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DRAGON STEEL Sportegyesület Etikai Kódexe 

 

 

A DRAGON STEEL Sportegyesület Elnöksége az alábbi Etikai Kódexet alkotja meg: 

Preambulum 

A DRAGON STEEL Sportegyesület Etikai Kódexe az alapvető sportolói, versenyzői, edzői és 
szurkolói, kísérői (szülői-, hozzátartozói-) részére szóló morális követelmények megfogalmazásával 
kinyilatkoztatja tagjai számára a sporttársakkal, edzőikkel, csapatvezetőikkel kapcsolatos, illetve 

versenyeken más egyesületek versenyzőivel szemben elvárt és követendő etikus magatartás szabályait.  

Az Etikai Kódex alapvető célja egyrészt, hogy az Egyesület minden sportolója megismerje a „Fair Play” 

fogalmát, amely:  

„A tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás 
eszméje. A sport egyik legnemesebb tényezője.”  

Másrészt elősegítse és ösztönözze a sárkányhajózásra vonatkozó szabályok, valamint a Sportegyesület 
Alapszabálya rendelkezésinek betartását, illetve a Sportegyesület célkitűzéseivel való azonosulást, és 
azok érvényesítését. 

Az Etikai Kódex célja továbbá, hogy segítse az Egyesület sportolóit és edzőit, hogy munkájukat 
eredményesen, sikeresen és az alapvető emberi jogok betartásával, egymás tiszteletével végezzék.  

I. Általános irányelvek  

Az Etikai Kódex a DRAGON STEEL Sportegyesület értékrendjét rögzíti.  

Ezen értékrend szerinti viselkedési szabályok elsősorban a sportolókra és edzőikre – az Egyesület 
tagságára - vonatkoznak, de elvárt módon a sportolók kísérőire, hozzátartozóira, ismerőseire és a 
versenyeken megjelenő szurkolókra egyaránt.  

A Kódex célkitűzése az is, hogy a tagság körében felmerült leggyakoribb élethelyzetekre rögzítse - a 

kinyilvánított általános elveknek és értékeknek megfelelő - minimálisan elvárható magatartási formákat, 
valamint az ezekkel kapcsolatos eljárási- és döntéshozatali szabályokat.  

A DRAGON STEEL Sportegyesület tagsága magára nézve kötelezőnek ismeri el, és betartja a jelen 
Etikai Kódex, valamint az Egyesület Alapszabálya rendelkezéseit, továbbá az Egyesület 
sporttevékenységére, és az ennek során tanúsított viselkedésére vonatkozó magasabb szintű normákat, 
így a Magyar Sárkányhajó Szövetség mindenkor hatályos Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatát, 
valamint a Fegyelmi Szabályzatát, Doppingellenes Szabályzatát, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény ide vonatkozó rendelkezéseit. 

A jelen Etikai Kódex rendelkezéseinek betartásáról a DRAGON STEEL Sportegyesület Elnöksége 
gondoskodik. A Kódex egyúttal rendelkezik az Etikai Bizottság létrehozásáról és működéséről is. 

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a DRAGON STEEL Sportegyesület tagságára (rendes tag, pártoló tag), 
továbbá az Egyesület neve alatt versenyző sportolókra, és ezek az Egyesület rendezvényein, versenyein 
megjelenő kísérőire, hozzátartozóira, szurkolóira. 
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II. Etikai vétség 

Az Etikai Kódexben szereplő szabályok megszegése etikai vétség. Etikai vétséget valósít meg továbbá 
a Magyar Sárkányhajó Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata 4-6.§-ban, valamint a 8.§-ban 

körülírt magatartások elkövetője. Az etikai vétség gyanújának esetén, a vélelmezett elkövetővel 
szemben a Sportegyesület Etikai Bizottsága jár el; amely az arra jogosult személy, vagy szerv 

szabályszerű kezdeményezésére lefolytatja az etikai eljárást, és az ügyet kivizsgálja. Amennyiben 

elkövető felelősségét megállapítja az etikai vétség vonatkozásában, akkor felelősségre vonást 
kezdeményez az Egyesület Elnöksége felé.  

III. Etikai szabályok sportolók számára  

A sportolás minden sportoló (tag) saját örömére, saját elhatározásából és minden kényszertől mentesen 

történjen.  

A DRAGON STEEL Sportegyesület minden tagja tudomásul veszi, hogy az Egyesület fő tevékenységét 
jelentő sportágban (sárkányhajózás) történő versenyzést részére a DRAGON STEEL Sportegyesület 
biztosítja. Ezt a sportoló tag lehetőségként, és nem jogként fogadja el. Ennek érdekében vállalja, hogy 

viselkedésével minden esetben - a tőle telhető maximális módon – elősegíti a DRAGON STEEL 

Sportegyesület eredményességét, tiszteli a hagyományait, öregbíti és védi becsületét, értékeit és a jó 
hírnevét. 

Minden tag elvitathatatlan joga annak eldöntése, hogy kívánja-e versenyszerűen űzni a sárkányhajózást, 
vagy sem. E döntést mindenkinek tiszteletben kell tartania. 

A sportoló tag elfogadja a DRAGON STEEL Sportegyesületben betöltött tagságával azt, hogy azonosul 

a sportszervezet céljaival, és azokra maga is prioritásként tekint, amelyek az alábbiak:  

A sárkányhajózás csapatsport. Ezért a sportoló tudomásul veszi, hogy a csapat (Egyesület) sportérdekei 
kiemelten fontosak, ezért képes azokat szükség szerint a saját, önös érdekei elé helyezi. 

A csapatvezetés (edző, sportvezető, csapatkapitány) utasításait betartja, elfogadja. A csapatvezetőket, 
valamint az Egyesület vezetőit nyilvánosan nem kritizálja, viszont az ezzel kapcsolatos esetlegesen 

felmerülő problémáit jelezheti, véleményét megfogalmazhatja az Egyesület Elnöksége felé. 

Nem kérdőjelezi meg a csapatvezetés munkáját, döntéseit, a csapatba és a versenyekre történő 

kijelöléseket, beosztásokat; tudomásul véve azt, hogy a versenyekre történő nevezés a csapatvezetés 
joga és kötelessége. Elfogadja azt, hogy csapatvezetés e körben hozott döntései elsősorban a csapat 
(Sportegyesület) érdekeit, a maximális eredményességet szolgálják. Törekszik ezért arra, hogy edzett, 

felkészült, jó versenyző és csapatjátékos legyen. 

Az edzéseken és a versenyeken fegyelmezetten, kötelességtudóan viselkedik, a rábízott feladatra 
maximálisan koncentrálva, azt a legjobb tudása szerint hajtja végre. Az edzésekre és a versenyekre 

edzésre-, illetve versenyzésre alkalmas állapotban, kipihenten, felkészülten és pontosan érkezik. 

A sportoló igyekszik magával szemben önkritikus lenni, és elfogadja a segítőszándékú kritikát, a jó 
tanácsokat, amelyeket alkalmazva javítja az esetleges hibáit, tökéletesíti a mozgását és technikáját. Bízik 
a csapatársaiban, a csapatvezetőiben, és abban, hogy jót akarnak, hiszen egy az érdekük. 

A csapattársaiban a jót keresi, és maga is a jóra törekszik. Őket nem bántja, hanem szükség esetén 
segítséget nyújt, kérésre - megfelelő helyen és időpontban, alkotó légkörrel - tanácsot ad, támogatólag 
megosztja a saját tapasztalatait. Kerüli az intrikákat, a valótlan, vagy bizonytalan tartalmú „hírek” 
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továbbadását, a csapattársai rossz színben történő feltüntetését és/vagy méltatlan helyzetbe hozását. 
Tudomásul veszi azt, hogy az ilyen jellegű magatartás súlyos hatással van a Sportegyesület közösségi 
életére, a jó hangulatra és a versenyszellemre, amely így megengedhetetlen, és következményeket 
vonhat maga után.  

Amennyiben valamely, a Sportegyesület által biztosított ruházatot kötelező viselni egy adott 
rendezvényen, versenyen, akkor ennek a sportoló eleget tesz, és nem más egyéb ruhát hord magán. 

A Sportegyesület sporteszközei és sportfelszerelései állagát megóvja. A használatra kapott 

sportruházatot, és felszerelést - amennyiben azt egyszeri alkalomra kapta - gondoskodik annak a 

használat utáni visszaadásáról, abban az állapotban, ahogy azt átvette. 

Elfogadja és tiszteletben tartja a versenybírók tekintélyét. Látható és hallható módon semmilyen 
körülmények között nem kérdőjelezi meg a bírók döntéseit és cselekedeteit, tudomásul veszi azt, hogy 

a versenybírói döntésekkel kapcsolatos eljárás kizárólag a csapatvezetők (edző, csapatkapitány) vagy 

megbízottaik joga, feladata.  

Elfogadja, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvés miatt semmilyen 

körülmények között sem sérülhetnek a verseny – a Fair Play - szabályai és az ellenfél maradéktalan 
tisztelete. 

Szándékos cselekedetével sohasem veszélyezteti az ellenfél, a csapattársak, a versenybírók, vagy a 

nézők biztonságát, testi épségét, egészségét. 

Szándékosan sohasem próbálja megkerülni a verseny-, vagy sportszabályokat, sem az edzéseken sem 
versenyeken, sem azon kívül. Elfogadja, hogy felelős az általa űzött sportágra – és ezen belül magára, 

mint sportolóra - vonatkozó szabályok megismeréséért. 

Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelent minden sérülést és az egészségi állapotában beállt 
változást a csapatvezetésnek. 

Belátja, hogy nem csak a győzelem az, ami örömöt okozhat. Akár a sportoló meglévő képessége 

fejlődése, akár a saját egyéni eredménye javulása (pl. az előző verseny eredményéhez képest) elismert 
teljesítmény lehet az edzők és a csapattársak szemében egyaránt.  

Csak a becsületes eszközökkel, a szabályok betartásával szerzett eredmény okozhat igazi örömöt.  

Elfogadja, hogy meg kell tanulni csapatjátékosnak lenni, és legalább a verseny idejére az egyéni érdeket 
háttérbe szorítani. Ez a csapatversenyek elengedhetetlen feltétele. Be kell látni, hogy csak akkor lehet 

egy csapattag egyénileg is sikeres, ha a csapat sikeres.  

Elismeri, hogy az eredményesség és sikeresség nélkülözhetetlen feltétele a választott sportágunk – a 

sárkányhajózás - szabályainak, és különösen versenyek szabályainak ismerete. 

Elengedhetetlen, hogy minden sportoló tag, versenyző az életvitelével, szorgalmával, igyekezetével, 
emberi viselkedésével, a csapattársihoz való pozitív viszonyulásával járuljon hozzá Egyesület 
működőképességéhez, eredményességéhez, a jó hírnevének megőrzéséhez és annak öregbítéséhez.  

A tanuló sportoló fordítson megfelelő figyelmet tanulmányai folytatására, szem előtt tartva azt, hogy 

sporttevékenységét nem végezheti a tanulmányi eredményeinek rovására.  
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A sportolók körében egymás között semmilyen körülmények között nincs helye kirekesztő 
magatartásnak. Nemre, életkorra, testi adottságokra, képességre való tekintet nélkül minden csapattag 
azonos jogállásúnak tekintendő. A bármely szempontból hátrányos helyzetű csapattag gúnyolása, 
megkülönböztetése tilos, és súlyosan elítélendő.  

A sportolók az esetlegesen kialakult konfliktusaikat – lehetőleg – haladéktalanul tisztázzák egymás 
között, amennyiben ez nem vezet eredményre, forduljanak a csapatvezetőhöz, aki azonnali és szakszerű 
módon igyekezzen segíteni a kialakult helyzet rendezésében.  

A sportoló ne készítsen és jelenítsen meg magára, sportolói társaira, edzőire és az Egyesületre nézve 
hátrányos, lejárató fényképet, híreket, és ne publikáljon ilyen, vagy hasonló tartalmakat a virtuális 
csatornákon, közösségi oldalakon. (pl.: Facebook, Twitter, Youtube..stb.) Tartózkodjon az ilyen jellegű, 
akár mások által közzétett tartalmakkal kapcsolatos véleményformálástól is.  

IV. Etikai szabályok a csapatvezetés (edző, sportvezető, csapatkapitány) számára  

Az Egyesület minden csapatvezetője tiszteletben kell, hogy tartsa az emberi jogokat, tudatában annak, 
hogy a sportolók számára ő példakép, viselkedése - elsősorban a gyermekek számára - mintaértékű.  

A csapatvezetők a munkájukat mindenkor hivatásként, felelősségtudattal végezzék.  

Az edző, segédedző soha nem folytathat, vagy nem vehet részt kegyetlen, embertelen, vagy megalázó 
bánásmódban.  

Az edző a sportolóval szemben nem alkalmazhat fenyegetést, kényszert, kivéve rendkívüli helyzet 
esetén, a testi épség védelme, életmentés érdekében.  

Az edzések során az edzőnek az igazságosság, egyenlő elbánás és a méltányosság elvét kell követnie, el 
kell kerülni a hátrányos megkülönböztetés minden formáját.  

Nem megengedhető a sportolóval szemben mások előtt a kioktató, lekicsinylő hangnem, a durva szavak 

használata, a káromkodás.  

Az edző, a sportolóival kapcsolatban tudomására jutott, vagy rábízott egészségügyi- és személyes 

jellegű információkat köteles titokban tartani.  

Az edző a sportoló felé történő folyamatos, - lehetőség szerint - építő jellegű visszajelzésekkel értékelje 
a sportoló teljesítményét, ugyanakkor adjon lehetőséget a sportoló számára, hogy kérdéseivel, 
problémáival őt felkereshesse.  

A fiatalkorúak egészséges életmódra való nevelése, az egészségkárosító tényezőkre és magatartásokra 
történő figyelemfelhívás fontos eleme az edzői tevékenységnek.  

Az edzői munka egyik alapeleme, hogy sportolóival betartassa a sportszerű magatartás alapvető 
szabályait.  

Az Egyesület morális elvárása, hogy edzői rendszeres ön-és továbbképzések keretében, sportági és 
pedagógiai tudásukat folyamatosan fejlesszék.  

Az edző munkája során nélkülözhetetlen a folyamatos konzultáció a többi edzővel és az Egyesület 
vezetőivel a sportolók fejlődése érdekében.  
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V. Etikai szabályok a szülők, kísérők és a szurkolók számára  

A szülő minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy gyermeke sportolásának lehetősége és 
annak körülményei elősegítsék a sport élvezetét, és az abban való részvételét és kiteljesedést.  

Az edzéslátogatás elősegítése, a gyermek eljuttatása az edzésekre, a rendszerességre, pontosságra való 
nevelés a legfontosabb alapelemei a sporttevékenységnek, ezért a szülő támogassa, segítse gyermekét 
mindezekben.  

A szülők lehetőség szerint vegyenek részt az Egyesület rendezvényein, amelyen a gyermeke is részt 
vesz.  

A sportszerű viselkedés szabályainak ismerete a szülők és más kísérők (hozzátartozó, barát, ismerős) 
számára is elengedhetetlen.  

Rendkívüli jelentőségű, hogy személyes példamutatással a szülő arra nevelje gyermekét, hogy faji, 

nemi, képességbeli adottságokra való tekintet nélkül, társaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel 
bír.  

Versenyeken elfogadott az Egyesület színeit és nevét viselő textíliák kifüggesztése és viselése.  

Versenyeken minden kísérő fordítson figyelmet arra, hogy az Egyesület egységének, a csapattagok 
összetartozásának élménye megvalósuljon a versenyzők és szurkolóik számára.  

A szurkoló a szurkolás hangerejével, viselkedésével semmiképpen ne zavarja a verseny rajtját és a 
verseny lebonyolítását, a versenybíróság ezen irányú kéréseit szigorúan tartsa be.  

A kísérő, szurkoló nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a csapata tagjaiban, a verseny szervezőiben, 
többi versenyzőben megbotránkozást kelthet, és a sportszerű szurkolással egyébként nem 

összeegyeztethető.  

Súlyosan etikátlan bármely kommunikációs csatornán, közösségi oldalon Egyesület versenyzőjéről, 
csapattagról, akár más egyesületről, vagy annak tagjáról tett lekicsinylő, becsmérlő vélemény 
kinyilvánítása, hitelrontó kijelentés.  

VI. Küldetésnyilatkozat  

A DRAGON STEEL Sportegyesület fő feladatainak tekinti, hogy a sárkányhajó sport iránt érdeklődő 
sportolók lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a sárkányhajózásra, annak 

kipróbálására, továbbá a versenysportjának megismerésére, - és megfelelő felkészülés után - annak 

folyamatos művelésére, és a színvonalas versenyzésre.  

Ennek érdekében az Egyesület minden tagja számára biztosítja a teljes fizikai- és mentális felkészülés 
lehetőségét az örömöt jelentő sportolás, és az eredményes versenyzés érdekében. 

A DRAGON STEEL Sportegyesület elkötelezett abban, hogy a sportolói, edzői, csapatvezetői és a 
sportolók kísérői, szurkolói megismerjék, elfogadják, tudomásul vegyék és betartsák az Egyesület Etikai 
Kódexét.  

VII. Etikai Bizottság 

Az Etikai Bizottság tagjait az Egyesület Közgyűlése választja egyszerű szótöbbséggel az Egyesület 
rendes tagjai közül, határozatlan időre, de maximum 5 év időtartamra. 
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Létszáma 3 fő, 1 fő elnök, 2 fő tag. Az elnök irányítja a Bizottság munkáját. A Bizottság tagjainak 
szavazata egyenlő. A Bizottság a saját, belső döntéseit szótöbbséggel hozza. 

Az Etikai Bizottságnak nem lehet tagja a Sportegyesület vezető tisztségviselője. 

Az Etikai Bizottság csak az arra okot adó körülmény felmerülése esetén ülésezik, amelyet az Elnökség 
erre irányuló határozata alapján az Egyesület Elnöke hív össze. 

Az Etikai Bizottság nem döntéshozó testület. Az etikai vétség elkövetésének gyanúja esetén az érintett(-
ek) bevonásával lefolytatja az etikai vizsgálatot, amelynek eredményéről jelentést tesz, egyben 

javaslattal él az Egyesület Elnöksége felé, amely döntést hoz az etikai vétség kérdésében, és szankciót 
alkalmazhat. 

Az Etikai Bizottság jogosult minden, az Etikai Kódex és a felhívott szakági (MSSZ) szabályzat 
egyesületi tag, versenyző, csapatvezető, hozzátartozó, szurkoló általi megsértését valószínűsítő, a 
Bizottság elé terjesztett ügy kivizsgálására. 

VIII. Etikai eljárás 

Az etikai eljárás célja és feladata annak megállapítása, hogy az Etikai Kódex hatálya alá tartozó 
személyek valamelyike követett-e el etikai vétséget, vagy sem. 

Az etikai szabályok megsértésének gyanúja esetén a DRAGON STEEL Sportegyesület etikai eljárást 
folytathat le.  

Az etikai eljárást a DRAGON STEEL Sportegyesület bármely rendes tagja kezdeményezheti, a 
Sportegyesület Elnökéhez címzett írásbeli, konkrét és tárgyszerű kérelemmel.  

A DRAGON STEEL Sportegyesület Elnöke a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül 
összehívja az Elnökség rendkívüli ülését, és a kérelmet az Elnökség elé terjeszti. Az Elnökség indokolt 

határozatban dönt, hogy indít-e etikai eljárást, vagy sem. A döntést követően az Elnök az etikai eljárás 
elrendeléséről vagy megtagadásáról a kezdeményezőt írásban, vagy elektronikus úton értesíti. 

Amennyiben az Elnökség az etikai eljárás elrendeléséről dönt, az Egyesület Elnöke összehívja az eljárás 
lefolytatásra jogosult Etikai Bizottságot, egyúttal kézbesíti az Etikai Bizottság Elnökének a 
rendelkezésre álló iratokat. 

Az etikai eljárás során az Etikai Bizottság köteles az etikai vétség alapjául szolgáló cselekményt, 
magatartást, eseményt, valamint a rendelkezésre álló iratokat, illetve egyéb más bizonyítékokat minden 

tekintetben és körültekintően megvizsgálni, értelmezni, és azokat az Etikai Kódex szabályainak 
megfeleltetni, valamint - a szükséges és lehetséges módon - a tényállást tisztázni. 

A Bizottság szükség szerint, az érintett személyek (kezdeményező, vétséggel gyanúsított), illetve tanúk 
meghallgatását is foganatosíthatja. 

Az etikai vétséggel gyanúsított személy etikai eljárástól önhibájából történő távolmaradása, vagy 

nyilatkozatának megtagadása nem akadálya az eljárás eredményes lefolytatásának. 

Amennyiben az etikai vétséggel gyanúsított személlyel szemben az Egyesület Elnöksége elrendelte az 
etikai eljárást, az eljárás kezdő napjától az eljárás alá vont személy egyesületi tagsági jogai 
felfüggesztésre kerülnek, így szünetelnek, tehát azokat nem gyakorolhatja. Az Egyesület rendezvényeit, 
edzéseit, versenyeit, létesítményeit az eljárás jogerős lezárultáig nem látogathatja. 
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Az Etikai Bizottság az etikai eljárást az összehívásától számított 30 napon belül köteles befejezni. 
Amennyiben az indokolt, úgy az eljárás határidejét az Etikai Bizottság Elnökének kezdeményezésére, a 

DRAGON STEEL Sportegyesület Elnöke - egy alkalommal - további 30 nappal meghosszabbíthatja.  

Amennyiben az Egyesület Elnökségének bármely tagja érintett az etikai eljárásban, úgy sem annak 

elrendelésével, sem az érdemi döntés, sem pedig a szankció kiszabásával kapcsolatos elnökségi 
határozathozatalban nem vehet részt. Kizárólag ebben az esetben, a határozatképesség biztosítása 
érdekében, a kiesett elnökségi tag helyett az Etikai Bizottság Elnöke vesz részt a döntéshozatalban.  

Az Etikai Bizottság az általa lefolytatott etikai eljárás eredményéről, az ebben rögzített állásfoglalásáról 
írásbeli jelentést készít, amelyet döntéshozatal céljából megküldi az Egyesület Elnökének, aki azt 
haladéktalanul az Egyesület Elnöksége elé terjeszti. A Bizottság állásfoglalásának egyértelműen 
tartalmaznia kell azt a megállapítását, hogy az eljárás alá vont személy követett-e el etikai vétséget, vagy 
sem, ha igen, az milyen súlyú szabálysértésnek minősül. 

A DRAGON STEEL Sportegyesület Elnöksége az Etikai Bizottság jelentése kézhezvételétől számított 
15 napon beleül, annak tartalma alapján – mérlegelés nélkül - elnökségi határozatban mondja ki, hogy 
az eljárás alá vont személy etikai vétséget követett el. Ez esetben az egyesületi Alapszabály 9. 
fejezetében szabályozott fegyelmi eljárás keretében szankciót alkalmazhat.  

Amennyiben az Etikai Bizottság jelentése alapján nem állapítható meg az etikai vétség elkövetése az 
eljárás alá vont személy részéről, úgy az Elnökség határozatával az etikai eljárást lezárja, és az eljárás 
alá vont személyt visszahelyezi az egyesületi tagsági jogaiba.   

A DRAGON STEEL Sportegyesület Elnökségének eljárást lezáró határozata ellen, a határozattal érintett 
személyek bármelyike – érdeksérelemre hivatkozva – az egyesületi Alapszabály vonatkozó 
rendelkezései szerint jogorvoslattal élhetnek. 

Dunaújváros, 2022. január 08. 

IX. Záró rendelkezések 

Hatályos: 2022. január 08.- 

Elfogadta: A DRAGON STEEL Sportegyesület Közgyűlése 

 

   


