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Tárgy: Összefoglaló a NOB Etikai Kódex rendelkezéseiről

I.

ÖSSZEFOGLALÓ

A NOB Etikai Kódexe („Etikai Kódex”) egy keretszabályzat, amely az Olimpiai Charta rendelkezéseivel
összhangban az Olimpiával kapcsolatos etikai szabályokat tartalmazza.
Az Etikai Kódex három fő fejezetre tagolható. Első fejezetében (Bevezetés a NOB Etikai Kódexéhez) az
Olimpiai Charta, valamint különböző ajánlások etikai szabályokat tartalmazó rendelkezéseit mutatja be. A
második fő fejezet tartalmazza az Etikai Kódex szövegét, valamint annak végrehajtási szabályait
(„Végrehajtási Szabályok”). A harmadik fejezet a NOB Etikai Bizottságra („Etikai Bizottság”) vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza.
II.

ELSŐ FEJEZET: BEVEZETÉS AZ ETIKAI KÓDEXHEZ
Az Etikai Kódex első fejezete az Olimpia Charta egyes releváns szabályait ismétli meg az alábbiak
szerint:



az Etikai Bizottság feladatára vonatkozó rendelkezések (Olimpiai Charta 22. cikk);
az Olimpiai Charta, a WADA Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat, és más szabályzatok
megsértése esetén alkalmazandó szankciókról szóló rendelkezések (Olimpiai Charta 59. cikk).

Az Etikai Kódex rendelkezései szerint az Etikai Kódexet alkalmazni kell (i) az Ifjúsági Olimpiai
Játékokra; (ii) figyelembe kell venni az Olimpiai Kongresszus ajánlásait; valamint hogy (iii) az Agenda
2020 rendelkezései beépítésre kerültek a jelenleg hatályos Etikai Kódexbe.
III.

MÁSODIK FEJEZET: AZ ETIKAI KÓDEX
Az Etikai Kódex a részletes etikai szabályokat, valamint az Etikai Kódex végrehajtására vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza.

1.

Etikai Kódex
Az Etikai Kódex rendelkezéseit valamennyi Olimpiai résztvevő köteles tiszteletben tartani, így
különösen (i) a NOB és az egyes nemzeti olimpiai bizottságok, valamint azok tagjai és tisztségviselői;
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(ii) az Olimpiai Játékok részvevői; (iii) a Nemzeti Sportszövetségek („NSSZ”) és azok tisztségviselői;
(iv) a pályázati eljárásban résztvevő városok és azok tisztségviselői; és (v) az egyes Olimpiai Játékok
szervezőbizottságai („Szervezőbizottság”).
Az Etikai Kódex meghatározza azokat az univerzális alapelveket, amelyek az Olimpizmus alapját
képezik, ideértve, de nem kizárólagosan az Olimpiai eszme tiszteletben tartását, az Olimpiai Mozgalom
politikai semlegességét, a nemzetközi egyezmények betartását és az emberi jogok védelmét.
Az Etikai Kódex részletes szabályokat fogalmaz meg az tisztességes magatartással és versennyel, az
Olimpiai Mozgalom átlátható, felelős és elszámoltatható szervezésével és finanszírozásával, valamint a
tisztességes pályázati eljárással kapcsolatban.
2.

Végrehajtási Szabályok
A Végrehajtási Szabályok az alábbi, etikai vonatkozású szabályzatokat tartalmazzák:
2.1.

Iránymutatás a NOB Elnök Megválasztásához
A NOB Elnök megválasztásának feltételeit tartalmazza, különösen azon etikai szabályokat,
amelyeknek valamennyi elnökjelöltnek meg kell felelnie (pl. ajándékok elfogadásának tilalma,
semlegesség).

2.2.

Az Olimpiai Résztvevők Összeférhetetlenségi Szabályzata
Az Olimpiai résztvevők tekintetében meghatározza a figyelembe veendő összeférhetetlenségi
típusokat (pl. anyagi vagy személyes érdekeltség), a fenyegető, valamint a már bekövetkezett
összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére vonatkozó szabályokat.

2.3.

A 2024-es Olimpiai Játékok Pályázati Eljárási Lebonyolítási Szabályzat („Szabályzat”)
Valamennyi, az Olimpiai Játékok rendezési jogáért pályázó város („Pályázó Város”)
országának nemzeti olimpiai bizottsága a pályázati eljárás valamennyi szakaszában köteles
tiszteletben tartani a Szabályzatot. A Pályázó Városok kötelesek a Szabályzatot betartani és
betartatni.
A Szabályzat célja biztosítani, hogy az Olimpiai Játékok rendezésére jogosult város
kiválasztására tisztességes pályázati eljárásban kerüljön sor, ahol valamennyi Pályázó Város
egyenlő eséllyel és feltételek mellett vesz részt.
A Szabályzat az alábbi főbb témaköröket szabályozza:











valamennyi Pályázó Város nemzeti olimpiai bizottságának nyilatkozattételi kötelezettsége
a területén zajló egyéb sporteseményekről és a NOB által elismert szervezetek
találkozóiról;
a nemzeti olimpiai bizottságok támogatásnyújtási kötelezettsége a Pályázó Város részére;
a tanácsadók kiválasztására vonatkozó részletes szabályok;
a Pályázó Város népszerűsítésének szabályai;
a szponzorálás szabályai;
a nemzeti olimpiai bizottságok és a Pályázó Városok együttműködése az NSSZ-ekkel;
a Pályázó Városok kapcsolata a médiával és a NOB tagjaival;
a NOB részére történő ajándékozás tilalma;
a Pályázó Városok egymás közötti kapcsolatára vonatkozó szabályok;
az Etikai Bizottságnak az Olimpiai Játékok rendezési jogát elnyerő város („Rendező
Város”) kiválasztásával kapcsolatos feladatai.
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A Szabályzat részletesen meghatározza a megszegése esetén alkalmazható szankciókat. Kisebb
súlyú szabályszegés esetén első alkalommal a NOB Etikai és Felügyeleti Hivatala („Hivatal”)
az érintett várost titkos írásbeli figyelmeztetésben részesíti, másodszori szabályszegés esetén
azonban a Hivatal arról írásban értesíti a NOB Végrehajtó Bizottságát. A Szabályzat ismételt és
súlyos megsértése estén a Hivatal az Etikai Bizottság elé terjesztheti az ügyet azzal, hogy a
NOB Végrehajtó Bizottság részére javasolja valamely büntetés kiszabását.
A Szabályzat megszegése esetén az Olimpiai Chartában meghatározottakon kívül az alábbi
szankciók alkalmazhatóak:








2.4.

szavazatok számának csökkentése a Rendez Város kiválasztására összehívott ülésen;
pénzbüntetés;
a Pályázó Város prezentációja bemutatására rendelkezésre álló idő csökkentése;
a Pályázó Város delegációjának kitiltása a Rendező Város kiválasztására összehívott
ülésről;
a pályázat kizárása;
a bejegyzett tanácsadó meghatározott időre, de legalább egy évre történő törlése a
tanácsadói jegyzékből;
figyelmeztetés és hivatalos NOB közlemény, amelyet valamennyi NOB tag részére különkülön küldenek meg.

Az Ifjúsági Olimpiai Játékok Pályázati Eljárási Szabályzat
Az Ifjúsági Olimpiai Játékokra vonatkozó különös szabályokat tartalmazza.

2.5.

A Tokió 2020-as Olimpiai Játékok
Sportszövetségekre Vonatkozó Szabályzat

Programján

Szerepelni

Kívánó

Nemzetközi

A 2020-as Tokiói Olimpiai Játékok programjába bekerülni kívánó NSSZ-ekre vonatkozó
szabályokat tartalmaz, amelynek célja, hogy valamennyi NSSZ számára külső befolyástól
mentes, azonos feltételek mellett zajló felvételi eljárást biztosítson.
2.6.

Az Olimpiai és a Sport Mozgalom Szervezésére Vonatkozó Általános Elvek
Az Olimpiai és a Sport Mozgalom alapvető elveit tartalmazza: (i) megjelenés, küldetés és
stratégia; (ii) szervezet, világos szabályozás és demokratikus eljárás; (iii) lehető legmagasabb
szintű kompetencia, integritás és etikai szabályok; (iv) elszámoltathatóság, átláthatóság és
ellenőrzés; (v) szolidaritás és fejlesztés; (vi) a sportolók részvétele az Olimpiai Mozgalomban;
(vii) a kormányzati szervekkel való harmonikus kapcsolat az autonómia megtartása mellett.

2.7.

Az Olimpiai Mozgalom Kódexe a Versenyek Manipulálásának Megelőzéséről
A versenyek befolyásolásának megakadályozása elősegítése érdekében
sportszövetség és azok tagjai számára alkalmazandó szabályokat tartalmaz.

2.8.

valamennyi

Az Olimpiai Charta 7., 9., és 10. cikkének, valamint az Olimpiai Mozgalom Kódexe a
Versenyek Manipulálásának Megelőzéséről alkalmazása a 2016-os Rio de Janeiro-i XXXI.
Olimpián
A speciális szabályzatot a 2016-os Olimpiai Játékokon, azon időszakban kell alkalmazni,
amelyben az Olimpiai Falu nyitva áll, azaz 2016. július 24. és 2016. augusztus 24. között.

2.9.

Az Olimpiai Résztvevők meghatározása
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Az Etikai Kódex alkalmazása során Olimpiai résztvevők alatt (i) az egyéni és csapatban
versenyző sportolókat; (ii) valamely delegáció tisztségviselőit, vezetőit és egyéb tagjait; (iii) a
bírókat és zsűritagokat; valamint (iv) valamennyi akkreditált személyt kell érteni.
2.10.

Az Etikai Kódex alkalmazásának kiterjesztése
Az NSSZ-ek, valamit a nemzeti olimpiai bizottságok szövetségei, valamint bármely más
elismert szövetség vagy szervezet az erről szóló döntésének a NOB Etikai Bizottsága részére
történő írásbeli megküldésével alávetheti magát az Etikai Kódex rendelkezéseinek.

IV.

HARMADIK FEJEZET: A NOB ETIKAI BIZOTTSÁGA
Az Etikai Kódex harmadik fejezete a NOB Etikai Bizottságának Statútumát („Statútum”), valamint
annak végrehajtási szabályait tartalmazza.
A Statútum az Etikai Bizottság összetételére, szervezetére, működésére, az Etikai Bizottság tagjainak
összeférhetetlenségére, valamint a tagok megválasztásának feltételeire vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
A Statútum végrehajtási szabályai meghatározzák az Etikai Bizottságnak az elé terjesztett etikai panasz
esetén követendő eljárási rendjét, valamint az ilyen ügyek NOB Végrehajtó Bizottsága elé
terjesztésének feltételeit.
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