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.FERENCVÁROSI SPORTISKOLA  
ETIKAI KÓDEX 

 
I. 
Általános alapelvek 
- 
A jelen Etikai Kódexet a FERENCVÁROSI SPORTISKOLA   
(továbbiakban: FSI) szakmai közössége, a FSI a  keretében  működő  
Diákönkormányzat vélemény nyilvánításának figyelembevételével hozta létre. 
- 
Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogforrás. 
Az Etikai Kódex segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik az FSI céljainak 
megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek és korlátozni kívánja 
mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják 
. 
II. 
 
Sportolói és ahhoz kapcsolódó jogok 
 
1 
.Sportoló jogai 
- 
A FSI sportolónak joga, hogy  az  eredményes  felkészüléshez  valamennyi 
szakmai, személyi és tárgyi feltételt megkapja. 
- 
Az FSI sportolót meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsájtja. 
. 
2. 
Edzők jogai 
- 
A sportoló edzőinek joga, hogy az eredményes felkészítéshez valamennyi 
szükséges segítséget megkapja az FSI részéről. 
. 
 
A sportoló edzői javaslatot tehetnek az általuk tehetségesnek ítélt sportolók 
akadémiára történő felvételére illetve elbocsájtására. 
. 
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3. 
 
Szülő jogai 
 
A szülő joga, hogy megismerje az FSI ETIKAI KÓDEXÉT és tájékoztatást kapjon 
az abban foglaltakról. 
 
 
A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen kapjon felvilágosítást. 
 
 
A szülőnek joga van a  FSI  sportrendezvényein, mint  néző  részt  venni, amennyiben 
ennek jogszabályi feltételei fennállnak. 
 
III. 
 
Sportolói és ahhoz kapcsolódó kötelességek 
 
 
1. 
Általános sportolói kötelességek 
 
A FSI sportolói kötelesek az FSI hírnevéhez méltóan viselkedni, etikátlan 
cselekedetektől távol tartani magukat. 
 
A sportolóknak kötelessége az FSI szellemiségét magáénak vallani és ennek 
megfelelően viselkedni mindenhol és képviselni az intézményt. 
 
A sportolóknak a fair play keretein belül mindent  meg  kell  tenniük a győzelem 
érdekében,  tisztelni  kell  az  ellenfelet, csapattársaikat,  edzőjüket, tanáraikat 
el  kell  fogadni  a játékvezetői ítéletet, uralkodni kell az indulataikon. 
 
A sportolóknak sérülést, betegséget jelezni kell tanáraik, valamint az FSI orvosa felé. 
 
 
 
A sportolóknak kötelessége az iskolából, iskolai edzésről, mérkőzésről hiányzás 
esetén, azt megelőzően az iskola vezetőjét, és a megbízott edzőt, pedagógust  
tájékoztatni, tőle engedélyt kérni a távolmaradásra. 
- 
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A sportolók tudomásul veszik, hogy az iskolai szünetek nem jelentenek 
automatikusan az edzésekben is szünetet. 
 

 
A sportolók kötelesek a tanári,edzői utasításokat elfogadni, betartani. 
 
A sportolók kötelesek a tanár ill.  edző  által  megjelölt  helyen, időpontban  pontosan 
megjelenni különös tekintettel az alábbiakra: 
 
a. 
iskolai vizsgán a kiírt időpontban 
 
b. 
iskolai diákolimpiai bajnoki mérkőzések előtt 60 perccel az adott helyszínen megjelenni; az  
erre  jogosult  személy  által  meghatározott időpontban és helyen pontosan megjelenni 
 
 
A sportolók az elektronikai eszközeiket csak a tanárok, nevelők, edzők engedélyével 
használhatják 
 
 
 
A sportolók megjelenése, felszerelése  legyen  közösségbe  illő,  tiszta  és  ápolt, 
valamint az FSI által  szervezett,  és minden  más programon,  rendezvényen az 
alkalomhoz illő öltözetben kötelesek megjelenni. A sportolók kötelessége a kulturált, 
alkalomhoz illő viselkedés az Iskola által szervezett, és az Iskolán kívüli 
programokon, rendezvényeken. 

 
A sportolók kötelessége az iskolák, kollégium, csarnokok házirendjének 
megismerése, betartása. 
 
A sportolóknak közre kell működniük saját környezetük, valamint az általuk használt 
eszközök tisztán és rendben tartásában. A sportolók kötelesek a személyes 
tárgyaikat, az általuk használt bútorokat, eszközöket,  a közvetlen környezetüket, az 
általuk is használt,  helyiségeket, berendezéseket, beleértve az épületek környezetét 
is, aztán és rendben tartani. 
- 
A sportolók kötelesek az általuk használt iskolai létesítmények rendjét fenntartani, a 
létesítmények területén elkövetett károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel 
tartozik. 
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A sportolók kötelesek az iskolai tanulmányaikra kiemelt figyelmet fordítani. A gyenge 
tanulmányi eredmény, iskolai fegyelmezetlenség, hanyagság, a kollégiumban 
tanúsított fegyelmezetlenmagatartás, súlyos fegyelmezetlenségnek minősül. 
 
 
2. 
Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok 
- 
A sportolók kötelesek az iskola képviseletében való rendezvényeken az FSI által 
előírt felszerelésben megjelenni. 
- 
A sportolók kötelessége védeni a rá bízott felszerelések épségét, megakadályozni 
azok rongálását. 
- 
A sportolók kötelessége az FSI létesítményeinek, eszközeinek, rendjének óvása. 
- 
A sportolók kötelesek az általuk használatra átvett sportfelszereléseket első 
felhívásra visszaszolgáltatni. 
 
3. 
Tantermi és Öltözői rend 
- 
A tantermekben, és öltözőkben okozott szándékos károkozást fegyelmi eljárás és az 
okozott kár megtérítése követi.  Amennyiben a károkozó személye nem tisztázható, 
akkor azt a termet ill. öltözőt használó csoport köteles együttesen helyt állni. 
- 
A tanulók a tanítás ideje alatt, a teremben, ill. az öltözőben hagyott személyes 
ruházatuk, tárgyaik rendben tartásáról önállóan gondoskodnak. 
- 
A tantermekben, ill. öltözőkben hagyott személyes tárgyakért, felszerelésekért az FSI 
felelősséget nem vállal. 
- 
Az iskolában használatos mosdókat, zuhanyzófülkéket, WC-ket rendeltetésszerűen 
kell használni. 
- 
A tanulók kötelessége a tantermekben ill. öltözőkben a tisztaság fenntartása és az 
alapvető higiénés szabályok betartása. 
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4. 
Tanárok, tanítók, edzők kötelességei 
 
A tanárok, tanítók, edzők kötelessége az FSI hírnevéhez méltó viselkedés. 
- 
A tanárok, tanítók, edzők kötelessége a rendezvényeken, sportrendezvényeken az 
alkalomhoz illő öltözékben való megjelenés 
- 
A tanárok, tanítók, edzők kötelessége a rá bízott tanulókat, osztályt, csapatot a FSI 
szakmai követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni. 
- 
A tanárok, tanítók,  edzők kötelessége a létesítmények, felszerelések, eszközök 
rendjét, épségét a tanulókkal együtt óvni. 
 
5. 
Szülőkre vonatkozó kívánalmak 
- 
A szülők kötelesek az FSI rendezvényeken az FSI hírnevéhez méltóan 
viselkedni, etikátlan viselkedéstől magukat távol tartani. 
- 
A szülőktől elvárható, hogy támogassák az FSI jó hírét. 
 
6. 
Sportók által elkövetett kötelezettségszegések 
(különösen, de nem kizárólagosan) 
- 
A tanítás rendjének megsértése. 
- 
Az FSI rendjének be nem tartása. 
- 
Közösségi helyiségek rendjének megsértése. 
- 
Hallgató-hallgató közötti rendbontó magatartása (pl. egymás személyes tárgyainak 
és eszközeinek, ill. fogyasztási cikkeinek engedély nélküli elvétele vagy használata; 
az idősebb hallgatók korukkal vagy erejükkel való visszaélései). 
- 
Sportolók egymással szembeni olyan méltánytalan magatartása, amely  már 
személyiséget sért, de tettlegességig nem fajul. 
- 
Trágár beszéd, sértő gesztusok használata. 
- 
Az FSI munkatársai, nevelőtanári, iskola pedagógusi utasítás figyelmen kívül 
hagyása, tiszteletlen magatartás. 
- 
Felelőtlen magatartás miatti károkozás. 
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- 
Az FSI  által szervezett kötelező rendezvényekről  való  indokolatlan 
hiányzás. 
- 
A dohányzás, alkohol, kábítószer, kábító hatású szerek használata, terjesztése. 
- 
A lopás illetve az arra való felbujtás, testi sértés, garázdaság, becsületsértés, 
rágalmazás, bármely más bűncselekmény, vagy szabálysértés magatartásainak 
tanúsítása. 
- 
Az  intézmény  illegális  elhagyása  a  szülő  és/vagy  a  nevelő,  edző  szándékos 
félrevezetésével (pl. kilépőkártya hamisítása, hazugság). 
- 
Szándékos károkozás (intézménynek és/vagy egymásnak). 
- 
Az iskola és az intézmény lejáratása 
- 
Jelen Etikai Kódex, az FSI Házi Rendjének súlyos, vagy ismételt megszegése. 
 
 
 
V. 
Etikai kódexszel kapcsolatos szabályok 
- 
Az Etikai Kódex minden érintettel való megismertetése az FSI kötelessége. A 
megismerése, és tudomásul vétele és betartása pedig minden érintett kötelessége. 
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