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FAIR PLAY 

 

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel 

szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. 

 

1. A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a 

sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek. 

 

2. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek, 

bajnokságok és tornák szabályait. 

3. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen 

résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média 

képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében. 

4. A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti 

magatartást tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen a mérkőzés 

eredménye és a játékvezető döntése. 



5. Az Etikai és Viselkedési Kódex céljai, alapelvei, az edzői hivatás,  a 

szülői és versenyzői magatartás szabályai 

 

6. Az Etikai és Viselkedési Kódex célja: 

 

7. Az Etikai Kódexet a Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány azzal a céllal fogalmazta 

meg, hogy az Alapítvány tagjai számára irányt mutasson az Alapítvány keretében 

végzett tevékenység folytatásában, valamint az Alapítványt érintő etikai kérdésekben, 

és egy elvárt erkölcsi, etikai és viselkedési színvonalat határozzon meg. 

8. Az etikai vétség, az Alapítvány céljaival összefüggésbe hozható visszás cselekmény, 

magatartás, viselkedés, vélemény-nyilvánítás. 

 

9. Az Etikai és Viselkedési Kódex Általános Irányelvei: 

a. Az Etikai és Viselkedési Kódex célkitűzése az általános elvek meghatározása az 

edzők, sportolók, valamint a játékosok körében felmerült leggyakoribb 

helyzetekre vonatkozó döntési szabályok vonatkozásában. 

b. Legfőbb célja az edzőkkel együtt dolgozó egyének, csoportok/csapatok és 

közösségek jólétének és védelmének biztosítása. Az etikai és viselkedési kódex 

általánosan is érvényes értékrendet rögzít. Az edzők egyéni felelőssége, annak 

meghatározása, hogy miképpen érik el a lehetségesen legmagasabb magatartási 

normákat. 

c. Az Etikai és Viselkedési Kódex elsősorban az edzőket érinti, akiknek 

hatáskörébe tartozik a sportoló gyermekek jólétének védelme és sportági 

tudásának fejlesztése. Azonban egyaránt vonatkozik a Sportszervezet minden 

tagjára, sportolóira, szerződéses és főállású alkalmazottjaira, illetve önkéntes, 

nem fizetett segítőire. 

d. A jelen Etikai és Viselkedési Kódex szerzője a Dávid Kornél Kosárlabda 

Alapítvány, amely egyben gondoskodik is annak betartásáról. 

e. Minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, szerződéses 

alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Dávid Kornél Kosárlabda 

Alapítványnak, teljes mértékben elfogadja a Dávid Kornél Kosárlabda 

Alapítvány Elnöke által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet. 

f. A Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány elkötelezett abban, hogy a dolgozói, 

alkalmazottai, edzői, sportolói, valamint a sportolók szülei betartsák az Etikai és 

Viselkedési Kódexet, mint a Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány 

sportszerűségi alaptörvényét. 



10. Edzők Etikai és Viselkedési Kódexe: 

11. Az edzők becsületesek, tisztességesek és másokkal szemben tisztelettudóak.  

Tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat, és szándékosan nem vesznek részt 

diszkriminatív gyakorlatban, illetve azt nem segítik elő. 

12. Az edzők oktatató nevelők. Az edzőterem oktatató terem. Az edzések a szakmai és 

erkölcsi tudás átadását és fejlesztését, a verseny pedig a kiváló teljesítmény elérését 

szolgálja. Ez az edzők legfőbb feladata és felelőssége, amelyet a jelen Etikai Kódex 

elvei szerint a legjobb tudásuknak és képességeiknek megfelelően kell végezniük. 

13. Egészséges nemzeti öntudatra nevelés. Nemzeti hagyományok megismertetése, 

azokhoz való aktív, cselekvő viszony kialakítása (pl. Himnusz éneklése, Kokárda 

viselése stb.). Történelmi és irodalmi példákon keresztül tudatosítani, hogy a 

hazaszeretet különböző felfogású, felekezetű és származású emberek, csoportok között 

is közös nevező, összetartó erő. Életünk legfontosabb emberi kapcsolatai kötnek a 

hazához, ami nem csak a családi és baráti szálakat jelenti, hanem az ősökkel való 

találkozást és kapcsolatot is. Olyan magyarságtudatot kell kialakítani, amely azáltal 

válik biztossá és erőssé, hogy az egyetemes kultúra értékeinek elismerése mellett érti 

meg és vállalja a magyar kultúra értékeit és saját önazonosságát. A kialakuló és 

elmélyülő hazaszeretetnek szembesülnie kell azzal, hogy más nemzetek is élnek 

körülöttünk és velünk, akiket becsülni kell. 

14. Bibó István: „hazaszeretetünk egyszerre kell, hogy legyen természetes és tudatos, 

félelem nélküli, de a veszélyekre éberen ügyelő, a teljes érzelmi azonosulás mellett 

önkritikus is. Az önkritika nem ellenségeinknek vagy barátainknak szól, hanem 

nagyapáink előtt szégyelljük magunkat, akik jobbak voltak nálunk és unokáink előtt, 

akik remélhetőleg jobbak lesznek nálunk” 

15. Mint edző elfogadom, hogy példakép vagyok. Mint ilyen, minden esetben köteles 

vagyok a Sport legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni. 

16. Mint edző konzultálok és együttműködöm a többi edzővel és külső intézményekkel 

annak érdekében, hogy a sportolóim a Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány érdekeinek 

legjobban megfeleljek. 

17. Tudomásul veszem, hogy az Alapítvány egy szakmai egység, évek során kialakított és 

elfogadott szakmai programmal, és „alkotói szabadságom” csak ennek keretein belül 

valósíthatom meg. 



18. A személyes győzni akarás és siker mellett soha nem feledkezem meg arról, hogy az 

Alapítvány egy-egy csapata által elért siker csapatmunka eredménye, melyet az edzői 

csapat, a játékosok és a szülők együtt értek el. 

19. Elfogadom, hogy semmiféle olyan cselekedet nem megengedett, amely sérti a fiatal 

sportolók fizikai, mentális vagy érzelmi állapotát, mialatt a Dávid Kornél Kosárlabda 

Alapítvány által biztosított programban vesznek részt. 

20. Alkoholt nem fogyasztok a mérkőzéseken, edzések előtt és alatt. 

21. A tudatmódosító szerek használatát teljes mértékben megvetem és mellőzöm. 

22. Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a durva hangnem, a másokat becsmérlő 

kifejezések, valamint a káromkodó nyelvezet használata a sportolókkal, a 

játékvezetőkkel, az edzőkkel és a sporttevékenységgel kapcsolatban lévő személyekkel 

szemben. 

23. Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a gyermekek megalázása, sem 

nyilvánosan, sem négyszemközt. 

24. Mint edző, minden körülmények között megőrzöm, megtartom önfegyelmemet és 

önkontrollomat. 

25. A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A 

gyermekekkel való törődés fontosabb, mint a győzelem. Szem előtt tartom, hogy ők a 

sportban a játék szeretete, valamint a fizikai és mentális fejlődésük érdekében vesznek 

részt. 

26. Pozitív példakép leszek sportolóim, játékosaim számára, érzelmileg érett és 

felelősségteljes magatartást tanúsítok a fizikai és mentális épségükre éberen ügyelve. 

27. Figyelek külső megjelenésemre, mindig tisztán, elfogadható öltözetben jelenek meg az 

edzéseken. A vezetőség által kötelezően előírt sportfelszerelést használom a Dávid 

Kornél Kosárlabda Akadémia edzésein, mérkőzésein és rendezvényein. Állagát 

megóvom. 

28. Bőkezűen bánok a megérdemelt dicséret eszközeivel. Következetes, becsületes, fair és 

igazságos leszek sportolóimmal, játékosaimmal. Nem kritizálom őket nyilvánosan. 

29. Elfogadom, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miatt 

semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél 

maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és ’Fair Play’ alapköve. 

30. Szándékos cselekedeteimmel sohasem veszélyeztetem az ellenfél, a csapattársak, a 

játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét. 

31. Szándékosan sohasem próbálom megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken, sem 

mérkőzéseken, sem azon kívül. Elfogadom, hogy felelős 



a. vagyok az általam képviselt sportág rám vonatkozó szabályainak 

megismeréséért. 

32. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szemben, méltósággal  lezárom és 

megnyugtatóan tisztázom! 

33. A munkámban és az élet más területén fegyelmezett és pontos legyek! 20.Mások háta 

mögött nem intrikálok, szemtől szemben felvállalom a 

a. véleményemet és döntésemet! 

34. Tudjak örülni a saját és mások sikereinek! 

35.  Munkámat terv szerint végzem, amely terveket az ezzel megbízottaknak bemutatom, 

velük egyeztetem, és útmutatásaik szerint végzem. 

36.  Kötelezem magam a folyamatos fejlődésre, tanulásra és képzésre, emellett törekedek a 

kiválóságra! Az általam megszerzett tapasztalatokat első sorban az Alapítványon belül – 

a szakmai színvonal emelése céljából – osztom meg. 

37.  Részt veszek az MKOSZ szakmai szervezeteinek munkájában, (továbbá szakmai 

továbbképzések, válogatott melletti munka, publikáció) lehetőségeimhez mérten 

elősegítem a magyar kosárlabdasport felemelkedését. 

38.  Felelősségteljes magatartást tanúsítok önmagammal szemben és nem másokban 

keresem a hibát. 

39.  A médiával való kapcsolattartásban mindig elsődleges szempont számomra a Dávid 

Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány érdeke, jó híre. 



40. Versenyzők, Játékosok Etikai és Viselkedési Kódexe: 

41. Tudomásul veszem, hogy a Sportágamban történő edzést, versenyzést részemre a 

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány biztosítja. Én ezt, mint lehetőséget, 

nem pedig, mint jogot fogadom el. 

42. A sportolás elsősorban öröm. Saját örömömre sportolok. Élvezem a játékot. Nem csak 

szüleim, edzőim kedvéért sportolok. 

43. Vállalom, hogy viselkedésemmel minden esetben, a tőlem telhető maximális módon 

védem a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány becsületét és jó hírnevét. 

44. Elfogadom, hogy a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítványban való 

tagságommal magamra vállaltam a sportszervezet céljait, és azok prioritásait, melyek a 

következők: 

45. Beszédemmel és magatartásommal felemelni igyekszem a csapat- és versenyző társaim, 

edzőim, ellenfeleim személyét, valamint sportszervezetünk tekintélyét. 

46. Mindig illendően fejezem ki magam, nem használok illetlen kifejezéseket, szavakat. 

47. Elfogadom, hogy az iskolai kötelezettségeim megelőzik a sportbéli 

kötelezettségeimet. 

48. Sportfeladataim teljesítése során mindig kifogásolhatatlan becsületességről fogok 

bizonyságot tenni, és mindent megteszek, hogy kötelezettségeimet a legnagyobb 

odafigyeléssel lássam el. 

49. Nem fogok semmiféle etikátlan vagy törvénybe ütköző cselekedetet elkövetni, mint 

ahogy nem teszek semmi olyat, ami kockára teheti kötelezettségeim végrehajtását. 

50. Tudomásul veszem, hogy nagy bizalmat és felelősséget ruháztak rám, és minden 

erőmmel igyekezni fogok arra, hogy magas szintre emeljem a sportágam presztízsét. 

51. Mindig betartom a sportágam Szövetségének szabályzatát, különös tekintettel a 

sportszerű magatartásra. Alkoholt és más tiltott szereket nem fogyasztok. 

52. Betartom a Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány szabályzatát, a sportszervezeten belül 

és azon kívül, annak szellemével és betű szerinti értelmezésével megegyező módon. 

53. Felelősség teljes leszek önmagammal szemben, nem másokban keresem a hibát, nem 

próbálom magamat kifogásokkal és magyarázkodással felmenteni. 

54. Igyekszem magammal szemben önkritikus lenni és elfogadom a kritikát, jó tanácsot. 

Társaimban a jót keresem, magam is a jóra törekszem. 

55. Az edző utasításait figyelmesen végighallgatom és a kért feladatot legjobb tudásom 

szerint hajtom végre. 



56. Nem kérdőjelezem meg az edző munkáját, döntéseit, a csapatba és a mérkőzésekre 

történő kijelöléseket. Legjobb tudásom szerint igyekszem, hogy jó sportoló és 

csapatjátékos legyek. 

57. Tudomásul veszem, hogy a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítványnál folyó 

szakmai munka az én és társaim fejlődését célozzák, ennek megfelelően az általam 

tervezett egyéni munkát is egyeztetem edzőimmel. 

58. Más egyesület csapatainál, nem az Alapítvány kötelékébe tartozó edzőnél edzést csak 

abban az esetben végzek, ha ebbe a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány 

szakmai vezetése előzetesen beleegyezett. 

59. Elfogadom és tiszteletben tartom a játékvezetők tekintélyét. Látható módon semmilyen 

körülmények között sem kérdőjelezem meg a játékvezetők döntéseit és cselekedeteit. 

60. Elfogadom, hogy győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miatt 

semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél 

maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és a ’Fair Play’ alapköve. 

61. Szándékos cselekedeteimmel sohasem veszélyeztetem az ellenfél, a csapattársak, a 

játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét. 

62. Szándékosan sohasem próbálom megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken, sem a 

mérkőzéseken, sem azon kívül. Elfogadom, hogy felelős vagyok az általam űzött 

sportág rám vonatkozó szabályainak megismeréséért. 

63. Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelentek minden sérülést és egészségi 

állapotomban beállt változást az Edzőmnek. 

64. Az edzésekre, mérkőzésekre, versenyekre kipihenten, felkészülten és pontosan 

érkezem. 

65.  Edzésekről és mérkőzésekről csak betegség, iskolai elfoglaltság, vagy családi okok 

miatt hiányozhatok. Hiányzásom okáról időben értesítem edzőmet. 

66. A kötelezően előírt védőfelszerelést - amennyiben ez szükséges a sportágam 

sajátosságának megfelelően - edzéseken és mérkőzéseken használom. 

67.  Az edzőm által kötelezően előírt sportfelszerelést használom a Dávid Kornél 

Kosárlabda Akadémia Alapítvány edzésein, mérkőzésein és rendezvényein. Állagát 

megóvom. 

68.  Betartom az öltöző előírt rendjét, a sportlétesítmény házirendjét! 24.Elektronikai 

eszközeimet (mobiltelefon, laptop, táblagép, mp3…) kizárólag 

69. az edzőm engedélyével használom az edzések, mérkőzések előtt és utána.  Megértem, 

hogy erre azért van szükség, hogy az adott feladatra pontosabban tudjak koncentrálni, 

így ezeket az eszközöket a kért időpontokban kikapcsolt állapotban tartom. 



70. Szülők Etikai és Viselkedési Kódexe: 

71. A Sportegyesületnél való sportolást, mint lehetőséget fogadom el. 

72. Tudomásul veszem, hogy úgy a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány, mint 

civil szervezet,     melynek gyermekem a tagja, és ezért képzési díjat fizet. 

73. Tudomásul veszem, hogy a fenti szervezet a sporttevékenységet elsősorban 

költségvetési és egyéb támogatásokból, pályázatokon elnyert összegekből 

finanszírozza. Így annak felhasználásáról az arra hivatott és ezzel megbízott 

szakemberek döntenek. 

74. Gyermekemet nem kényszerítem, hogy részt vegyen a sportban, de támogatom az általa 

választott sport iránti vonzódását. Gyermekem szervezett sportban saját élvezetére és 

szórakozására vesz részt. 

75. Gyermekemet a szabályok követésére ösztönzöm. Elfogadom, hogy gyermekem a jó 

példából tanul, ennek megfelelően mindkét csapat jó játékát megtapsolom. 

76. Nem szégyenítem meg gyermekemet azáltal, hogy kiabálok a játékosokra, vagy a 

bírókra. A sport és a benne résztvevők iránt tanúsított pozitív hozzáállásommal 

kívánom segíteni gyermekem fiatalkori sportélményeit. 

77. Sem gyermekem csapattársaira, sem az ellenfél játékosaira nem teszek megjegyzést, 

negatív észrevételt, tudomásul veszem, hogy ez – hasonló helyzetben - engem is 

negatívan érintene. 

78. Hangsúlyozom gyermekem részére a tudás fejlesztésének és az edzések fontosságát, 

kisebb hangsúlyt helyezvén versenyzésre, meccsekre, főképpen a fiatalabb 

korcsoportokban. 

79. Mindig betartatom gyermekemmel a Sport szabályzatát, különös tekintettel a sportszerű 

magatartásra és a tiltott szerek használatára, melyekre vonatkozó rendelkezések 

megsértése gyermekemet az Akadémiából történő kizárását vonja maga után. 

80. Megismerem a játék szabályait és támogatom a játékvezetőket a pályán és a pályán 

kívül. Elfogadom, hogy minden, a játékvezetőt érintő kritika rosszat tesz a sportnak. 

81. Tapssal jutalmazom a jó teljesítést mind a győzelem, mind pedig a vereség esetében. 

Megerősítem a játék pozitív elemeit. Sohasem kiabálok gyermekemmel, vagy bántom 

Őt a meccs, vagy az edzés után. Tudatosan munkálkodom a fizikai és verbális 

agressziónak a fiatalkori sportban történő megszüntetésén. 

82. Becsülöm és támogatom az edzők munkáját. 

83. Biztosítom, hogy gyermekem kipihenten, felkészülten és időben érkezzen az edzésekre 

és mérkőzésekre. 



84. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy gyermekem csak igazolt esetben, betegség, 

iskolai vagy komoly családi elfoglaltság miatt hiányozhat edzésről illetve mérkőzésről. 

85. Biztosítom, hogy gyermekem edzéseken és meccseken mindenkor viselje a megfelelő 

biztonságos felszerelést. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az Alapítvány 

programjai keretében az edzők utasításai vonatkoznak gyermekemre, támogatom ezek 

végrehajtását és nem csorbítom az edző tekintélyét. 

86. Nem kérdőjelezem meg a csoport beosztását, csapatösszeállítást és pozíció beosztást. 

87. Tudomásul veszem, hogy nem én választok csoportot, csapatot és edzőt a  gyermekem 

számára, hanem az Alapítvány vezetése határozza meg azt. 

88. Elfogadom, hogy az öltözőbe csupán edzői engedéllyel lehetséges belépni és annak 

rendjére vonatkozó szabályait szintén elfogadom. 

89. Elfogadom a sportlétesítmények rendjére vonatkozó szabályokat. 

 

 

Székesfehérvár, 2022. november 7. 

 

 

 

 

 Dávid Kornél 
Alapító 

Dr. Dávid László 
Kuratóriumi Elnök 

Matus Gábor 
Ügyvezető 
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