
Etikai Kódex  

1. Alapelvek 

1.1. Általános alapelvek 

1.1.1. Az Etikai Kódexet a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai közössége 
hozta létre. 

1.1.2. Az Etikai Kódex segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Kozma István 
Magyar Birkózó Akadémia céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben 
tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését 
hátráltatják. 

1.1.3. Az Etikai Kódex a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai 
működésének dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, 
melynek szabályait a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai vezetősége 
határozza meg. 

 

1.2. Az Etikai Kódex hatálya 

1.2.1. Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók szüleire, és a Kozma István 
Magyar Birkózó Akadémia alkalmazottjaira.  

1.2.2. Területi hatálya kiterjed a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia valamennyi 
intézményére, telephelyére, a kollégiumára, az akadémia által szervezett 
programok helyére és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira.  

1.2.3. Területi hatálya kiterjed még azokra a szabadidős, családi vagy magánjellegű 
eseményekre is, amelyek az akadémia intézményén, telephelyén vagy 
kollégiumán kívül zajlanak, mert a  Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 
hírnevét és presztízsét, oda nem illő viselkedéssel, megnyilvánulással, semmilyen 
körülmények között nem lehet méltatlan helyzetbe hozni. 

1.2.4. Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak 
módosításáig vagy visszavonásáig.  

 

2. Az edzők, vezetők, sportolók, szülők jogai 

2.1.  Az edzők, vezetők jogai 

2.1.1. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia edzőinek, vezetőinek joga hogy az 
eredményes felkészítéshez, irányításhoz, valamennyi szükséges feltételt megkapjon. 

 2.1.2. Az edző, vezető javaslatot tehet az általa tehetségesnek tartott sportolók 
akadémiai programokba történő felvételére. 

2.2.  A sportoló jogai 

2.2.1.  A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportolójának joga, hogy az 
eredményes felkészüléshez szükséges valamennyi szakmai, személyi és tárgyi 
feltételeket megkapja. 



2.2.2. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportolójának joga, hogy sérülés vagy 
betegség esetén az akadémia által alkalmazott sportorvosi, orvosi ellátásban 
részesüljön, mentális megsegítést kapjon. 

2.2.3. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (TAP Programban résztvevő) 
sportolójának joga, hogy az akadémia kollégiumában lakjon. 

 

2.3. A szülő jogai 

2.3.1. A szülő joga, hogy megismerje a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Etikai 
Kódexét és tájékoztatást kapjon a benne foglaltakról. 

2.3.2.  A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen kapjon felvilágosítást. 

2.3.3. A szülőnek joga van a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 
sportrendezvényein az érvényben lévő jogszabályok hatálya alatt, mint néző részt   
venni. 

3.  Általános edzői, vezetői, sportolói és szülői kötelességek, követelmények 

3.1. Általános edzői, vezetői kötelességek, követelmények 

3.1.1. Az edzőnek, vezetőnek a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát minden 
körülmények között a névadó hírnevéhez méltón kell képviselnie. 

3.1.2. Az edzőnek, vezetőnek személyesen is példát kell mutatnia, tartózkodnia kell 
az akadémia szellemiségével nem összeegyeztethető viselkedési és egyéb 
megnyilvánulási formáktól. 

3.1.3. Az edzőre, vezetőre bízott csapatot az érintett köteles az akadémia szakmai 
követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni. 

3.1.4. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szemben megfelelő 
hangnemben kell lezárni és megnyugtatóan tisztázni. 

3.1.5. A munka és az élet más területén is legyen fontos a fegyelmezettség és a 
pontosság. 

3.1.6. Az edző, vezető viselkedése a sikerek és kudarcok idején is legyen mértéktartó 
és kiegyensúlyozott.  

3.1.7. Segíteni kell az edzőtársakat, kollégákat nehézségeik és problémáik 
megoldásában. 

3.1.8. Törekedni kell a folyamatos tanulásra, önképzésre és a minél magasabb szintű 
szakmai munkára. 

3.1.9. Az edző, vezető gondolkodását a felelősségvállalás és a megfelelő önértékelés 
kell, hogy jellemezze, a másokban történő hibakeresés és a magyarázkodás 
helyett. 

3.1.10. Az edző és vezető legyen megértő kollégáival szemben, törekedjen a tiszta, 
érthető beszédre és a pozitív gondolkodásra. 

3.1.11. Az edző, vezető a sportolóktól a támogatási díjon és külföldi úthoz való szülői 
hozzájáruláson kívül (ami elszámolási és nyugtaadási kötelezettséggel jár, a 
szülök felé) semmilyen címen pénzt el nem vehet, tőlük külön pénzt nem 
szedhet! 

 



3.2.  Általános sportolói kötelességek 

3.2.1. Az Akadémia tagjai a kollégiumban, a sportrendezvényeken kötelesek a névadó 
hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy 
tartsák magukat. Etikátlan cselekedetnek számít a közösségromboló 
tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, károkozás. 

3.2.2. A sportolónak kötelessége az akadémia szellemiségét magáénak vallani, 
(emberiesség, a sport szeretet, alázat, a tanulás) és ennek megfelelően 
viselkedni mindenhol. A sportoló külső megjelenését a mértékletesség 
jellemezze. A sportoló teljesítményével igyekezzen a figyelmet, elismerést 
megszerezni! A sportoló tartózkodjon a szerencsejátékok minden formájától. 

3.2.3. A hazai, nemzetközi versenyeken a sportolónak az akadémia szellemiségének 
megfelelően kell, hogy képviselje az intézményt. Mindent meg kell tenni a 
győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, nem ellenséget látni benne. El 
kell fogadni a bírói ítéleteket akkor is, ha az számára nem kedvező. Uralkodni 
kell az indulatokon, bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a saját 
versenytársát. Küzdőszellemével, viselkedésével hatni kell a szülőkből álló 
közönségre is. Ezek be nem tartása a súlyos etikátlanságok közé tartozik. 
Sérülést, betegséget jelezni kell az akadémia orvosának. 

3.2.4. A 18 év alatti sportolóknak tilos az éjszakai szórakozóhelyek látogatása. A 18 
évet betöltött sportoló a felkészülési és versenyszezon közben nem 
látogathatja az éjszakai szórakozóhelyeket, nyilvános helyen alkoholt nem 
fogyaszthat, ebben az esetben életvitele nem sportolóhoz méltó. Snüsszt és 
egyéb nikotinos terméket fogyasztása tilos. 

3.2.5. A sportolók fordulhatnak más orvosokhoz is, de a leleteket az akadémia 
orvosának be kell mutatni. 

3.2.6. Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében kötelező betartani. 

3.2.7. A sportoló tudomásul veszi, hogy az iskolai szünetek a sportban nem jelentenek 
automatikusan szünetet. 

3.2.8. A sportoló tudomásul veszi, hogy az akadémia kollégiumába való beköltözés 
nem kötelező, de választható. Amennyiben a sportoló a kollégiumba való 
beköltözést választja, akkor ezt a döntését csak félévkor vagy év végén 
változtathatja meg. Év közbeni ki és beköltözésekre lehetőség, csak indokolt 
esetben az Akadémia vezetőjének engedélyével lehetséges.  

3.2.9. A sportoló tudomásul veszi, hogy az akadémia szakmai vezetése évente kétszer 
értékeli a hallgatók szakmai előmenetelét.  

3.2.10. A sportoló köteles az edző által megjelölt időben és helyen megjelenni, a rá 
háruló szakmai feladatokat tudásának maximumát adva végrehajtani. 

3.2.11. Az edzésekről csak edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket, 
sérüléseket tudatni kell a korosztály edzőjével akkor is, ha azok nem az 
akadémia rendezvényein történtek. 

3.2.12. A sportoló köteles életmódját alárendelni karrierjének. 



3.2.13. A különböző rendezvényeken az akadémia által megkívánt felszerelésben kell 
megjelenni, ezzel is demonstrálni az akadémiához való tartozást. 

3.2.14. Minden sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt 
felszerelések épségét, megakadályozni a rongálást. A felszereléseket a 
sportolók kötelesek tisztán tartani. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot az 
edzőnek kell jelenteni. 

3.2.15. Az akadémia létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, 
illetve a felszerelések hiányosságai esetében a sportolók kártérítési 
kötelezettséggel tartoznak. 

3.2.16. A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel 
és kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

3.2.17. Az edzőtermek rendjéért a sportolók és az edzők a felelősek. 

3.2.18. A sportolók kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani. 

3.2.19. Az öltözőben a ruházatot, a sportfelszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni. 

3.2.20. Az öltözőben a sport felszerelésen, és a saját ruházaton kívül csak a 
foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak, értéktárgyakat az öltözőben 
tartani tilos, az otthagyott értéktárgyakért az akadémia felelősséget nem vállal. 

3.2.21. Kötelező a fürdőt rendeltetésszerűen használni. 

 

 

 

 

 

3.3. A szülőkre, hozzátartozókra vonatkozó követelmények, kívánalmak 

3.3.1. A szülők a sportrendezvényeken kötelesek a névadó hírnevéhez méltóan 
viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. 
Tartózkodjanak a trágár bekiabálásoktól, az ellenfél szidalmazásától. 
Viselkedésük feleljen meg a Fair Play szellemének. 

3.3.2. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémiához az élet minden területén lojális 
legyen, lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással szemben 
védelmezze és az akadémiáról kikerülve is tartózkodjon a negatív felhangoktól. 

3.3.3. A sportolókért annak edzésmunkájáért, a versenyen nyújtott teljesítményéért, 
felkészítéséért az edző az elsőszámú felelős. 

3.3.4. Nem adhatnak szakmai tanácsot szőnyegen kívülről sem gyereküknek, se a 
csapat más tagjának, sem edzésen, sem versenyen mivel a sportolóknak az 
edzői utasítást kell végrehajtania. 

3.3.5. Nem lehet bemenni az öltözőbe, a küzdőtérre sem az edzések, sem a versenyek 
idején, az edző engedélye nélkül. 



3.3.6. Gyermeküket a verseny és edzés után – ha rosszul is birkózott – bántó 
szándékkal ne kritizálják, ne korholják. 

3.3.7. A saját és más egyesület sportolóját ne szidalmazza verseny vagy edzés közben, 
s ezt követelje meg gyermekétől is.  

3.3.8. Követelje meg gyermekétől az edzésen és a versenyen a kulturált magatartást, 
mind csapattársaival, mind ellenfeleivel, mind a bíróval, mind a közönséggel 
szemben. Ebben mutasson példát a gyerekeknek. 

3.3.9. Tartassák be gyermekükkel a maximális pontosságot, a csapat különböző 
összejöveteleinél.  

3.3.10. Ha a sportoló beteg illetve iskolai vagy magán elfoglaltsága van, telefonon, vagy 
személyesen jelezze edzőjének. 

3.3.11. A sportoló és a szülő köteles egyeztetni az akadémia orvosával a használt 
gyógyszerekről. Hatóságilag be nem vizsgált vitaminok, fehérjék, izotóniás 
italok orvosi engedély nélküli fogyasztása tilos!  

 

4. A fegyelmi intézkedések  

4.1. Fegyelemsértés esetén az edzőkre, akadémiai alkalmazottakra és a vezetőkre a 
Munkatörvénykönyv idevonatkozó paragrafusai az érvényesek. A munkáltatónak a 
munkavállalóval szemben ez alapján kell eljárnia. 

4.2. Ha a sportoló megszegi az Etikai Kódexben meghatározott alapelveket, akkor vele 
szemben az akadémia fegyelmi eljárást indíthat, melynek szintjei az alábbiak: 

- Szóbeli figyelmeztetés: mely írásban rögzítésre kerül. Ezen dokumentumot az 
érintett versenyző szülei, illetve egyesülete is kézhez kapja. 

- Írásbeli megrovás: melynek következménye a teljes programból való kikerülés 
(szerződés felbontása), illetve fél éves próbaidőre való bocsátás. 

- Végleges szerződésbontás: azon versenyző, aki a fél éves próbaidő alatt nem 
bizonyítja az akadémiához való elkötelezettségét, elhivatottságát és szakmailag 
sem alkalmas a további együttműködésre, azt a vezetőség az edzések látogatástól 
is eltanácsolhatja. 

4.3. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportolói számára, mely cselekmény 
minősül fegyelmi vétségnek, továbbá, hogy a fegyelmi vétség elkövetője a fegyelmi 
eljárás után milyen tartalmú és nagyságú fegyelmi büntetésben részesül, az 
Akadémia Etikai Kódexében került rögzítésre. 

 

5.  Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok 

5.1. Az Etikai Kódex dokumentuma a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia honlapján 
megtalálható. 

5.2. A sportolók a szerződésben foglaltak aláírásával elfogadják az Etikai Kódexben 
fogalmazottokat.  



5.3. Az Etikai Kódex érvényesülésének figyelemmel kísérése az Akadémiavezető és az 
edzők közös feladata. Az Etikai Kódex évenkénti felülvizsgálatát illetve annak 
módosítását az Akadémia vezetője kezdeményezheti. 

 

 

Az Etikai Kódex 2021. szept. 1-én lép hatályba. 

Az Etikai Kódexet a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai közössége megtárgyalta 

és elfogadta. 

    

 

 


