
 

 

 

Magyar Vízilabda Játékvezetők, Ellenőrök és  

Versenybírók Etikai Kódexe 

 
 

Preambulum 

A Magyar Vízilabda évszázados hagyományának, tekintélyének, a sportág iránti alázat védelmének, illetve 

a Magyar Vízilabda hírének öregbítése érdekében a Magyar Vízilabda Szövetség felhatalmazása alapján, az 

MVLSZ Sportági Egyeztető Bizottsága 2017. év január hónap 9. napján, Budapesten tartott ülésén 

megalkotja a Magyar Vízilabda Játékvezetők, Ellenőrök és Versenybírók Etikai Kódexét. 

 

 

1.§ 

A játékvezető, ellenőr, és versenybíró (továbbiakban együttesen Közreműködő) tisztségének gyakorlása 

során a jogszabályoknak és a Magyar Vízilabda Szövetség szabályzatainak megtartásával tisztességesen, 

legjobb tudása és lelkiismerete szerint jár el. 

 

2. § 

A játékszabályok hatalommal ruházzák fel a mérkőzések játékvezetőit, nevezetesen:  

 A játékkal és a mérkőzés eredményével kapcsolatos döntései véglegesek,  

 korlátlan joga, hogy a mérkőzést bármikor megszakítsa,  

 figyelmezteti a szabálytalan, vagy sportszerűtlen magatartást tanúsító játékosokat,  

 kizárhatja azt a játékost, aki véleménye szerint durva a játékban vagy sportszerűtlenül viselkedik.  

 

Ilyen hatalom gyakorlásához a játékvezetőknek magas etikai elvárásoknak kell megfelelni.  



 

 

 

 

3. § 

Kötelezettségek a sportággal szemben 

Gondoskodjon a játék folyamatosságáról és vonzó érdekességéről, amelyet nem szakítanak meg felesleges 

időkiesések. 

1. A játékvezetőnek mindent meg kell tenni (edzésekkel stb.) azért, hogy fizikailag és szellemileg jó 

állapotban legyen. Fizikailag képesnek kell lennie a leggyorsabb játék követésére is, szellemileg 

pedig élénknek kell lennie és késznek arra, hogy a helyes döntést a legjobb megfigyelési pozícióból 

tudja meghozni.  
 

2. Kellő önbizalommal, de elbizakodottság nélkül hozza meg döntéseit. Kiegyensúlyozottan és 

határozottan lépjen fel, s ne hagyja magát befolyásolni a játékosok, csapatvezetők vagy a nézők 

részéről. 
 

3. A Közreműködő hivatásából eredő kötelezettségeit – a felek egyenjogúságát tiszteletben tartva – 

becsületesen és pártatlanul teljesíti tekintet nélkül a résztvevő csapatokra, országokra, 

játékosokra vagy csapatvezetőkre. Fokozottan ügyel a pártatlanság látszatára is. Indulatait, 

érzelmeit, szakmai álláspontját nem nyilvánítja ki oly módon, hogy abból a részlehajlásra lehessen 

következtetni. 
 

4. Közreműködőként tartózkodnia kell a Magyar Vízilabdával kapcsolatos mindennemű 

sportfogadástól.  
 

5. Amennyiben a játékvezető fizikailag vagy szellemileg nincs megfelelő állapotban a mérkőzés 

levezetésére (betegség, sérülés, magánjellegű okok, stb. következtében) ne vállalja a 

játékvezetésre való felkérést. 
 

6. Az ellenőrnek szakmai tudásával, hozzáállásával képesnek kell lennie segítséget nyújtani a 

játékvezetők számára, kellő problémafelismerő és megoldókészséggel kell bírnia a kialakult 

helyzetek kezelésére. 

 

7. A versenybíró kellő koncentráltsággal és figyelemmel kell viseltessen feladata iránt, segítve a 

mérkőzés korrekt lefolyását. 
 

8. A Közreműködő megjelenésével, ruházatával, viselkedésével méltó legyen a Magyar Vízilabda, és 

a Magyar Vízilabda Szövetség képviseletére. 

 

  



 

 

 

 

4.§ 

Kötelezettségek a Magyar Vízilabda Szövetséggel szemben  

A Közreműködő tiszteletben tartja a Magyar Vízilabda Szövetség, mint országos sportági szakszövetség 

által képviselt értékeket, tovább vitt hagyományokat, a sportág érdekében hozott döntéseket. 

1. A Közreműködő köteles betartani az MVLSZ és Bizottságai által felállított szabályokat, elveket. 
 

2. A játékvezető és az ellenőr kizárólag az érintett Bizottság előzetes írásos engedélyével vehet részt 

az MVLSZ vagy a területi szövetségek szervezésén kívül eső vízilabda sporteseményen 

közreműködőként (ide értendő pl.: gálamérkőzés, klub torna, strandvízilabda, hivatalos vagy nem 

hivatalos nemzetközi események). 
 

3. A Közreműködő köteles a bizottságokon (JB, EB, VB) keresztül a szövetség engedélyét kérni 

minden médianyilatkozat előtt. 
 

4. A nyilvánosság előtt a Közreműködő tartózkodni köteles minden a Magyar Vízilabda Szövetséget 

érintő valótlan megnyilvánulástól. 

 

  



 

 

 

 

5.§ 

Kötelezettségek a csapatokkal szemben 

A Közreműködő tiszteli a befektetett munkát, a sportszerű küzdelmet és a fair játékot, Önmaga is a fair 

play szabályait megtartva végzi munkáját. 

1. A Közreműködő tájékoztatni köteles az illetékes szövetséget, ha valamely csapattal kapcsolatban 

összeférhetetlenség áll fenn (személyes kapcsolat, korábbi incidens stb. következtében). 
 

2. A Közreműködő nem kérhet olyan vendéglátást, amely a rögzített normákat meghaladja. 
 

3. A Közreműködőnek vissza kell utasítania a vendégszeretet túlzott megnyilvánulásait. 

 

6.§ 

Kötelezettségek a játékosokkal szemben 

A játékvezetőknek kellő higgadtsággal kell alkalmazniuk a rájuk ruházott korlátlan hatalmi jogkört. Az 

autoritást és a határozott magatartást a másik ember tisztelete kell, hogy kísérje. 

1. A játékvezetőnek védeni kell a játékosokat. 
 

2. Verbális kapcsolata során kellő tiszteletet kell tanúsítania a játékosokkal szemben akkor is, ha 

azok szabálytalanságot követnek el. 
 

3. A játékvezető nem érzelmi alapon dönt, minden meghozott ítélete objektív, a szakma szabályaihoz 

igazodik, azt sem egyéni barátság, sértettség, sem érdek nem befolyásolhatja. 
 

4. Meghozott ítéleteit a szabályok megtartásával felülbírálhatja, elismerheti tévedését. 
 

5. Jelentésében a Közreműködőnek szigorúan tartania kell magát az igazsághoz és a valódi 

történésekhez. 
 

6. Az ellenőr kommunikációja során kellő határozottsággal, de tisztelettel kell megnyilvánuljon 

minden kérdésben.  

  



 

 

 

 

7.§ 

Kötelezettségek az edzőkkel, csapatvezetőkkel szemben 

1. A Közreműködő a mérkőzés megkezdése előtt röviden üdvözölje a csapatok edzőit, 

szakvezetőit, törekedjen a jó kommunikáció és partneri viszony kialakítására. 
 

2. Ezen törekvése nem lehet bensőséges vagy tolakodó. 
 

3. Kellő toleranciával viseltessen a kulturált módon feltett kérdések vonatkozásában, de a 

szabályok alkalmazásával zárjon ki minden befolyásolásra alkalmas cselekedet. 
 

4. Személyét ért sértést vagy támadást a szabály legszigorúbb eszközeinek alkalmazásával hárítsa el. 
 

5. A mérkőzés után legyen nyitott a konstruktív beszélgetésekre. 
 

6. A játékvezető dolga a mérkőzés irányítása, az ellenőr feladata, hogy kontrollálja az eseményeket 

és segítse a játékvezető munkáját. Minden Közreműködő kifejezetten tartózkodjon minden olyan 

kijelentéstől, mind a mérkőzésen, mind a mérkőzés lefújása után, amelyben a részvevő csapatok 

teljesítményét értékeli. Leginkább azoktól, amelyekkel saját teljesítményét kívánja elkendőzni. 

  



 

 

 

 

8.§ 

Kötelezettségek a többi közreműködővel szemben 

A Közreműködő tekintélyét védeni kell, nemcsak a játék érdekében, hanem a kollégák érdekében is. Ez 

a védelem azonban ne korlátozza a játékosok védelmét. 

1. Legjobb tudása szerint működjön együtt kollégáival a mérkőzések zavartalan lebonyolítása 

érdekében. 
 

2. Tartózkodjon a kollégák kritikájától, nyújtson teljes támogatást azoknak. 
 

3. Ne minősítse nyilvánosan a játékvezetők és / vagy az ellenőrök által meghozott ítéleteket, 

döntéseket. Közreműködőként legyen tudatában annak, hogy az adott mérkőzést vezető 

kolléga(k) döntése kötelező érvényű, véleményezésétől kifejezetten tartózkodjon. 
 

4. Járuljon hozzá a fiatal játékvezetők fejlődéséhez, tanácsaival, segítségével támogassa az utánpótlás 

felemelkedését. 
 

5. Azon Közreműködők, akik a vízilabdában más feladatot is ellátnak (edző, játékos, csapatvezető), 

fokozott felelősséggel bírnak, így kifejezetten tartózkodjanak a Közreműködők tevékenységének 

minősítésétől. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 
 

  Dr. Boros Tamás s.k.  

  a Sportági Egyeztető Bizottság 

  Elnöke 

 Dr. Marosvári Attila s.k. Molnár Péter s.k. 

 a Bizottság tagja a Bizottság tagja 

  Székely Balázs s.k.  

  a Bizottság tagja  


