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AKettlebell Sportági Szövetség  (továbbiakban: KSSZ) kiemelt figyelmet fordít a gyermekek 

(és nem csak a gyermekek) védelmére a kettlebell sport gyakorlása során.  

 

Fő célja a prevenció és a sportoló gyermekek szellemi,-testi épségének és fejlődésének 

biztosítása.  

 

Nemzetközi szinten számtalan olyan példa van, amit különösen fontosnak tartunk a hazai 

környezetbe is adaptálni ezzel párhuzamosan pedig azon is dolgozunk, hogy az edzők, 

sportszakemberek gyermekvédelmi szemléletváltása is megkezdődjön. Legfontosabb 

lépésként külön kidolgoztuk a sportoló, az edző magatartási kódexeit, illetve egy, a fiatal 

sportoló szülői és családi hátterének támogató magatartására vonatkozó ajánlást.  

 

Ezekben összefoglaltuk a fő irányelveket, illetve meghatároztuk azokat az értékeket, amelyeket 

követendőnek tartunk és, amelyek betartását kiépített struktúra és szakmai apparátus 

segítségével ellenőrizni is tudunk majd. 
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A Kettlebell Sportági Szövetség Elnöksége a 

Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatát 

az alábbiakban állapítja meg: 
 

 

1.§  

 

(1) Jelen Szabályzat elsődleges célja hogy elősegtse és ösztönözze a Kettlebell sportágra 

vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását, a Szövetség célkitűzéseivel való azonosulást, 

érvényesítését, valamint a Kettlebell sportágban tevékenységet folytató, 18. életévét be nem 

töltött személyek védelmét (a továbbiakban: gyermekvédelem).  

 

(2) A KSSZ fegyelmi szabályzata az Etikai Szabályzatban utalja azon fegyelmi vétségek 

meghatározását melyek etikai vétségek és elkövetőjükkel szemben fegyelmi eljárás 

lefolytatásának van helye.  

 

(3) Jelen Szabályzat meghatározza továbbá azokat a gyermekvédelmi szabályokat, melyek 

betartása a Kettlebell sportágban valamennyi gyermekkel foglalkozó sportszakember számára 

edzésen, versenyen és azon kívül kötelezőek, és amelyek be nem tartása, illetőleg megsértése 

fegyelmi felelősségrevonást von maga után.  

 

 

2.§ 

 

A jelen Szabályzatban meghatározott etikai normákat és gyermekvédelmi szabályokat be kell 

tartani: 

 

a) mindazokon az eseményeken melyek a KSSZ versenynaptárában szerepelnek, továbbá 

mindazokon a nemzetközi Kettlebell versenyeken, eseményeken, melyek az KSSZ 

versenynaptárában nem szerepelnek,  

b) A KSSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett- versenynaptárban nem szereplő- 

sporteseményeken, rendezvényeken,  



c) a KSSZ által szervezett edzőtáborokban, edzéseken 

d) a KSSZ ülésein, konferenciáin  

e) más sportág sporteseményein,  

f) minden egyéb nyilvános szereplésen,  

g) minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember 

ilyen minőségben van jelen, és  

h) a gyermekvédelmi szabályok tekintetében minden gyermekkel összefüggő magatartási 

helyzetre, beleértve az a)-g) pontban meghatározott 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 sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles: 

 

a) azonosulni a sport, ezen belül a KSSZ általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel 

b) tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait, eszméit és értékeit,  

c) betartani a KSSZ vonatkozó szabályzatait,  

d) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, tisztelettel viselkedni a 

versenybírókkal, illetőleg a verseny rendezésében közreműködő személyekkel, 

tiszteletben tartani a verseny időrendjét beleértve érintettség esetén az 

eredményhirdetésen való pontos megjelenést, 

e) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog illetőleg a mértéktelen alkohol 

fogyasztástól, betartani a KSSZ doppingellenes előírásait, melyet a KSSZ jelen 

szabályzat mellékleteként tesz közzé.  

f) a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani 

g) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és 

tisztségviselő társai felé 

h) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, 

tiszteletben tartani. 

 



(2) A Szövetség mindenekelőtt elismeri a fiatal sportolók jogait, mely szerint joguk van: 

 

a) a sportoláshoz, 

b) mindenkinek a saját képességeinek és érettségének megfelelő szinten való 

sportoláshoz, 

c) szakképzett felnőtt vezetőhöz, 

d) a játékhoz gyermekként, s nem úgy mint egy felnőtt,  

e) hogy bevonódjanak a döntésekbe és az irányításba, ha a saját sportolói részvételükről 

van szó, 

f) a biztonságos és egészséges környezetben való sportoláshoz, 

g) megfelelő felkészítésre a sportoláshoz,  

h) egyenlő esélyekre a siker eléréséhez, 

i) a tisztelettel való bánáshoz, 

j) a vidámsághoz és az örömhöz a sportolásban.  

 

 

(3) A gyermekkel foglalkozó sportszakember a gyermek érdekeinek biztosításával, előtérbe 

helyezésével köteles betartani az alábbi gyermekvédelmi szabályokat: 

 

a) tilos a gyermeket bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai, érzelmi 

bántalmazást, szexuális zaklatást, és ezen magatartások 2. § h) 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 helyzetet (baleset 

elkerülése) 

c) tilos a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel illetni, 

d) a gyermekkel foglalkozó sportszakembernek nyitottnak kell lennie a gyermekkel 

szemben, teljesítményét korának megfelelően, lehetőleg építő jellegű visszajelzésekkel 

kell értékelni, a gyermeknek lehetőséget kell adni, hogy problémájával megkereshesse,  

e) a gyermekkel foglalkozó sportszakember köteles felhívni a gyermek figyelmét a tiltott 

teljesítményfokozók egészségügyi kockázataira illetve az ezzel kapcsolatos erkölcsi 

károkra. 

 



(4) Az (1) bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, 

tisztségviselő, sportszakember, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi 

szabályokat megszegő sportszakember az KSSZ Fegyelmi Szabályzata alapján felelősségre 

vonható. 

 

 

4. §  

 

A sportoló 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás 

alá vonható, ha  

 

a) szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis 

szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt 

hátráltat,  

b) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt 

megszegi a KSSZ doppingellenes előírásait,  

c) népszerűségének vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez 

méltatlan magatartást tanúsit,  

d) a sportágban tevékenységet folytató sportolótársai, sportszakemberek vagy 

tisztségviselők eredményeit tevékenységét méltánytalanul becsmérli.  

 

5.§ 

 

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, illetőleg 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) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

megszegi a KSSZ doppingellenes előírásait  



d) népszerűségének kihasználásával  a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan 

magatartást tanúsít, 

e) a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakember társai vagy 

tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli, 

f) a 3. § (3)- ben meghatározott gyermekvédelmi szabályokat megszegi.  

g) 6.§ a tisztségviselő a 3. §-ban meghatározottakkra figyelemmel etikai vétséget követ el 

és fegyelmi eljárás alá vonható, ha  

h) nyilvános szereplés alkalmával a KSSZ nevében nyilatkozik és az nem felel meg a 

meglévő határozatoknak,  

i) a tisztségviselői feladataiból adódó munkában tartósan érdektelen, a testületi ülések 

több, mint 50%-án – méltánylást érdemlő ok kivételével - nem vesz részt,  

j) a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz a 

KSSZ-nek,  

k) úd) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

megszegi az KSSZ doppingellenes előírásait, 

l) népszerűségének kihasználásávla a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít,  

m) a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek vagy tisztségviselő 

társai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli, 

n) megszegi az KSSZ nevében tett nyilatkozatok, tárgyalások, közsszereplések során, 

illetve a tisztségviselő társaival szemben az egymás között elvárható kölcsönös 

tiszteleten alapuló és ezen sportág szellemiségéhez méltó magatartási, illetve 

kommunikációs normákat  

 

7.§ 

 

Az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárást, a Fegyelmi Szabályzat szerint az arra 

illetékes személy kezdeményezheti. 

A KSSZ vezető tisztségviselői kötelesek fegyelmi eljárást kezdeményezni, ha a 

gyermekvédelmi szabályok megsértése jut tudomására.  

Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett esemény felelős vezetője, azaz  

a) a  versenyen a sportszabályokat érintő etikai vétség esetén a szakmai vezetők vagy a 

vezetőedző a KSSZ elnöke, főtitkára,  



b) egyéb eseményen a KSSZ elnöke, távollétében az alelnök, az esemény szervezésében 

vezető szerepet betöltő más KSSZ tisztségviselő az etikai vétség elkövetőjét az 

eseményen való további részvételből kizárhatja.  

 

 

8.§ 

 

Az etikai vétség elkövetőjével és a gyermekvédelmi szabályokat megszegő sportszakemberrel 

szemben egyebekben a fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni.  

 

A Szabályzatot hatályba lépést követően elkövetett etikai vétségek és gyermekvédelmi 

szabályok megsértése esetén kell alkalmazni.  
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SPORTOLÓK MAGATARTÁSI KÓDEXE 

 

 

 

A sportoló: 

 

 

1) tiszteli társait és az edzőit 

2) az edzéseken időben megjelenik. Ha nem tud megjelenni az edzésen, azt időben jelzi 

az edzője számára 

3) az edzéshez/versenyhez szükséges felszerelésben jelenik meg 

4) meghallgatja és végrehajtja az edző utasításait 

5) az edzéseken az utasításoknak megfelelően hajtja végre az utasításokat és igyekszik 

elkerülni a többiek akadályozását 

6) elkerüli a potenciálisan balesetveszélyes helyzeteket 

7) az edzéseken az elvárható és megfelelő testi, lelki és fizikai állapotban jelenik meg 

8) az edzéseken sportszerűen, a fair play szabályai szerint viselkedik. Az edzőt nem 

kritizálja nyilvánosan, a sportoló társait biztatja. 

9) az edzéseken a tudása legjavát adja és minden olyan eszközt távol tart magától, amely 

elvonja a figyelmét (mobiltelefon, tablet, stb.). A telefon használata edzés közben csak 

az edző felé előre jelzett indokkal megengedett. 

10) az edzéseken nem káromkodik, nem cikizi a társait.  

11) a szezon elején megbeszéli és elköteleződik az edzője edzésterve mellett. Ha mindezt 

nem tudja megvalósítani azt jelzi az edzője felé.  

12) beszámol szüleinek és edzőjének mindazokról az eseményekről amelyek 

meghatározóak lehetnek a teljesítménye szempontjából (sérülések, magánéleti 

problémák stb.).  

 

 

 

 

 

 



Versenyeken:  

 

1) a sportoló tisztelettudóan viselkedik az edzője a sportolótársai az ellenfelek, a bírók és 

a verseny összes résztvevője felé.  

2) a versenyeken való részvételéről az edzőjével közösen előre megállapodnak. 

Amennyiben nem tud az eseményen részt venni azt indoklással előre jelzi az edzője 

felé.  

3) a versenyen időben és a meghatározott -klub/válogatott előírásának megfelelő- 

szerelésben jelenik meg.  

4) a sportoló a verseny előtt az edző vagy a kijelölt helyettes szakember utasításai alapján 

bemelegít és felkészíti magát a versenyre.  

5) a versenyeken a lehetőségek szerint (mentális, fizikális és technikai) tudása legjobbját 

nyújtja.  

6) csapattársainak szurkol és bíztatja őket.  

7) a versnye utáni levezetést az edző vagy a kiejlölt helyettes szakember utasításai szerint 

hajtja végre.  

8) a versenyt csak annak végén – díjátadás, stb. – hagyja el, kivéve, ha ennek 

ellenkezőjéről az edzővel korábban megállapodott.  
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Edzők magatartási kódexe 

 
„Az edző elsődleges feladata, hogy ne csak sportolóként, hanem emberként is segítse a 

sportolók fejlődését. Hogy ez megvalósuljon, az edzőnek gyakorlati és feladatközpontú 

komeptenciákkal kell rendelkeznie, melyeket ismeretek és reflexió támaszt alá.” 

 

Az edző: 

 

1) minden körülmények között a sportoló jólétét egészségét, biztonságát tartja szem 

előtt, akár a szakmai fejlődése felett is.  

2) az edző minden körülmények között betartja a KSSZ etikai kódexében foglaltakat, 

különösképpen a gyermekekkel kapcsolatos viselkedési szabályokat.  

3) a gyermeket annak méltósága és jogainak tiszteletben tartása mellett neveli, edzi.  

4) az edző viselkedésével és szakmai tevékenységével magas színvonalat képvisel.  

5) az KSSZ egyesületeinek összes edzője megfelelően képesített, szakmailag 

folyamatosan továbbképzi magát, valamint tisztában van a gyermekek 

szükségleteivel, jogaival és a gyermekvédelmi alapismeretekkel.  

6) az edzések feladatait és nehézségét a versenyzők korosztályának, készségeinek és 

képességeinek megfelelően állítja össze. 

7) az edzéseken figyelembe veszi az egyéni különbségeket így minden sportoló felé 

olyan elvárásokat támaszt, amelyek az egyén fejlődését szolgálják és amelyeket az 

képes megvalósítani. 

8) a sportolókat a fair play szellemében neveli 

9) kerüli az edzések során a trágárságot, a közönséges beszédet.  

10) a sportoló aktuális fizikai és lelki állapotát mindig figyelembe veszi. 

11) semmiféle diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést nem tart elfogadhatónak.  

12) mindenki felé tisztelettel méltósággal viselkedik és mindenkit egyenlő bánásmódban 

részesít. 

13) nem élhet vissza tekintélyével a sportolóval szemben, nem alázhatja meg, nem 

bántalmazhatja sem fizikálisan sem verbálisan. 

14) az edzéseken a fiatalokra figyel távoltart magától minden figyelmet elterelő eszközt 

(mobiltelefont, stb.) ha nincs funkciója az edzésen.  

15) versenyeken tudásának és figyelmének maximumát adja. 



16) tisztában van azzal, hogy az edző példakép is a sportoló számára, így viselkedésével 

és életmódjával példát nyújt a sporotolónak.  

17) előre átgondolt edzéstervet készít és szakmailag megalapozott célokat tűz ki a 

versenyző elé, amelyeket szükség esetén módosít.  

18) kiemelten fontosnak tartja az új tagok integrációját 

19) biztosítja, hogy a sportoló megfelelőképpen értesüljön az edzésekről, versenyekről, 

változásokról.  

20) ismeri és alkalmazza a sérült sportolók igényeit és visszatérésük sajátosságait, 

nyomon követi rehabilitációjat, konzultál a sportoló gyógykezelését végző 

szakemberrel.  

21) értesíti a szülőket minden olyan információról, amely a fiatal életében változásokat 

hozhat, illetve tudatja velük mindazokat a viselkedési formákat, amelyek károsak 

lehetnek a sportolóra nézve.  

22) az eredmények alapján nem kivételezik, tisztában van a fejlődés ütemének 

különbözöségeivel.  
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A KSSZ nagy hangsúlyt fordít az utánpótlás- nevelés kérdéseit vizsgálva felmerülő kérdésre 

miszerint az „utánpótlás-nevelés, mint üzlet” gondolkodás mellett az „utánpótlás-nevelés, mint 

felelősség” is a megfelelő szinten támogatva van-e.  

A sportolás szocializációs folyamat, melyben a szereplők közösen alakítják azt az egészséges, 

az egymás iránti tiszteleten alapuló környezetet, mely térben és időben is túl mutat a jelen 

eseményein, legyen szó akár a gyermekek sportolói karrierjéről, a sportoláshoz, testmozgáshoz 

való viszonyáról, akár éppen a szülők és az edzők nevelési elveiről.  

 

A szülők és a családi háttér szerepe: 

A szülők, családi háttér mint láthatatlan játékos pozitív és negatív hatása is megfigyelehető a 

gyermekek sportolói karrierjének alakulásában. 

A szerete, védelmet nyújtó közösség önbecsülésre, önelfogadásra is neveli a gyermeket, míg 

egy túlzó szabályrendszerrel és szigorú teljesítményelvárásokkal megalkotott rendszer 

visszavetheti az amúgy ígéretesnek induló sportolói pályán.  

A családok mindennapjai változnak meg a gyermek sportolási szokásaival, különösen, ha 

versenyek és gyakori edzések kísérik. 

A napi, heti rutin átalakulásával a szülők gyermekeit támogató magatartása könnyen eltolódik 

egy befektetett időt és energiát számonkérő teljesítményelvárásokat megfogalmazó szereppé. 

A szülők hozzáállása és viselkedése a gyermek tehetségével, elköteleződésével, szorgalmával 

és adott esetben sikerességével arányosan változik/változhat, ezért is fontos, hogy a gyermek, 

az edző és a család között kialakuljon egy olyan bizalmi viszony, amely a gyermek érdekében, 

a közös célok és érdekek megtalálásával segíti a felelős döntéshozatalt. Mindez meghatározza 

a gyermekek jelenbeli és jövőbeli viszonyát a sporthoz, sportoláshoz. A túl korán kezdődő 

specializáció és versenyeztetés már a tizes éveik elejére is „kiégés” közeli állapotba viszi a 

gyerekeket, akik a gyakori versenyek és teljesítménykényszer, az edzőhöz való viszony stb. 

Hatására döntenek egy sportág abbahagyása mellett.  

A gyermek sportolásának jövőjéről és jelenéről szóló döntések támogatásában illetve 

meghozatalában a szülők és az edzők együttműködésére van szükség.  

Érdemes figyelmet szentelni a szülők viselkedésére és kezelni, megelőzni a reakcióikat vagyis 

tágabban értelmezni az edző-sportoló kapcsolatot.  

Az úgynevezett „sportolói háromszög”, melynek tagjai a sportoló, a szülő, az edző tudatos 

fejlesztési és kommunikációs stratégiát igényel a harmónikus és eredményes együttműködés 

érédekében.  


