkozataikat és cselekedeteik súlyának 

tudatában FELELŐSEN teljesítik, azaz 

a. mivel munkájuk során sok emberek sorsát befolyásolják, ennek megfelelő 

komolysággal és odaadással végzik azt, 

b. nyilatkozataik, döntéseik és cselekedeteik során figyelembe veszik azok belátható 

társadalmi, gazdasági és sportági következményeit,  

c. megszólalásaikat, viselkedésüket sportszerűség, udvariasság és önuralom jellemzi. 

II/5. SZAKSZERŰSÉG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat a legjobb tudásuk szerint SZAKSZERŰEN teljesítik, azaz 

a. a jogi és morális követelmények betartásán túl leginkább szaktudásuk megfelelő 

alkalmazásáért és a sportági célok szabályainak megfelelő megvalósításáért felelősek, 

b. folyamatosan karbantartják és fejlesztik szakmai ismereteiket, készségeiket, 

képességeiket és törekszenek hivatásuk színvonalának javítására, 

c. hivatásukat a sportág elvárásainak figyelembevételével, szakmailag elvárható minőségű 

munkavégzéssel látják el, 
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d. tudásuk és tapasztalataik átadásával támogatják játékvezetői sporttársaik szakmai 

fejlődését, 

e. a versenyrendszerekben felhalmozódott tudást a kézilabda sport fontos részének 

tekintik, és mindent megtesznek annak az utánpótlás számára való megőrzéséért és 

gyarapítása érdekében. 

II/6. HATÉKONYSÁG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat a rájuk bízott erőforrások kezelésében HATÉKONYAN 

teljesítik, azaz 

a. takarékosan bánnak minden olyan emberi, társadalmi, gazdasági vagy sportági 

erőforrással, amely felhasználására munkájuk közvetve vagy közvetlenül hatást 

gyakorolhat, 

b. a legjobb tudásuk szerint arra törekszenek, hogy a felhasznált erőforrások a kézilabda 

sport szempontjából a lehető legjobban hasznosuljanak, 

c. kezdeményezően lépnek fel a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében. 

II/7. TISZTESSÉGESSÉG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben 

TISZTESSÉGESEN teljesítik, azaz 

a. versenyhelyen és a versenyhelyen kívül is példamutató módon betartják a rájuk 

vonatkozó jogi és morális követelményeket, 

b. nem vállalnak közösséget a jogi és morális követelmények megsértőivel, 

c. elkerülnek minden olyan helyzetet, amely illetéktelen befolyás alá kerülésünkhöz 

vezethetne. 

II/8. MÉLTÓSÁG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat megjelenésünkben és magaviseletükben MÉLTÓSÁGGAL 

teljesítik, azaz 

a. versenyhelyen olyan módon viselkednek, beszélnek és öltözködnek, hogy az erősítse és 

általában az MKSZ megbecsültségét, és ezáltal javítsa feladat ellátási képességét, 

b. versenyhelyen kívül is úgy élnek és viselkednek, hogy azzal erősítsék a velük 

érintkezőknek az MKSZ-be és a kézilabda sportágba vetett bizalmát. 

c. minden körülményben kötelesek kifogástalanul viselkedni, hogy az tükrözze 

funkciójuknak és feladatuknak fontosságát. 

II/9. PÁRTATLANSÁG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat az érintettek jogainak és érdekeinek tekintetében 

PÁRTATLANUL teljesítik, azaz 

a. sem személyes, sem politikai rokon- vagy ellenszenveik, sem érdekeik nem tántorítják 

el őket a jogszabályi és morális követelményeknek megfelelő játékvezetéstől, 
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b. hivatásukat nem használják fel politikai vagy egyéb előnyszerzésre, és tartózkodnak 

minden olyan, különösen politikai tevékenységtől vagy állásfoglalástól, amely kétséget 

ébreszthetne részrehajlástól mentes és etikus játékvezetésük iránt, 

c. érdekképviseleti vagy társadalmi szervezetben való tevékenységüket mindig 

egyértelműen elkülönítik játékvezetői tevékenységüktől. 

 

II/10. IGAZSÁGOSSÁG 

Játékvezetésüket a jog és az erkölcs szerint is IGAZSÁGOSAN teljesítik, azaz a játékvezetői 

szabályok adta keretek között mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

szabályalkalmazásuk megfeleljen a játékvezetői szabályok eredeti céljainak és erkölcsileg is 

helyes legyen, a mérkőzés minden résztvevőjét azonos elbírálásban részesítse. 

II/11. MÉLTÁNYOSSÁG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat a valós körülmények mérlegelése alapján MÉLTÁNYOSAN 

teljesítik, azaz döntéseiket a játékvezetői szabályok adta keretek között mindig a – a legjobb 

szaktudásuk szerint felmért – valós körülményekre tekintettel, a józan ész és az emberiesség 

alapján hozzák meg. 

II/12. ARÁNYOSSÁG 

Játékvezetői/ellenőri hivatás eszközeinek megválasztásában ARÁNYOSAN teljesítik, azaz a 

számukra adott célok megvalósítása során olyan eszközöket választanak, amelyek indokoltak, 

az adott célok megvalósítását leginkább szolgálják, sem az MKSZ, sem pedig mások számára 

nem okoznak indokolatlan terheket vagy károkat. 

II/13. VÉDELEM 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat a versenyrendszerekben az érintettek jogait és jogos érdekeit 

VÉDVE teljesítik, azaz a MKSZ szolgálata során, annak csorbítása nélkül, minden tőlünk 

telhetőt megtesznek az érintettek jogainak és jogos érdekeinek érvényesítése érdekében. 

II/14. ELŐÍTÉLET-MENTESSÉG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat emberekre vagy azok csoportjaira vonatkozó 

ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTESEN teljesítik, azaz 

a. személyekkel kapcsolatos magatartásukat és döntéseiket jóhiszeműen, az érintett 

cselekedetei alapján alakítja ki, és soha nem a rá, vagy a csoportjára vonatkozó 

benyomásaik vagy esetleg már meglévő nézeteik alapján, 

b. egyenlő bánásmódot tanúsítanak versenyrendszerekben résztvevőkkel, játékvezetői 

hivatás kötelességeinek teljesítése során sporttársaikkal, továbbá – magánjellegű 

személyes kapcsolataikon kívül – minden emberrel szemben, 

c. feladataikat az emberi méltóság feltétlen tiszteletben tartásával végezzük. 
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II/15. ÁTLÁTHATÓSÁG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat ÁTLÁTHATÓAN teljesítik, azaz 

a. hivatásukat úgy végezik, hogy az megfelelően dokumentált, vezetőik számára 

könnyen áttekinthető és követhető, valamint sporttársaik számára, a munkájukat segítő 

mértékben, megismerhető legyen. 

 

II/16. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat minden érintettel EGYÜTTMŰKÖDVE teljesítik, azaz 

a. a játékvezetői szabályok adta lehetőségeken belül a lehető legszorosabb 

együttműködést alakítanak ki versenyrendszerben az érintett résztvevőkkel, a 

közbizalom előmozdítása hatékonyabb és eredményesebb szolgálata érdekében, 

b. feladatellátás során sporttársaikkal nyíltan kommunikálnak, döntéseiket, 

cselekedeteiket – ha titoktartási kötelezettség ezt nem zárja ki – a szükséges 

mértékben indokolják, törekszenek a felmerült szakmai és személyes konfliktusok 

konstruktív rendezésére, 

c. együttműködnek a versenyrendszerben az érintettekkel, megbecsülik játékvezetőkért 

kiálló sporttársakat. 

II/17. LELKIISMERETESSÉG 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat mindenben LELKIISMERETESEN teljesítik, azaz 

a. szavaikat és tetteiket az összes kötelezettség és iránymutatás figyelembevételével és 

lehető legnagyobb mértékű teljesítésével, de végső soron saját morális 

ítélőképességünkre támaszkodva választják meg, 

b. ügyelnek arra, hogy megszokások és külső kényszerek se tompíthassák el morális 

ítélőképességüket. 

c. versenyhelyre megfelelő időben érkeznek, hogy elegendő idejük legyen mérkőzés 

előtti kötelezettségeik teljesítésére. 

II/18. PÉLDAMUTATÁS 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat a sporttársaiktól elvárt magatartásban PÉLDAMUTATÓAN 

teljesítik, azaz 

a. sporttársai jogi és morális követelményeknek megfelelő magatartását mindenekelőtt 

személyes példamutatásukkal biztosítják, 

b. kerülik az alkohol, a dohányáru vagy hasonló élvezeti cikkek általuk történő túlzott 

fogyasztását, illetve kerülik ezek versenyhelyen történő fogyasztását hivatalos 

kötelezettségük ellátásának teljes időtartama alatt. 

c. tartózkodnak olyan anyagok fogyasztásától/használatától, melyek ronthatják fizikális/ 

és/vagy mentális teljesítőképességüket. 
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II/19. TÁMOGATÁS 

Játékvezetői/ellenőri feladataik elvégzésében sporttársaikat TÁMOGATVA teljesítik 

feladataikat, azaz 

a. sporttársaikat ellátják a hatékony munkavégzéshez szükséges információkkal, és 

világos, megvalósítható célokat tűznek eléjük, 

b. elismerik sporttársaik teljesítményeit, ösztönözik őket teljesítményük, készségeik és 

szaktudásuk fejlesztésére, és a tőlük telhető módon biztosítják az ehhez szükséges 

feltételeket, 

c. megvédik sporttársaikat minden olyan jogtalan vagy etikátlan támadástól, amely 

játékvezetői hivatásuk miatt éri őket. 

II/21. SZAKMAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Játékvezetői/ellenőri feladataikat, döntéseiket SZAKMAI SZEMPONTOKAT 

ÉRVÉNYESÍTVE teljesítik, azaz 

a. sporttársaikat érintő döntéseiket kizárólag szakmailag jelentőséggel bíró szempontokat 

mérlegelve hozzák meg, és nem érvényesítenek politikai vagy önkényes 

szempontokat. 

III. Játékvezetői hivatásetikai részletszabályok 

A játékvezetők/ellenőrök a hivatásetikai alapelveknek való megfelelés érdekében betartják és 

viselkedésük etikai mércéjéül elfogadják a következő szabályokat. 

III/1. Bejelentési kötelezettség 

III/1.1. Ha jogellenes, szabályellenes, játékvezetői hivatásetikával vagy a szakmaisággal 

alapvetően ellenkező, vagy olyan utasítást, felkérést, megbízást kapnak, amely visszaéléshez 

vezethet, akkor erre vonatkozólag felhívják az utasítás kiadójának, felkérőnek, megbízónak 

figyelmét. Ha ő az utasítást, felkérést, megbízást változatlanul fenntartja, a játékvezető a 

visszaélés kockázatát köteles bejelenteni a JAB felé.  

III/1.2. A Játékvezetők/ellenőrök az etikai szabályzatban foglalt bejelentési kötelezettségeiket 

megfontoltan és felelősen, az érintettek emberi méltóságát és tekintélyét tiszteletben tartva 

teljesítik. 

III/2. Meg kell őriznie elfogulatlanságát 

III/2.1. A JAB elfogultságnak tekint minden olyan helyzetet, amikor a játékvezető/ellenőr 

személyes érdekeit, vagy az MKSZ-hez való lojalitását akadályozza, vagy akadályozhatja a 

részrehajlás nélküli, szabályszerű, etikus és szakszerű feladatvégzés. 

III/2.2. A JAB elfogultsághoz vezető személyes érdeknek tekinti mind a játékvezető/ellenőr 

számára, mind a hozzátartozója, továbbá a vele vagy velük érzelmi, politikai, gazdasági vagy 

más érdekszövetségben lévő személyekre és sportszervezetekre vonatkozó előnyöket és 

hátrányokat. 



9 

 

III/2.3. Ha más még nem, de a játékvezető már felismerte/ellenőr, hogy valamely mérkőzésre 

küldés során elfogulttá vált vagy válhatott, akkor 

a. a lehető legnagyobb körültekintéssel számba kell vennie minden tényleges vagy 

lehetséges elfogultsági okot, 

b. igyekeznie kell az elfogultsági okot elhárítani, 

c. haladéktalanul tájékoztatnia kell a JAB-ot és  

d. el kell fogadnia minden olyan jogszerű JAB által hozott döntést, amely az elfogultság 

kiküszöbölésére irányul. 

III/2.4. Ha a Játékvezetőt/ellenőrt olyan mérkőzés levezetésével/ellenőrzésével bízzák meg, 

amelyben valószínűsíthető, hogy személyes érdekei befolyásolhatják a játékvezetői/ellenőri 

feladatainak ellátása során, a feladat teljesítésének megkezdése előtt, valamint az ez ügyben 

jelentőséggel bíró körülmények változását követően haladéktalanul be kell jelentenie a JAB 

felé. 

III/2.5. A Játékvezetőnek el kell kerülnie, hogy a versenyhelyeken érdekérvényesítőként 

rendszeresen megjelenő személyekkel gazdasági érdekszövetségre lépjen. 

III/2.6. A Játékvezető/ellenőr magánérdekből nem kér és nem biztosít előnyöket sem 

különleges elbánást, egyetlen sportszervezet jelenlegi, sem pedig korábbi munkatársai, sem 

egyetlen más érintett számára sem. 

III/3. Tartózkodnia kell a játékvezetéssel összeegyeztethetetlen tevékenységektől 

III/3.1. A Játékvezetőnek/ellenőrnek különös gondot kell fordítania arra, hogy 

játékvezetői/ellenőri feladatainak ellátásának teljes időtartama alatt maradéktalanul eleget 

tegyen a szabályokban előírt összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentési 

kötelezettségeinknek. 

III/3.2. A Játékvezető által szabadon végezhető tevékenységek tekintetében is gondosan 

ügyelnie kell arra, hogy ne fogadjon el olyan felkéréseket, amelyek alapján bárki is a 

meghívó, vagy felkérő fél lekötelezettjének tekintheti.  

III/3.4. A Játékvezetőnek/ellenőrnek értéknek kell tartania a szabad lelkiismerettel 

megválasztott politikai, vallási és más világnézeti meggyőződéseket, ahogy a saját, úgy 

mások tekintetében is. Ennek megfelelően tartózkodnia kell attól, hogy saját világnézeti 

meggyőződéseit a verseny helyszíneken nyomásgyakorló, másokat akaratuk ellenére történő 

azonosulásra, csatlakozásra késztető módon kifejezze. 

III/4. Nem fogadhat el ajándékokat 

III/4.1. A Játékvezetőknek/ellenőröknek tartózkodniuk kell minden olyan ajándék 

elfogadásától, amely esetében vélelmezhető az ajándékozó általi, feladat végzésükkel 

kapcsolatos befolyásolási szándéka. 

III/4.2. Szóró ajándékok, a sportszervezetektől kapott figyelmességi ajándékok, valamint a 

játékvezetői feladatukkal kapcsolatos versenyhelyen kapott szokásos vendéglátás elfogadása 

kivételével nem kér és nem fogad el olyan ajándékot, előnyt, meghívást, szolgáltatást vagy 

bármely más, számukra, családtagjaiknak, rokonaiknak, barátaiknak, vagy velük érzelmi, 
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politikai, gazdasági vagy más érdekszövetségben lévő személyeknek, vagy az általuk 

támogatott sportszervezetek számára ígért előnyt, amely a játékvezetésükkel bármely módon 

is összefüggésbe hozható. 

III/4.3. Szóró ajándéknak tekintjük a valamely versenyhelyen való részvételükre tekintettel 

kapott, az ajándékozó sportszervezet logójával, vagy nemzetközi kapcsolatokban az 

ajándékozó államára, sportszervezetére más módon utaló, az MKSZ által a játékvezetők 

részére hivatalosan egy mérkőzésre megállapított megbízási díj 10%-át nyilvánvalóan meg 

nem haladó értékű ajándékokat.  

III/4.4. Figyelmességi ajándéknak tekintünk minden a játékvezetéssel összefüggésbe hozható, 

szóró ajándéknak nem minősülő, de ugyanakkor nem lekötelező mértékű ajándékot. 

Figyelmességi ajándékot csak a sportszervezet képviselőjétől, udvariasságból fogadunk el, a 

mástól kapott figyelmességi ajándékokat visszautasítjuk. 

III/4.5. Lekötelező mértékűnek tekintjük azokat az ajándékokat, amelyeket saját jogszerű 

jövedelmükből, szokásos életvitelük fenntartása mellett, azok reális piaci árán nem lennének 

képesek megvásárolni maguknak vagy képesek lennének megvásárolni, de az ésszerű 

gazdálkodás figyelembe véve vélhetően nem vásárolnának meg maguknak. A 

játékvezető/ellenőr lekötelező mértékű ajándékot senkitől, semmilyen körülmények között 

nem fogadhat el, erre irányuló esetleges ajánlatot köteles visszautasítani és a történteket 

írásban, közölni a JAB felé. 

III/4.6. A Játékvezető/ellenőr a játékvezetésével kapcsolatban sportszervezet képviselőjétől 

kapott figyelmességi ajándékokat minden esetben köteles bejelenteni a JAB felé. 

III/4.7. Szokásos vendéglátásnak tekintjük a versenysorozat keretében valamennyi résztvevő 

részére biztosított ellátást. Szokásos vendéglátásnak tekintjük még a játékvezető hivatalos 

küldése során a sportszervezetek hazai vendéglátási gyakorlatához hasonló, nem lekötelező 

mértékű ellátást. 

III/4.8. A mennyiben a játékvezető nem tudja eldönteni, hogy egy vendéglátás vagy ajándék 

összefüggésbe hozható-e játékvezetői feladatával vagy minőségével, továbbá hogy annak 

mértéke alapján elfogadható-e, tájékoztatnia- és engedélyt kell kérnie a JAB-tól. 

III/4.9. A Játékvezetőknek/ellenőröknek tevékenységükkel összefüggő hivatali utazásaik 

tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az MKSZ által biztosított 

mérkőzéseken, eseményeken túl ne vegyenek részt olyan utazáson, amelynek a kézilabda 

sportág szempontjából vett szükségessége és hatékonysága előzetes, dokumentált, az út 

költségéhez képest megfelelő mélységű megfontolás alapján nem igazolható továbbá a 

mérkőzés helyszínére – vis maior kivételével – az MKSZ részére korábban bejelentett 

járművön utazzanak a mérkőzés levezetéséhez indokolt útvonalon, megfelelő időbeosztás 

figyelembevételével, ami tevékenységük megfelelő szakmai színvonalához szükséges. Olyan, 

játékvezetői/ellenőri tevékenységgel kapcsolatos utazáson, amelynek költségeit nem teljes 

egészében a MKSZ költségvetése fedezi, csak akkor vehetnek részt, ha azon való részvételhez 

fűződő sportági érdek egyértelműen meghaladja a külső befolyás alá kerülés kockázatát.  
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III/5. Vissza kell utasítania a felkínált jogtalan előnyöket 

III/5.1. Ha a Játékvezető/ellenőr számára bárki jogtalan előnyt ígér – tisztességük kétséget 

kizáró megőrzése érdekében – a következő magatartási elveket kell követniük. 

a. Vissza kell utasítania a felkínált előnyt, és még bizonyítékszerzés céljából sem 

fogadhat el semmit, ami jogtalan. 

b. Igyekeznie kell azonosítania a jogtalan előnyt ígérő személyt. 

c. El kell kerülnie a hosszabb kapcsolat fenntartását. Még az ügy felderítése érdekében 

sem érintkezhet a feltétlenül szükségesnél tovább egy tisztességüket, személyes 

integritásukat veszélyeztető személlyel. 

d. Igyekeznie kell további tanúkat keresni a jogtalan előny felkínálásával kapcsolatban, 

akár játékvezetőket, akár más hivatalos személyeket, a közelben tartózkodó 

személyeket. 

e. A lehető legrövidebb időn belül közvetlenül értesítenie kell az eseményről JAB ét, 

illetve küldő szervezet vezetőjét. 

f. Kezdeményeznie kell, hogy annak az ügynek az intézésére, amellyel kapcsolatban 

jogtalan előnyt ajánlottak fel, lehetőség szerint más játékvezetőt jelöljenek ki. 

g. Más játékvezető kijelölésének hiányában munkánkat a rendes munkamenetnek 

megfelelően továbbfolytatjuk, de különös figyelmet fordítunk arra a mérkőzésre, 

amellyel kapcsolatban jogtalan előnyt ajánlottak fel, annak érdekében, hogy az adott 

mérkőzéssel kapcsolatos eljárásunk minden szempontból támadhatatlan legyen. 

III/5.2. Ha a játékvezető/ellenőr tudtán kívül más olyan juttatást vagy előnyt biztosít számára, 

amelyet nem fogadhat el, arról azonnal, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 

munkanapon belül értesítenie kell a JAB ét. 

III/6. Nem kerülhet mások befolyása alá 

III/6.1. A játékvezető/ellenőr törekszik arra, hogy minden olyan helyzetet elkerüljön, amely 

alkalmas vagy alkalmassá válhat arra, hogy bárki fenyegetéssel, vagy bármely 

ellenszolgáltatással, előny ígéretével vagy biztosításával, jogtalan előny nyújtására késztessen. 

Sem magánéletükben, sem esetleges politikai vagy gazdasági jellegű kapcsolataikban nem 

tanúsítanak olyan magatartást, amely alkalmat adhatna arra, hogy mások jogtalanul 

befolyásolják a játékvezetőket. 

III/6.2. A játékvezető/ellenőr tisztában van azzal, hogy tudatát, racionális döntéseit, 

tisztánlátását befolyásoló szenvedélybetegségei és függőségei veszélyeztethetik 

elfogulatlanságának megőrzését, ezért igyekeznie kell megakadályozni azok 

kialakulását, ha pedig már kialakultak, minden erővel igyekeznie kell felülkerekedni 

azokon. 

III/7. Nem élhet vissza a játékvezetői minőségéből adódó helyzetével 

III/7.1. A Játékvezető/ellenőr senkinek semmiféle olyan előnyt nem nyújthat, vagy hátrányt 

nem okozhat, amely hivatásukkal összefüggésbe hozható, nem tüntetheti fel magát 

döntéshozóként döntési jogkörén kívül eső ügyekben, nem élhet vissza hivatalos személyként 

betöltött szerepével. 
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III/8. Nem élhet vissza adatokkal és információkkal 

III/8.1. A Játékvezetőnek/ellenőrnek minden tőle telhetőt meg kell tennie a tudomására jutott 

adatok biztonságának és – a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kivételével 

– bizalmasságának megőrzése érdekében. Más számára adatokat csak az MKSZ engedélyével 

az előírások betartásával adhat át. 

III/8.2. A Játékvezető/ellenőr nem tekinthet be bizalmas, titkos és szigorúan titkos adatokba, 

kivéve, ha erre megfelelő jogosultsággal rendelkezik és feladatai ellátásához szüksége van rá, 

tartózkodnia kell az adatoknak az adatkezelés céljával ellentétes felhasználásától. 

III/8.3. A Játékvezető/ellenőr az írott és elektronikus tömegkommunikáció használatakor nem 

terjeszthet olyan információkat, amelyekről oka van feltételezni, hogy azok tévesek vagy 

súlyosan pontatlanok, továbbá tartózkodnia kell az olyan kijelentésektől, melyek 

rombolhatják a kézilabda sportág és MKSZ tekintélyét és a belé vetett bizalmat.  

III./8.4. A Játékvezető/ellenőr nyilvánosan nem kritizálhatja sem az MKSZ-t, sem az 

égisze alá tartozó együtteseket, játékosokat, hivatalos személyeket és saját sporttársait.  

III/8.5. A Játékvezető/ellenőr, feladat teljesítése során szerzett bizalmas vagy mások 

számára hozzá nem férhető információkat nem használhat fel saját anyagi vagy más 

haszonszerzése céljára, továbbá ezen információk birtokában tilos fogadásokat kötni azokra 

eseményekre, amelyeken feladatot teljesít. 

III/9. Felelősen kell használnia MKSZ által nyújtott forrásokat 

III/9.1. A Játékvezetőnek/ellenőrnek biztosítania kell a rábízott, MKSZ tulajdonában álló 

eszközök, berendezések és egyéb javak, MKSZ által megrendelt szolgáltatások, egyéb 

közösségi célú pénzügyi források (továbbképzések, szakmai programok) hasznos, hatékony és 

gazdaságos kezelését valamint felhasználását. Különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy az 

eszközöket, berendezéseket magáncélra még indokolt és jóváhagyott esetben is csak a lehető 

legkisebb mértékben használják fel. A magánhasználatot is lehetővé tevő eszközök 

használatában is gondosan és takarékosan kell eljárniuk. 

IV. Az etikai szempontból méltatlan magatartások 

IV/1. Méltatlanná válik feladatai ellátására az a Játékvezető/Ellenőr, mint az MKSZ 

megbízásából eljáró személy, aki a Játékvezetői Etikai Szabályzat (JESZ) rendelkezéseiben 

meghatározott általános magatartási követelményeket súlyos megsértésével szegi meg, és 

amely magatartás az elkövetett cselekmény tárgyi súlya és az elkövetés körülményei alapján 

alkalmas arra, hogy az elkövető által betöltött játékvezetői hivatás tekintélyét vagy az MKSZ, 

mint munkáltató jó hírnevét, illetve a jó Sportszövetségbe vetett társadalmi bizalmat súlyosan 

rombolja, így különösen 

a. aki az MKSZ vagy annak szervei megbecsülésének, vagy azok bármely sportmunkatársa 

becsületének csorbítására alkalmas valótlan tényt állít vagy híresztel játékvezetői 

tevékenysége helyszínén vagy nagy nyilvánosság előtt, vagy ilyen tényre közvetlenül 

utaló kifejezést használ, 

b. aki nagy nyilvánosság előtt vagy játékvezetői tevékenységének ellátása helyszínén, neki 

felróható ittas vagy más bódult állapotban botrányosan viselkedik, vagy ilyen 
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bódultságában az öntudatlanságig jut, továbbá ilyen állapotban megjelenő kijelölt 

játékvezető tárásnak közreműködését nem akadályozza meg. 

c. aki játékvezetői/ellenőri tevékenységének ellátása helyszínén másokat szexuálisan zaklat, 

vagy szokásszerűen a nemiségre való személyeskedő utalásokkal vagy gesztusokkal 

kényelmetlen helyzetbe hoz, 

d. aki játékvezetői/ellenőri tevékenységének ellátása helyszínén vagy nagy nyilvánosság 

előtt, mással kapcsolatban nemére, faji hovatartozására, eredetére, bőrszínére, nemzeti, 

nemzetiségi etnikai hovatartozására, anyanyelvére, fogyatékosságára, egészségi 

állapotára, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, politikai véleményére vagy 

pártállására, családi állapotára, anyaságára, terhességére, apaságára, szexuális 

irányultságára, nemi identitására, életkorára, társadalmi származására, vagyoni helyzetére 

tekintettel, becsületének csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy ilyen cselekményt 

követ el, 

e. aki játékvezetői/ellenőri tevékenységének ellátása helyszínén üzletszerűen magáncélú 

kereskedelmi tevékenységet végez, 

f. aki mást – a játékvezetői kötelességként jogszerűen alkalmazott kényszer, valamint a 

jogos védelem esetét ide nem értve – tettlegesen bántalmaz, 

g. az a játékvezető, aki olyan előkészületi mérkőzésen működik közre, amelyről MKSZ 

JAB/Megyei Szövetség JB részéről hivatalos küldés számára nem érkezett továbbá a 

mérkőzésen játékvezetői tevékenységéről bejelentési kötelezettségét a MKSZ JAB/ 

Megyei Szövetség JB részére elmulasztotta, illetve előkészületi mérkőzésen a hivatalos 

díjszabályzatban meghatározott díjtól (hivatalos díj 50%-a) eltérő díjazásért működik 

közre, 

h.  aki játékvezetői/ellenőri továbbképzéseken az elméleti/fizikai felmérésék során nem 

megengedett eszközöket használ, a vizsgabiztosokat tudatosan megtéveszti teljesítményét 

illetően, 
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V. Etikai eljárás 

 

 

Az etikai szabályok megsértése esetén etikai eljárás lefolytatásának van helye. Az etikai 

eljárásra az MKSZ Etikai Szabályzata rendelkezései alkalmazandók.  

 

Jelen Etikai Kódex pontjaiban meghatározott etikai vétség elkövetésének gyanúja esetén,a 

JAB elnöke által megjelölt 5 fő JAB tag jogosult. Az előzetes vizsgálatra kiválasztott JAB 

tagok állásfoglalásukat/döntésüket - esetek többségében elektronikus szavazás útján - 

egyszerű szavazattöbbséggel hozzák meg, a határozatképességhez legalább három tag 

szavazata szükséges, szavazategyenlőség esetén a JAB elnök szavazata dönt. 

A JAB illetékes mind a belföldön, mind a külföldön elkövetett etikai vétséggel érintett 

játékvezetői tevékenység előzetes vizsgálatára.  

Az előzetes vizsgálat a játékvezetői/ellenőri tevékenységgel kapcsolatosan JAB felé beérkező 

bejelentés, illetőleg a JAB észlelése vagy tudomására jutás alapján, hivatalból indulhat meg a 

cselekmény kivizsgálása. A JAB az ügy megítélése szempontjából lényeges körülményeket 

köteles tisztázni, amennyiben a bejelentés adatai nem adnak elegendő alapot a felelősség 

megállapítására, a tényállás tisztázása érdekében a JAB további intézkedéseket tehet meg. 

 

A JAB az etikai eljárás kezdeményezését mellőzheti, ha az etikai vétség, cselekmény súlyára, 

az elkövetés körülményeire tekintettel, annyira csekély, hogy etikai eljárás kezdeményezése 

szükségtelen. Ha azonban a JAB elé tárt ügyről megállapítást nyer, hogy az nem etikai vétség, 

de más eljárás lefolytatásának van helye a JAB további intézkedését diszkrecionális2 jogkörét 

alkalmazva hozza meg. Nem minősül szankciónak, ha a JAB a küldései során, akár az új 

küldések meghatározásakor, vagy akár a küldések módosításával valamely játékvezető vagy 

ellenőr küldését mellőzi, módosítja vagy visszavonja.  

 

A Játékvezetői Etikai Szabályzat (JESZ) megszegése esetén, amennyiben a tényállás tisztázás 

adatai elegendő alapot szolgáltatnak a játékvezető/ellenőr felelősségének megállapítására a 

JAB etikai eljárást továbbá súlyosabb cselekmény elkövetése esetén fegyelmi eljárást 

kezdeményez az arra jogosult Bizottságnál. 

 

Ha a JAB elé tárt ügyről megállapítást nyer, hogy az etikai vétség, akkor a JAB az ügy 

iratanyagait, hatáskör és illetékesség hiányában az MKSZ illetékes bizottságának soron kívül 

(legfeljebb 15 napon belül) átadja, hogy a jelen Etikai Szabályzat rendelkezéseiben 

meghatározott etikai vétséget elkövető személlyel szemben döntést hozzon. 

 

Jelen fejezet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni arra az esetre nézve, ha az eljáró 

fegyelmi bizottság, játékvezető vagy ellenőr ellen indított ügyben állásfoglalás iránt keresi 

meg a JAB-ot. Ez esetben az állásfoglalást a JAB 8 napon belül köteles írásban megadni. 

 

 
2 A játékvezetők/ellenőrök foglalkoztatása a JAB mérlegelési jogkörébe tartozik. 


