
Eszterqorni-Tati Tigrisek Jeqkoronq SportegyesOlet

Etikai es Viselkedesi K6dex

1. Az Etikai es Viselkedesi K6dex Altalanos Iranyelvei

Jelen K6dex celkituzese az altalanos elvek es az edzok, valamint jatekosok koreben felrnerult
leggyakoribb helyzetekre vonatkoz6 dontesi szabalyok roqzltese,

Legfobb celja az edzokkel eqyutt dolgoz6 egyenek es csapatok joletenek es vedelrnenek biztosltasa.
A jelen k6dex altalanosan is ervenyes ertekrendet roqzft, Az edzok egyeni felelossege annak
rneqhatarozasa, hogy mikeppen erik el a lehetsegesen legmagasabb rnaqatartasi norrnakat.

Az Etikai es Viselkedesl K6dex elsosorban az edzoket erintl, akiknek hataskorebe tartozik a sportol6
gyermekek [oletenek vedelrne es jegkorong tudasanak fejlesztese, azonban eqyarant vonatkozik a
SportegyesUlet (tovabbiakban Klub) minden taqjara, a sportol6ira, szerzodeses alkalrnazottiara, illetve
onkentes, nem fizetett seqltojere, tovabba a sportol6k hozzatartozolra.

A jelen Etikai es Vlselkedesi K6dex szerzoje a Klub, amely egyben gondoskodik annak betartasarol.

Minden olyan szernely, aki tagja vagy sportol6ja, foallasu, alkalmazottja vagy szerzodeses partnere a
Sporteqyesuletnek, teljes rnertekben elfogadja az Elnokseq altai jovahaqyott Etikai es Viselkedesi
K6dexet.

Az edzokre vonatkoz6 Etikai es Viselkedesi K6dex-en tul, a jelen dokumentum rendelkezik az Etikai
Bizottsaqanak letrehozasarol es mukoceserot is. Ezen Bizottsaq felelosseqe az Etikai es Vlselkedesi
K6dex iranyelveinek, elolrasalnak betartatasa.

A Sportegyesulet elkotelezett, hogy a Klub edzoi, sportol6i, valamint a sportol6k szulel betartiak az
Etikai es Viselkedesi K6dexet, mint a jegkorong sportszeruseqnek alapkovet,

2. Az Edzok Etikai es Vlselkedest K6dexe

Az edzok becsuletesek, tlsztesseqesek es masokkal szemben tisztelettud6ak. Tiszteletben tartiak es
vedelmezik az emberi jogokat, es szandekosan nem vesznek reszt diszkriminaUv gyakorlatban, illetve
azt nem seqltik elo.

a. Mint edzo elfogadom, hogy peldakep vagyok. Mint ilyen, minden esetben koteles vagyok a
Sport legmagasabb elvei, tisztasaqa es rneltosaqa szerint viselkedni.

b. Mint edzo konzultalok es eqyuttmukodom a tobbt edzovel es kulso intezrnenyekkel annak
erdekeben, hogy a sportol6im es a Sportegyesulet erdekeinek legjobban megfeleljek.

c. Elfogadom, hogy semrnifele olyan cselekedet nem megengedett, amely serti a fiatal sportol6k
fizikai, mentalis vagy erzelrni allapotat mialatt Klub altai biztosltott programban vesznek
reszt,

d. Mint edzo, elfogadom, ·hogy nem megengedett a durva hangnem, durva szavak, karomkodo
nyelvezet hasznalata a sportol6kkal es a blrokkal szemben.

e. Mint edzo, elfogadom, hogy nem megengedett a gyermekek rneqalazasa, sem nyilvanos~n,
sem negyszemkozt.

f. Mind edzo, minden korulrnenyek kozott rneqorzorn, megtartom az onfegyelmet es
on kontrollomat.

g. A gyozelem fontos, de nem az egyetlen es nem is a legfontosabb szempont. Gyermekekkel
val6 torodes fontosabb, mint a gyozelem. Szem elott tartom, hogy a ok a sportban
szorakozas, valamint a fizikai es mentalis fejlOdesuk miatt vesznek reszt.
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h. Pozitiv peldakep leszek jatekosairn szarnara, erzelrnileq ertett es felelosseqtelies rnaqatartast
tanuitok fizikai es mentalis epsequkre eberen Ogyelve.

i. Bokezuen banok a meqerdernelt dicseret eszkozeivel. Kovetkezetes, becsOletes, fair es
igazsagos leszek [atekosairnmal. Nem kritizalom oket nyilvanosan. Torekszern a hatekony
kornrnunlkaciora es edzoi rnunkara. Nem kiabalok jatekosairnra.

j. Csapat valasztas: Mint edzo a sportol6k kozotti egyenlo jegido, jatekido elvet alkalmazom a
magyar es nernzetkozi klubok elleni merkozeseken. Elfogadom, hogy az Edzok ettol az
alapveto elvtol nem terhetnek el kiveve, ha az egy adott, fontos merkozes elvesztesenek
kockazataval jar.

k. Toborzas: Elfogadom, hogy toborzas eseten az edzok gondossaggal kotelesek eljarni mas
csapatban jatszo jatekos erdekeinek vedelrneben. Az edzo koteles arr61 meqbeszelest
folytatni a gyermek szOleivel es irott feljegyzest keszlt az Elnokseg reszere rnielott
barrnilyen sz6beli vagy egyeb elkotelezettseq kerOI kinyilvanltasra, Az Elnokseq maximum
10 napon belul Irasban koteles valaszolni a javaslatra.

I. Sportol6 diakok teliesftrnenyenek ertekelese, Csak az Etikai es Viselkedesi K6dex-szel
osszeegyeztetheto gyakorlatot alkalmazom a csapat- osszeallltasnal es a teljesitmenyek
ertekelesenel. Az Edzo - sportol6 kapcsolatban a meqfelelo visszacsatolas celjat szolqalo
folyamatot (gyakorlatot) alakitom ki.

m. Sportol6im teliesltrnenyet a lenyeqes es hivatalos, az Elnokseq altai jovahaqyott program
kovetelrnenyei alapjan ertekern.

n. Elfogadom, hogy koteles vagyok rnaradektalanul betartani es eleget tenni a Klub Etnokseqe
altai, a jelen dokumentumban megfogalmazott szabalyoknak. A fent megfogalmazott
iranyelvek rneqsertese az Elnokseq altai foganatosftott szankci6kat vonja maga utan,

Trening Programok.

Az egyeni jatekosok, a jatekosok egyes csoportianak es a teljes csapat szakszeru edzesproqrarnjanak
az elkeszltese az edzok felelosseqe.

A treninq program heti lebontasban reszletesen lelrva tartalmazza a

gyakorlat / drill tartalrnanak pontos lelrasat,

treninq celjat es celkituzeseit

az isrnetlesek szamat es

azon kovetelrnenyeket, amelyek szukseqesek a program kielegito veqrehajtasahoz.

Ezen lnformaclokat az edzok dokurnentalt formaban minden ev augusztus 15-ig az Elnokseq
rendelkezesere bocsatiak.

Az edzes programok bizalmas termeszetuek es csak az Elnokseg tagjai reszere elerhetoek, Az
Elnoksegnek [oqaban all ezen inforrnaciotat a Klub alkalrnazasaban vagy szerzodesben allo minden
edzovel megosztani.

Mint edzo, torekszern a treninq programommal kapcsolatos megnyilatkozasaim pontossaqaraes a
felreerthetoseg elkerulesere.

3. Jatekosok Etikai es Viselkedesi k6dexe

a. Az edzoi, sportvezetoi utasltasokat betartom, elfogadom, edzomet, a klub vezetoit nyilvanosan
nem kritizalorn.

b. Az edzeseken es rnerkozeseken fegyelmezetten, kotelesseqtudoan, a ram bizott feladatot
rnaxirnalisan koncentralva es a legjobb tudasorn szerint vegrehajtva veqzeml
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c. Igyekszem magammal szemben onkritlkus lenni es elfogadom a kritikat, j6 tanacsot,
tarsairnban a j6t keresem, magam is a j6ra torekszeml

d. Fa celom, hogy rninel magasabb szinten sajatltsarn el a jegkorong sportaq alapjait!
e. Tarsairnat nem bantorn, az adott helyen es ldopontban alkot6 leqkorrel, segito szandekkal

javitom hibait es hibairnatl

f. Elfogadom, hogy a csapat erdekei, ertekei a legfontosabbak, azokat sajat erdekeirn ele
helyezem.

g. Amennyiben va lamely, a Klub altai biztositott ruhazatot kotelezo viselni egy adott
rendezvenyen, ennek a keresnek eleget teszek.

h. A Klubt61 kapott sportruhazat allagat meg6vom.
i. Az iskolai tanulrnanyalrnra kiemelt figyelmet forditok, tudornasul veszem, hogy az iskolaban

nyujtott teljesitmenyem befolyasolla a sporttevekenyseqernet. A kepesseqelrnhez marten
gyenge tanulrnanyi eredrnenyern, hanyaqsaqorn vagy iskolai fegyelmezetlensegem miatt, akar
ki is maradhatok a csapatomb61.

j. A csapattal kozosen mindent rneqteszunk a gyozelemert, tiszteljuk az ellenfelunket,
k. A Klub pozitlv szellerniseqet a nap 24 orajaban maqarnenak vallom.
I. A jatekvezetoi Iteleteket elfogadom.
m. Elektronikai eszkozeirnet (mobiltelefon, laptop, tablaqep, mp3 .... ) kizarolaq az edzok

enqedelyevel hasznalom. Megertem, hogy erre azert van szukseq, hogy az adott feladatra
pontosabban tudjak koncentralni, igy ezeket az eszkozoket a kert idopontokban kikapcsolt
allapotban tartom.

n. A csunya, iIIetlen szavak hasznalatat kerulorn, az intelligens komrnunikaciora es viselkedesre
torekszern.

o. A versenyeken figyelek arra, hogy ne hozzak szeqyent a Klubra, tisztaban vagyok vele, hogy
ezzel negativ rneqltelese lesz tarsaimnak es edzoimnek eqyarant.

p. Amennyiben edzesrol hianyzom arr61 azt rneqelozoen edzornet tajekoztatorn, aki enqedelyt
adhat az indokolt hianyzasra.

q. Problema eseten, idoben, bizalommal es oszinten fordulok edzoirnhez, a Klub vezetoihez
eqyutt keresve a rneqoldast.

r. Az edzesek utan tiszta ruhaban, rneqtisztalkodva indulok haza.
s. A palyat, a Csarnokot, annak kornyezetet, ottozoket, lelatot mindig tisztan hagyom, annak

rendjet betartom!

4. SzUlc5k. hozzatartoz6k Etikai as Viselkedasi k6dexe

A szulo, hozzatartozo

a. akarata ellenere nem kenyszerttl gyermeket arra, hogy jegkorongozzon.
b. nem avatkozik be, nem tesz megjegyzest az edzo tevekenyseqere sem edzesen, sem

rnerkozesen, Amennyiben problemaja rnerul fel, neqyszernkozt beszeli meg.
c. nem utasitja a [atekost arra, hogyan helyezkedjen, jatsszon, nem ad edzes, rnerkozes kozben

tanacsokat neki.
d. edzes, merkozes alatt nern tart6zkodik a jegen, vagy a csere/bunteto padokon. Kivetel, ha

hivatalos szernely.
e. U12 korosztalytol felfele nincs helye az oltozoben.
f. nem viszi a szereleszsakot es az utot a jatekos helyett.
g. nem pr6balja kieroszakolni az edzoknel gyermeke csapatba keruleset, beallltasat valamelyik

sorba.
h. mind edzesen, mind rnerkozesen tart6zkodik a traqar, rneqbotrankoztato viselkedestol,

beszedtol.
i. civilizaltan viselkedik akkor is, ha a jatekvezetok dontesevel nem tud teljesen azonosulni.
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j. soha nem felejti el, hogy ez a sport jatek es gyermeke elsosorban jol szeretne erezni rnaqat a
csapatban.

k. mindig ernlekszik arra, hogy 90.000 kanadai hokisbol egy lesz NHL jatekos es
Magyarorszagon osszesen kb. 4.000-en vagyunk ...

I. tudornasul veszi, hogy az EgyesOletben csak azoknak van helye, akik betartlak az alapveto
viselkedesi szabalyokat. Tudornasul veszi, hogy az Etikai es Viselkedesi Szabalyok sulyos
meqsertese, iIIetve az altalaban elvarhato kulturalt eqyutteles szabalyainak figyelmen klvul
haqyasa a gyermekenek Klubb61 val6 kizarasaval [arhat,

5. Fair Play szabalyok

5.1 EDZOKNEK

a. A rnerkozesek es edzesek beosztasanal esszeru leszek, szem elott tartom, hogy a
jatekosoknak mas elfoglaltsaguk, kotelezettseqeik is vannak.

b. Jatekosairnat sportszeruseqre nevelem, es arra, hogy tiszteliek a szabalyokat, a
sportvezetoket es az ellenfeleiket is.

c. A jatekvezetok szernelyet tiszteletben tartom, es az altaluk hozott donteseket elfogadom.

d. Ogyelek arra, hogy minden jatekos a fejlodesehez szukseqes mertekben reszesulion
oktatasban, tamoqatasban, es jatekidoben eqyarant.

e. Nem gunyolom ki a jatekosaimat es nem kiabalok velOk, ha hibat ejtenek vagy gyengen
teljesltenek.

f. Szem elott tartom, hogy a jatekosok a jatek ororneert jeqkoronqoznak, es ebben erosltern
oket.

g. Ogyelek arra, hogy az eszkozok es felszerelesek biztonsaqosak legyenek, es megfeleljenek a
jatekosok eletkoranak es kepesseqeinek eqyarant.

h. Szem elott tartom, hogy a resztvevoknek olyan edzore van szuksequk, akit tisztelhetnek.
Elismerem oket, es j6 peldat mutatok.

i. Gondoskodom saiat magam rneqfelelo kepzeserol, folyamatosan fejlesztem edzoi tudasornat
es kepesseqeimet.

j. A sportaq erdekeben eqyuttrnukodorn a sportvezetokkel,

5.2 SZOLOKNEK. HozzAT ARTOZOKNAK

a. A gyermekem nem ertern jegkorongozik, hanem onrnaqaert.

b. Megblzom az egyesOlet szakembereinek hozzaerteseben, ezert hoztam ehhez a 'klubhoz a
gyermekem.

c. Arra biztatom a gyermekem, hogy tartsa be a jatekszabalyokat, es a konfliktusok meqoldasa
soran kerOlje az eroszakot,

d. Arra tanltom a gyermekemet, hogy mindent beleadni leqalabb olyan fontos, mint gyozni.

e. Az egyesOlet edzoit tisztelem, a gyermekemert dolgoznak.
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f. Pozitfvan allok az egyesulethez es a jegkoronghoz.

g. Sosem gunyolom ki a gyermekem, es nem kiabalok vele, ha hibat ejt vagy versenyben veszlt.

h. Elismerem a szep jatekot es j6 teliesttmenyt, akar a saiat gyermekem csapatatol, akar az
ellenfelektol szarmazlk.

i. Nyilvanossaq elott soha nem kerdojetezern meg a sportvezetok fteletet vagy tisztesseqet.

j. A felrnerulo problernakat atgondolom, es meqbeszelem gyermekem edzojevel,

k. Az a fontos szarnornra, hogy gyermekem egeszseges, sport- es jegkorongbarat felnotte
vallon.

5.3 JATEKOSOKNAK

a. Azert jeqkoronqozom, mert en akarom igy, nem pedig masok.

b. Mindig betartom a szabalyokat, es a sportszeruseq szellerneben jatszorn.

c. Tisztelem az ellenfeleimet.

d. Mindig igyekszem higgadt maradni - a verekedes es az onkontroll nelkuli vitatkozas mindenki
szarnara elronthatja a foqlalkozast.

e. Mindent megteszek azert, hogy igazi csapatiatekos legyek.

f. Nem feledkezem meg arr61, hogya gyozelem nem minden; az is fontos, hogy tokeletesltsem a
tudasornat, baratokat szerezzek, es igyekezzek a legjobbat kihozni magamb61.

g. Nem nyulok tiltott eszkozokhoz, elvarorn tarsalmtcl, edzoimtol, ellenfeleimtol, hogy ok se
tegyek.

h. Nem feledkezem meg arr61, hogy az edzok es sportvezetok engem segitenek. Tisztelem oket,
es dontesuket elfogadom.

6. Etikai Bizottsag

a. Tagsag, szervezet

Az Etikai Blzottsaq, mint szervezet a jelen dokumentumban kinyilvanltott elvek gyakorlati alkalrnazasat
es betartasat biztositja. A Sportegyesulet Elnoke egyben az Etikai Bizottsaq Elnoke is, aki ezt a
feladatot valamely alelnokre atruhazhatja. Az etikai bizottsaq 3 taqu, az elnokon kivul a tagjait az
eqyesulet rendes tagjai kozul valasztja meg a Sporteqyesulet kozqyulese harem eves idctartamra
egyszeru szotobbseqqel. . '.

Az etikai bizottsaq tagjainak vlsszahlvasara, lernondasara egyebekben a Sportegy~sulet
alapszabalyanak az elnokseqre vonatkoz6 szabalyai iranyadoak.

Az Etikai Bizottsaq a tarqyalast elektronikus uton is lefolytathatja.

b. Az Etikai K6dex betartasa, a donteshozatali folyamat
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I. Az Etikai Bizottsaq jogosult minden, az Etikai K6dex allltolaqos rneqserteset
valoszlnuslto, a Bizottsaq ele terjesztett ugy kivizsqalasara.

II. Az Etikai Bizottsaq eloszor osszeul annak rneqallapltasara, hogy letezik-e rneqfelelo
alap az ugy tovabbi vizsqalatara. Amennyiben a vizsqalat folytatasa jogosnak
bizonyul, az Etikai K6dex rneqserteseben erintett Felet a Bizottsaq lrasban erteslti az
eliaras rneqindltasarol tu nap haladekot adva a valaszadasra.

III. Amennyiben az Etikai K6dex rneqsertesben erintett Fel keri, az Etikai Bizottsaq
koteles a Fel sz6beli rneqhallqatasat lefolytatni, amelynek soran lehetoseqet kell
biztositani szamara sz6beli vedekezesenek eloadasara.

IV. Az Etikai K6dex velelrnezett meqserteseben erintett Tag, Jatekos, Szulo vagy Edzo
automatikusan nem tekintendo vetkesnek, azonban sportszerOtlen viselkedes
gyanuja, illetve a korosztalyos vezetoedzo ez iranyu rneqkeresese eseten a
jogviszony automatikusan azonnal felfliggesztesre kerul az etikai eljaras idejere.

V. Amennyiben az Etikai Bizottsaq nem tekinti helyt ad6nak az Etikai K6dex
rneqserteset, arr61 haladektalanul, lrasban erteslti az erintett felet.

VI. Amennyiben az Etikai Bizottsaq helytallonak iteli az Etikai K6dex meqserteset,
jellernzoen, de nem kotelezoen a kovetkezo lehetoseqek eqyiket valasztja:

i. Figyelmezteto level kizar61ag az Etikai es Vlselkedesi K6dex-et
rneqserteseben vetkes erintett fel reszere, A level vegleges szoveqet az
erintett fel reszere torteno kezbesltes elott az ElnOkseg j6vahagyja.

ii. Figyelmezteto level az Etikai K6dexet meqserteseben vetkes erintett fel
reszere, es rnasolat minden erintett fel reszere. A level vegleges szoveqet
az erintett felek reszere torteno kezbesltes elott az ElnOkseg jovahaqyja,

iii. A kihagas sulyossaqatol fliggo, egy h6napi, harem havi, fel evi, vagy egy evi
probaido.

iv. A kihaqas sulyossaqatol fliggo, egy h6napi, harem havi, fel evi, vagy egy evi
azonnal vegrehajtand6 eltiltas.

v. Kihagas sulyossaqatol fliggoen kizaras, szerzodes rneqszuntetese vagy
felrnondas.

VII. Az Etikai Bizottsaq trasbeli hatarozattal ertestti az erintett felet vagy feleket a vizsqalat
eredrnenyerol, az Etikai K6dex meqsertesnek rneqallapltasarol es az Etikai Bizottsaq
altai alkalmazott szankci6kr61.

. '.
c. Az Etikai es Viselkedesi K6dex-nek a probaido tartama alatt torteno barrnilyen rneqsertese a

tagsag, munkaviszony, vagy szerzodeses kapcsolat azonnali rneqszunteteset vonja maga
utan.

d. A pozici6b61 torteno azonnali eltavolltast vonja maga utan, amennyiben a Klub
tisztseqviseloje, vezetoedzeje, kapitanya, vagy alkapitanya, illetve az Etikai Bizottsaq tagja
serf meg az Etikai K6dexet. Az Etikai Bizottsaq abban az esetben is folytatja donteshozatali
rnunkajat, ha az erintett fel elmulaszt reaqalni a Bizottsaq felhlvasara, Donteshozatalhoz
leqalabb tobbsegi eqyeterto szavazatra van szukseq, eqyenloseq eseten az Elnok dent.
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e. Amennyiben az Etikai es Viselkedesi K6dex meqserteseben vetkesnek talalt fel fellebbezessel
klvan elni, azt az egyesOlet kozgyGlese fete teheti meg. A fellebbezest az Etikai Bizottsaq
hatarozatanak kezhezveteletol szarnltott 10 napon belOI kell lrasban eloterjeszteni az
Elnokseq reszere, Az Elnokseq koteles a kozgyGles 30 napon belOI osszehivni a fellebbezes
elblralasa erdekeben, a kozgyGles egyszerG tobbseqqel dent fellebbezes elblralasrol.

f. A feilebbezes alapjan az egyesOlet kozgyGlese az Etikai Bizottsaq hatarozatat
helybenhagyhatja, rneqvaltoztathatia vagy megsemmisrtheti.

g. Amennyiben szOlo vagy hozzatartozo serti meg az Etikai es Viselkedesi K6dex szabalyait, ugy
vele szemben a VI. pont i. es ii. pontiaban rneqhatarozott szankci6k alkalmazhat6ak,
tovabba, amennyiben edzesen vagy meccsen tanusltott maqatartasa az Etikai K6dex
szabalyait serti, ugy a szulo vagy hozzatartozo a meccsek es edzesek latoqatasatol
hatarozott, legfeljebb fel eves ldoszakra eltilthat6.

h. Amennyiben a szulo vagy hozzatartozo a tiltas ellenere rneqis reszt vesz az edzeseken vagy
meccseken, ugy az az Etikai es Vlselkedest K6dex sulyos rneqsertesenek rninosul es a 6.
pont h. atpontiaban rneqhatarozott rendelkezesek alkalrnazasat teszi lenetove.

i. Amennyiben a sZOlo vagy hozzatartozo sulyosan rneqserti az Etikai es Vlselkedesi K6dex
szabalyait, a szulo vagy hozzatartozo partolo taqsaqa megszOntetheto, tovabba a Klub es az
erintett szulo gyermeke vagy gyermekei (jatekos) kozott letrejott szerzodes megszOntetheto,
az erintett szOlo gyermeke (iatekos) a klubb61 kizarhato.

j. A szulo vagy hozzatartozo rnaqatartasa az elozetes vizsqalatok alapjan felveti az Etikai es
Viselkedesi K6dex szabalyainak sulyos rneqszeqeset, ugy az Etikai Bizottsaq elnoke az
erintett szulo gyermeket vagy gyermekeit felfOggesztheti.

k. A felfOggesztes ideje alatt az erintett jatekos az edzeseken es a meccseken nem vehet reszt,

7. Az Etikai K6dex megvaltoztatasa

a. A Klub barmely tagja elhet az Etikai es Vlselkedesi K6dex meqvaltoztatasara vonatkoz6
javaslattal, melyet lrasos forrnaban az Etikai Bizottsaq reszere kell eljuttatni es amelyre
vonatkoz6 javaslatat az Etikai Bizottsaq 30 napon belul teszi meg az Elnokseq reszere. Az
Etikai Blzottsaq feladata tartalmi lenyeqet nem serto, az Etikai K6dex forrnatumaval es
nyelvezetevel harrnonizalo, rneqfelelo szoveqezes elkeszltese.

b. Amennyiben a javasolt valtoztatas tobbsegl tarnoqatast nyer, es azt es az Elnokseq is
j6vahagyja, az Elnokseg a kozgyGles ele terjeszti, amely egyszerG tobbseggel meghozott
hatarozatavat dont az Etikai es Viselkedesi K6dex rnodosltasarol.

Jelen Etikai es Viselkedesl K6dexet az Eszterqomi-Taf Tigrisek Jegkorong SportegyesOlet kozgyGlese
az 1/2016. (V.15.) szarnu hatarozataval fogadta el. Hatalyba lepesenek napja: 2016. rnajus 15.
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