
 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 

ETIKAI KÓDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
 

 



 

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION 

 

 

SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. 

POSTACÍM: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. 

 

 

 

Telefon: 06-1/460-6825 

Telefax: 06-1/252-3296 

 

Adószám: 19012504-2-42 

Bankszámlaszám: 10300002-20316431-00003285 [MKB Bank] 

 

E-Mail: mkosz@hunbasket.hu 

Internet honlap: http://www.kosarsport.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtárgyalta és elfogadta az MKOSZ ELNÖKSÉGE 2012. január 7-én. 

  



 

 

„A törvény szerint valaki akkor bűnös, ha megsérti mások jogát. Az etika szerint akkor, ha fontolgatja, hogy ezt megteszi. 

„(Immanuel Kant) 

 

1. Előszó 

 

Az etika mint a gyakorlati filozófia alapvető része erkölcsi jelenségekről szóló tudomány, azoknak az erkölcsi tényeknek az 

elemzésére és filozófiai megalapozására törekszik, amelyekből le lehet vezetni a mindenkori emberi cselekvés normáit. Az etika 

alapkérdése, hogy mi a jó, és mi a rossz. Az etika a személyes felelősséghez kötődik, az emberért, a másokért, a környezetért vállalt 

felelősséghez. Aki etikusan akar viselkedni, döntést hozni, nem kerülheti meg az etikai normákat még akkor sem, ha azok a különböző 

szakterületeken más és más formában öltenek testet. Az etika a döntések, a cselekvések finom szabályozására való, mert nem 

lehetséges minden cselekvés, a cselekvés minden elemét hatalmi, jogi eszközökkel vagy szerződésekkel szabályozni. 

A lelkiismereti ítélet feltétlenül kötelező az ember döntéseire. Az egyén felelőssége, hogy az akarat szabadsága által a jóra 

vagy a rosszra tör. Az embernek kiszámíthatónak kell lennie, hogy megbízhatónak tartsák, mert minden jó kapcsolat alapja a bizalom.  

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség Etikai Kódexére (FIBA Code of Ethics) épülő jelen Etikai Kódex szándéka annak 

biztosítása, hogy a kosárlabdát az etika, az őszinteség, az átláthatóság, a demokrácia, a hitelesség, a méltóság, a professzionális 

magatartás és a fair play keretei között szervezzék és játsszák! 

Az Etikai Kódex alapelve, hogy a fair play által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves 

alkotórészei a sport minden területének. 

Az Etikai Kódex lényege a hosszú távú elkötelezettség, amely az MKOSZ stratégiájának fejlődésének etikai alapjául szolgál. 

Az Etikai Kódex célja, hogy segítse a kosárlabda valamennyi érintettjének együttműködését a sportág népszerűsítését, 

presztízsét, társadalmi elismertségét.  

 

2. Az Etikai kódex hatálya és alkalmazása 

 

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed az MKOSZ valamennyi, cselekedeteikért felelősségre vonható érintettjére állampolgárságra való 

tekintet nélkül, és függetlenül attól, hogy milyen minőségben, beosztásban, formában tevékenykednek a kosárlabda sportágban. 

2.1 Sportszakemberek (beleértve a klubtulajdonosokat, hivatalos személyeket és munkatársakat) 

2.2 A játékosok, edzők, játékosokat segítő személyzet (beleértve a csapatvezetőket, orvosi, egészségügyi személyzetet, 

stb.), játékvezetők, ellenőrök és FIBA, MKOSZ engedéllyel működő játékosügynökök. 

2.3 FIBA és MKOSZ eseményre pályázó szervezetek, városok, beleértve az esemény szervezésére létrehozott helyi 

szervező bizottságokat is. 

 

 

3. Az Etikai Kódex követelményei 

 

3.1. Az MKOSZ szabályzatai kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak, így az MKOSZ érintettjeinek igazodniuk kell a Kódex 

előírásaihoz, beleértve az Előszóban említett normákat is. 

3.2. Az MKOSZ minden érintettjének hűséget kell tanúsítania a FIBA, az MKOSZ elvei és a kosárlabda sportág iránt, és semmit sem 

tehetnek, amivel szégyent hozhatnának a sportra. 



 

3.3. A fair play szellemisége, kell, hogy áthassa a kosárlabda minden érintettjének gondolkodását és cselekedetét. 

3.4. Tiszteletben kell tartani a FIBA és az MKOSZ Alapszabályát és egyéb szabályzatainak előírásait, illetve ezen szervezetek 

döntéseit. 

3.5. Tiszteletben kell tartani a kosárlabdában kötött személyes, üzleti, illetve gentlemen’s agreement elvek alapján kötött 

szerződéseket, és ne bátorítsanak másokat ilyen szerződések, megállapodások megszegésére. 

3.6. A kosárlabda érintettjeinek távol kell tartaniuk magukat minden olyan tevékenységtől, amely törvénytelen, tisztességtelen módon 

befolyásolhatja a kosárlabda mérkőzések végkimenetelét, az MKOSZ tevékenységét, a sportbaráti kapcsolatokat, a fair play 

szellemiségének megvalósulását. 

3.6.1 A kosárlabda érintettje ne vállaljon illetve ne folytasson olyan tevékenységet, amely hivatásához méltatlan, illetve 

olyan megbízatást, amely veszélyezteti szolgálatának jogszerű, pártatlan befolyástól mentes ellátását. 

3.6.2 Tilos a meghatározott és jogszerű járandóságokon kívüli ajándékok, pénzösszegek, jutalékok, vagy más 

juttatások, játékosok által, hivatalos személyek által történő elfogadása, vagy felajánlása. 

3.6.3 Tilos a korrupció, a megvesztegetés, a hatalommal, a pozícióval való visszaélés, az ún. bundázás. A korrupció 

nem kizárólag megvesztegetést, hanem romlást, megsemmisítést, tönkremenést is jelent. 

3.6.4 Tilos a doppingolás, a tiltott teljesítménynövelő szerek és módszerek használata, mert ez nemcsak jogi, hanem 

sportetikai kérdés is, hiszen megkérdőjelezi az így elért sikerek sportértéket. 

3.6.5 Tilos bűnügyben, vagy más nem megfelelő tevékenységben, pl: olyan sportfogadásban, vagy más módon 

történő spekulációban való részvétel, amely a mérkőzés eredményét tiltott módon befolyásolhatja. 

3.7. Az Etikai Kódex alapján a kosárlabda minden érintettjének jogkövető magatartást kell tanúsítani, akkor is, ha a jogszerűség 

hátrányosan érinti. 

3.8. A kosárlabda sportot a tagság és az érintettek képviseleti elve alapján a szakszerűségre törekedve, a dilettantizmus, a 

kontárkodás etikai vétségét mellőzve a nyilvánosság elve szerint kell működtetni. 

3.9. Biztosítani kell, hogy a diszkrimináció, a zaklatás – pszichoterror -, a rágalmazás, a visszaélés bármely formája ellen minden 

szinten fellépjenek, és megfelelő eljárási rendek kerüljenek kidolgozásra az ilyen megnyilvánulások ellen. 

3.10. A kosárlabda- szervezeteket átlátható és fair módon kell működtetni részrehajlás és korrupció mentesen, nyílt és demokratikus 

választásokkal, folyamatokkal, az összeférhetetlenség kizárásával. 

3.10.1 A kosárlabdát őszintén, becsületesen, rangjához méltóan kell képviselni. 

3.10.2 A felelősség, lojalitás, és kezdeményezés olyan alapvető tulajdonságok, melyekhez a kosárlabda képviselete 

illetve a szervezetek működtetése során igazodni kell! 

3.10.3 Az is erkölcstelen, ha valaki jót sem cselekszik, noha cselekedhetne, mert az ember tökéletessége nem abban 

áll, hogy nem tesz rosszat, hanem abban, hogy megteszi a jót. 

3.10.4 A szubjektíve jó cél nem igazolhat objektíve rossz eszközöket 

3.11. A demokratikus és nyílt választások érdekében a tisztségekre kandidáló jelölteknek a FIBA és az MKOSZ Etikai Kódexeiben 

megfogalmazott elvek alapján kell tevékenykedniük. 

3.12. A kosárlabda érintettjeinek garantálniuk kell a játékosok biztonságát, orvosi ellátását és az esemény rangjához méltó 

körülményeket. 

3.13. A kosárlabda érintettjeinek nem csak érdekeiktől vezérelve, hanem a tárgyilagosság, az igazságosság és a becsületesség elve 

alapján kell döntéseket hozniuk. 

3.14. A kosárlabda érintettjei ne hozzanak nyilvánosságra bizalmas jellegű információkat. 



 

3.15. A kosárlabda érintettjeinek az empátia és a tolerancia elvei alapján törekedniük kell más érintettek problémájának megoldására 

is. 

3.16. Az odafigyelés képessége meghatározza emberi kapcsolataink minőségét, mely attól függ, mennyire értünk meg másokat, 

hogyan kezeljük őket. A méltányossági elv szerint nem szabad kihasználni mások kényszerhelyzetét, esetleges 

tájékozatlanságát. 

3.17. Törekedni kell a személyiség tiszteletére és védelmére, a partnerek tartalmi és formai megbecsülésére. Tilos a hírnévrontás, 

mások rossz hírének keltése, hamis tények állításával, hangoztatásával, vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével. 

3.18. Önismeret, önértékelés (önkontroll), lelkesedés, kitartás, motiváció, olyan erkölcsi normák, amelyek segítségével sokat tehetünk 

azért, hogy céljaink megvalósuljanak. 

 

 

4. Az Etikai Bizottság szerepe/ Az Etikai Kódex megszegése 

 

4.1 Az Etikai Kódex elfogadásával az MKOSZ arra törekszik, hogy az etikai normák érvényesítésével is segítse fenntartani az 

MKOSZ szakmai, intézményi integritását. 

4.2 Az MKOSZ elnöksége létrehozta a három állandó tagból álló Etikai Bizottságot, amely felkérésre, vagy saját kezdeményezésre, 

az etikai szempontokból megítélhető vitás helyzetekben foglal állást, törekedve a konfliktusok megoldására. 

4.3 Az Etikai Bizottság elsődleges célja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse az Etikai Kódexben rögzítetteket és az 

MKOSZ gyakorlatát összhangba hozni. 

4.4 Annak érdekében, hogy az Etikai Kódexben rögzített etikai normák az MKOSZ életében érvényesüljenek, minden érintett köteles 

együttműködni az Etikai Bizottsággal. 

 

 

4.5 Az Etikai Bizottság feladata, hogy kivizsgálja az Etikai Kódex esetleges megszegésével kapcsolatos ügyeket, majd azt követően 

tájékoztassa az MKOSZ ügyvezető igazgatóját és főtitkárát annak eredményéről. 

4.6 Az Etikai Bizottság szigorúan bizalmasan kezeli a működése során tudomására jutott információkat. 

4.7 Az Etikai Kódex állítólagos megszegésével kapcsolatban az MKOSZ tagjai, érintettjei az ügyvezető igazgató vagy a főtitkár által 

kezdeményezhetnek eljárást, kérhetnek állásfoglalást az Etikai Bizottságtól. 

4.8 Névtelen bejelentésekkel a korrekt eljárás érdekében az Etikai Bizottság nem foglalkozik. 

4.9 Az eljárás kizárólag az előző 1 (egy) évben történt eseményekre vonatkozhat. A folytatólagosan elkövetett etikai vétség esetén a 

határidő alkalmazása szempontjából a legkésőbb megvalósult cselekmény időpontja az irányadó, azonban a vétség 

elbírálásánál az egymással összefüggő vagy hasonló jellegű korábban történt cselekmények is figyelembe vehetők. 

4.10 A bejelentésnek konkrétnak kell lennie: Fel kell tüntetni az etikai norma ellen vétő nevét, a cselekmény helyét, időpontját, 

továbbá a rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. tanúk,tárgyi bizonyítékok stb). 

4.11 A bejelentést meg lehet tenni szóban vagy írásban az MKOSZ ügyvezető igazgatójánál és az MKOSZ főtitkáránál. 

4.12 A szóban tett bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet alá kell írnia a bejelentőnek, a bejelentést fogadónak és a 

jegyzőkönyvezetőnek. 

4.13 Az eljárás során az Etikai Bizottság jogosult jogi tanácsadó vagy más szakértő segítségét igénybe venni. 

4.14 Az ügy megfelelő kivizsgálását követően az Etikai Bizottság határozatban vagy elutasítja a beadványt, vagy tájékoztatja az 

ügyvezető igazgatót illetve a főtitkárt az Etikai Kódex megszegéséről és a további intézkedésekkel kapcsolatos javaslatukról. 



 

4.15 Az Etikai Bizottság hatáskör hiányára hivatkozó elutasító határozata ellen fellebbezéssel nem lehet élni. 

 

5. Az Etikai Kódex megszegésével járó szankciók 

 

5.1 A szükséges bizonyítékokkal alá nem támasztott gyanú esetén semmiféle olyan intézkedés nem alkalmazható, amely a 

bepanaszoltnak hátrányt okozhat. 

5.2 A bepanaszoltat minden esetben meg kell hallgatni, kivéve, ha az eset összes körülményéből következően egyértelmű, hogy a 

bejelentés alaptalan. 

5.3 Az Etikai Bizottság nem rendelkezik közvetlen szankcionálási hatáskörrel. 

5.4 Amennyiben bizonyítottnak találja a bejelentésben megjelölt etikai normasértést az alábbiakról dönthet: 

5.4..1 határozatban állapítja meg az etikai normasértés megtörténtét, és elrendeli annak nyilvánosságra hozatalát az 

MKOSZ honlapján keresztül, 

5.4..2 fegyelmi eljárást kezdeményez, amennyiben az etikai normasértéssel egyúttal fegyelmi vétség gyanúja is 

felmerül, 

5.4..3 büntetőfeljelentésre hívja fel az ügyvezető igazgató, a főtitkár illetve az MKOSZ elnökének figyelmét, 

amennyiben az etikai normasértés egyúttal bűncselekmény alapos gyanújára ad alapot. 

 

 

5.4..4 az Etikai Bizottság 5.4.2 szerinti fegyelmi eljárás kezdeményezése és 5.4.3 szerinti büntetőfeljelentésre történő 

felhívása ellen nem lehet panasszal élni! 

 
5.5 Az Etikai Bizottság határozatát a bejelentővel, a sértettel és a bepanaszolttal írásban kell ismertetni. Az Etikai Bizottság 

határozatával kapcsolatban a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül panasszal lehet fordulni az MKOSZ Elnökéhez. 

 

Amennyiben az érintettek bármelyike az Etikai Bizottság határozatával kapcsolatban panasszal él az MKOSZ Elnökénél, akkor a 

határozat végrehajtására ennek halasztó hatálya van. 

 

6. Az MKOSZ saját hatáskörében, saját eljárási rendjének megfelelően vizsgálhatja az Etikai Kódex állítólagos megszegésével 

kapcsolatos eseteket, kivéve, ha az közvetlenül az MKOSZ-t érinti. Ebben az esetben az ügy a FIBA Etikai Bizottságának hatáskörébe 

kerül. 

 

Az etikus gondolkodásnak, cselekvésnek alapvető, meghatározó szerepe van a sportkapcsolatokban. „ Egy ember valódi jelleme abból 

mérhető le igazán, hogy mit tenne akkor, ha soha senki nem tudná meg. „ (Thomas Macaulay) 

 


