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A sporttörvény 40. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 10/16 sz.) és a TSC LK Topolya Statútumának
47. szakasza alapján, a TSC LK Topolya igazgatóbizottsága a 2018. október 10-én megtartott ülésén meghozta a
következő

HATÁROZATOT
A TSC LK TOPOLYA TAGJAINAK ETIKAI KÓDEXÉRŐL ÉS MAGATARTÁSI
SZABVÁNYAIRÓL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A TSC Labdarúgó Klub Topolya tagjainak etikai kódexéről és magatartási szabványairól szóló határozat
(a továbbiakban: kódex) a következőket írja elő: magatartás legfontosabb értékei, normák és etikai elvek, a TSC
Labdarúgó Klub Topolya (a továbbiakban: klub) minden tagjára vonatkozóan, mind a klub keretein belül, mind
egyéb személy és fél iránt, és annak tiszteletben tartása a klubtagsági státussal való rendelkezés feltételét képezi
(hivatásos, amatőr, önkéntes és hasonló).
2. szakasz
A jelen kódex rendelkezései a klub minden tagjára érvényesek, valamint mindenkire, aki sportjogi
viszonyban áll a TSC Labdarúgó Klub Topolyával.
A sporttal kapcsolatos, üzleti és egyéb integritás és a klub, valamint tagjai tekintélyének védelme,
minden törvénytelen, erkölcstelen, etikátlan és sportszerűtlen viselkedésforma és tett meghiúsítása és eltávolítása
érdekében, a jelen kódex rendelkezéseinek tiszteletben nem tartása a klub megfelelő okirataival összhangban
lesz büntetve.
3. szakasz
A jelen kódex célja a klubtagok magatartási szabályainak szabályozása, jogaik, kötelességeik,
felelősségük és kötelezettségeik tiszteletben tartása és végrehajtása, valamint azon jellem és sportetika kiépítése
alapvető elemeinek népszerűsítése, amely a sportszerű magatartás fogalmához tartozik a kulcselvekben:
bizalom, tisztelet, felelősség, átláthatóság, igazságosság, gondoskodás és szocializáció, és hogy a sportban akkor
lehet a legnagyobb eredményeket megvalósítani, ha a klub minden tagjának magatartása, a klub
tevékenységeinek keretein belül, a jelen irányelvekkel összhanban áll.
4. szakasz
A kódex a klub általános szabályozásának szerves része, és tartalmát ismernie kell minden klubtagnak.
A kódex lehetővé teszi a klubtagok számára, hogy megismerjék és tartsák magukat a sportetikához, a
klub és munkahely etikájához, üzleti, sport- és munkafegyelemhez, és hogy megfelelően és példásan
viszonyuljanak a sporteredményekhez és a munka eredményeihez a klubban.
A kódex lehetővé teszi a klub illetékes szervei számára, hogy annak alapján járjanak el, és a kódex
rendelkezéseinek megszegése esetén fegyelmi intézkedéseket tegyenek.
A kódex meghatározza a sporttal kapcsolatos általános és erkölcsi értékek rendszerét, a klubtag
önazonosságát, integritását, kívánt arculatát, sport- és munkaprofilját.
5. szakasz
A kódexben használatos egyes kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
1. “Klubtag” a klub Statútumával összhangban klubtagságba felvett természetes személy;
2. “Tisztségviselő” minden megválasztott, tisztségbe helyezett vagy kinevezett személy a klub vagy
ágazata szerveiben/testületeiben;
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3. “Érdek-összeütközés” az a helyzet, amelyben a klub tisztségviselőjének vagy klubtagnak személyes
érdeke van, amely kihat, kihathat vagy úgy tűnik hogy kihat tisztsége végzésére, oly módon, amely
veszélyezteti a klub érdekét, és amely csökkentheti képességét, miszerint tisztségét önállóan és a klub
okirataival ellentétes módon végezze;
4. “Zaklatás” rendszeres rosszindulatú magatartás, azzal a céllal, hogy elkülönítsen vagy kiközösítsen egy
személyt, amely sérti vagy csorbítja annak a személynek a méltóságát;
5. “Nyilvánosság előtt történő fellépés” médiákon, közösségi oldalakon, sajtótájékoztatókon, nyilvános
vitákon, nyilvános összejöveteleken és tribünökön keresztül történő közvéleményhez való fordulás;
6. „Kapcsolatban álló személy” a klubtag házastársa és élettársa, valamint a klubtag egyenes ági vérrokona;
7. „Harmadik személy” az a személy, aki nem klubtag, de a kódex rendelkezéseivel ellentétesen jár el.
II. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6. szakasz
A klubtagság a ténykedés következő elvein alapul:
Integritás és etikus magatartás mindenhol és mindenkor;
Manipuláció, kimenetel egyeztetésének tilalma, valamint minden etikátlan, labdarúgó mérkőzések
eredményére történő kihatás tilalma;
Zéró tolerancia a korrupcióval szemben;
Tisztelet és méltóság a klub többi tagjával szemben, valamint a labdarúgó szervezet többi tagja és egyéb
személy iránt;
Magánéleti jog és személyi jog és szabadság tiszteletben tartása;
Zéró tolerancia a diszkriminációval és zaklatással szemben;
Sportszerűség
Szerb Köztársaság törvényhozásának, SZLSZ és egyéb illetékes területi labdarúgó szövetség
Statútumának, a labdarúgó szövetségek által meghozott minden egyéb okirat, a FIFA és UEFA által
meghozott etikai és egyéb okirat, valamint a klub általános okiratainak tiszteletben tartása;
Érdek-összeütközés elkerülése;
Munka átláthatósága;
Társadalmi felelősség és társadalmi közösség és pozitív társadalmi változások iránti felelősség;
Kábítószer és dopping elleni küzdelem.
III. NORMÁK ÉS ETIKAI ELVEK

7. szakasz
A klubtagok tiszteletben tartják a klub okiratait, népszerűsítik a klub, klub Statútumával és a klub egyéb
okirataival megalapozott elveit és céljait, amelyek a FIFA, UEFA és SZLSZ megfelelő okiratain alapulnak.
Távol tartják magukat minden olyan tevékenységtől, amely ellentétben áll azon okiratokkal előírt szabályokkal,
de különösen a politikai álláspont hangsúlyozásától és kinyilvánításától, és a politikai pártok céljainak
megvalósításától.
A jogi ügyletek megkötése az említett okiratokkal és elvekkel összhangban történik.
A klubtagok a nyilvánosság előtt és a klubon belül is a klub hivatalos álláspontját és érdekeit hirdetik.
A nyilvánosság előtt történő fellépés során a klubtagok távol tartják magukat a tények rosszindulatú és
hamis bemutatásától, sértésektől, és kizárólag olyan területekről nyilatkoznak, amelyek a klub illetékes
szerve/testülete által kapott hatáskörük határain belül állnak.
A klub infrastruktúrájának klubtagok és harmadik személy részéről történő használata nem
engedélyezett a kódex rendelkezéseivel ellentétben álló célokra.
A klubtagok cselekedeteikkel, mindenkor és mindenhol, védik a klub sport és üzleti tekintélyét és etikai
integritását.
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A klubtagok, akiknek tudomása van a labdarúgó tevékenységekben elkövetett szabályszerűtlenségekről
és a kódex megszegéséről, értesítik arról a klub illetékes szervét.
A klubtagok kötelezettségeik végzése során erkölcsösen és tisztességesen járnak el, tekintéllyel és
integritással, amely a klubtagsággal jár.
A klub tisztségviselői tisztában vannak funkciójuk jelentőségével, kötelességeikkel és felelőségükkel,
amelyek abból adódnak, és elhatárolódnak a visszaéléstől és személyes érdekeik és céljaik népszerűsítésétől
haszon, illetve a klubnak, illetékes labdarúgó szövetségnek, egyéb klubnak vagy intézménynek okozandó kár
érdekében.
8. szakasz
A klubtagok tetteikkel nem sértik meg a többi klubtag, labdarúgó szervezet, más klub vagy egyéb
személy és intézmény méltóságát és integritását, mindenkivel egyformán viselkednek, és nem tesznek
különbséget cselekedeteik során faji hovatartozás, bőrszín, elődök, állampolgárság, nemzeti hovatartozás vagy
etnikai származás, nyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, nem, nemi identitás, szexuális irányultság,
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, családi állapot, elítélés, kor, képzettség, kinézet és egyéb tényleges,
illetve feltételezett személyes tulajdonságok alapján.
Kötelezettségeik végzése során a klubtagok tiszteletben tartják és védik azon személyek személyes
jogait, akikkel kapcsolatba lépnek, akikkel dolgoznak, és nem zaklatják őket.
9. szakasz
A klubtagok nem tesznek olyan dolgokat, amelyek bűncselekménynek, megvesztegetésnek
tekinthetőek, vagy egyéb korrupt bűncselekménynek, kiváltság és kedvező alkalom érdekében, és másokat sem
ösztönöznek ilyen tettekekre.
A klubtagok nem kérnek és nem fogadnak el pénzt, ajándékot és egyéb kedvező alkalmat egyéb tag
érdekének vagy harmadik személy érdekének megvalósítása céljából, amely ellentétben áll a klub érdekeivel.
A klubtagok csak olyan ajándékot fogadnak el, amely nem haladja meg az alkalmi, illetve
protokolláris ajándék értékét.
Az alkalmi, illetve protokolláris értéket meghaladó ajándékot a klubtagok illendő módon
visszautasítják.
Harmadik félnek csak alkalmi, illetve protokolláris ajándék adható, a klub rendelkezésre álló
készletével összhangban.
10. szakasz
A klub hatásköréhez tartozó tevékenységekről szóló tárgyalás során a klubtagok nem
igényelnek, nem beszélnek meg és nem ígérnek közvetítői díjat maguk és más személy részére.
11. szakasz
Kötelezettségeik végzése során, de a klubtagság megszűnését követően is, a klubtagok
figyelnek a klub bizalmas információinak védelmére.
A bizalmas információkat a klubtagok csak a klub illetékes szervei/testületei írásos határoza alapján
teszik elérhetővé a nyilvánosság számára, a klub Statútumának azon rendelkezései alapján, amelyek a bizalmas
információk kezelését szabályozzák.
12. szakasz
A kommunikáció és a társadalmi alanyokkal történő megnyilvánulás során a klubtagok szakszerűen és
pártatlanul járnak el.
A klub és a klubtagok számára elérhető, de a klub számára jelentős információkat, a klubtagok
elérhetővé teszik a társadalmi alanyok kérelmére.
A klubtagok nem kínálnak, nem terjesztenek és nem fogadnak ellenőrizetlen és megtévesztő
információkat, amelyekről tudvalevő, hogy jelentős következményekkel lehetnek a klub vagy a klub valamely
tagja számára.
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13. szakasz
A klubtagok tiszteletben tartják a Szerb Köztársaság törvényeit és törvénynél alacsonyabb rangú
okiratait, a SZLSZ és egyéb illetékes területi szövetség által előírt szabályozó okiratokat és egyéb magatartási
szabályt, és nem tanácsolják és nem vezetnek rá másokat azok megsértésére.
Az észlelt törvénytelenségekről és szabálytalanságokról a klubtagok azonnal értesítik a klub illetékes
szerveit/testületeit és vezetőségét.
A klubon belül történő kommunikáció és viszonyulás során a klubtagok az egymás közötti viszonyokat a
klubtagok integritása, minősítése, tudása és képessége tiszteletben tartására építik, az egymás közötti bizalomra,
együttműködésre és a másik, munkája és feladata végzésében elért sikerre való jogának tiszteletben tartására, a
pályafutásban történő előrehaladás céljából, és a személyes színvonal, erkölcsi elvek, jellem, személyes
integritás legmagasabb szintjét mutatják, saját személyes, sporttal kapcsolatos, üzleti, szakmai és egyéb
lehetőségeik keretein belül.
A klub szakmai értékeinek és munkájában elért eredményeinek megőrzése céljából a klubtagok
kizárólag saját hatáskörük, felhatalmazásuk és felelősségük keretein belül járnak el, feladataikat és
kötelezettségeiket pedig lelkiismeretesen és felelősségteljesen látják el, kollegiálisan megosztva az
információkat és egymást segítve a szakmai munkában, védve a sport irányelveit és a sportszerűség elvét, ezen
értékek népszerűsítése érdekében.
A megszerzett tapasztalatokat, sporttal kapcsolatos, üzleti és szakmai tudást és jártasságot, lehetőségeik
keretein belül, önzetlenül megosztják másokkal, különösen a klub fiatalabb tagjaival, hogy a klub sikeresebb
eredményeket tudjon megvalósítani.
14. szakasz
A klubtagok szakmailag továbbképzik magukat, saját javukra, hogy személyes, sporttal
kapcsolatos, üzleti és egyéb szaktudások és képességük olyan szinten legyen, amely a munkafeladatok
teljesítéséhez szükséges, és ily módon hozzájárulnak a klub fejlődéséhez.
A klubtagok példás magatartásukkal vigyáznak a klub tekintélyére, saját tekintélyükre, a labdarúgás és
saját szakmájuk tekintélyére, és felelősségteljesen viszonyulnak sporttal kapcsolatos, üzleti és szakmai
kötelezettségeikhez.
A klubtagok privát ügyleteik végzése során nem használják a klubtagsággal, illetve a klubban lévő
funkciójukkal vagy munkehelyükkel járó tekintélyt és legitimitást.
15. szakasz
A klubtagok, a klub szabályozó okirataival, munkaszerződéssel és egyéb okirattal összhangban,
lelkiismeretesen és szorgalmasan elvégzik munkájukkal kapcsolatos kötelességeiket, közös érdekeket
megvalósítva, amelyek miatt csatlakoztak a klubhoz, munkába álltak vagy megfelelő kötelességeket vállaltak a
klubban.
A klubtagok gondosan és jó házigazdához illő figyelemmel viszonyulnak a klub anyagi és nem anyagi
értékeihez.
A klubtagok munkafeladatokhoz, anyagi és nem anyagi értékekhez és javakhoz való viszonyulása
megmutatja a klub iránti lojalitás szintjét.
IV. A KLUB AKTÍV JÁTÉKOSAI
16. szakasz
A fent említetteken kívül, a klub aktív játékosai a következő általános magatartási
irányelvekhez kell hogy tartsák magukat:
 Korrekt, baráti kapcsolatok fejlesztése a klubbéli csapattársak iránt, valamint a sportbéli
ellenfelek iránt;
 Szabályok, klub, edző és bírók által meghozott döntések tiszteletben tartása;
 Aktív részvétel fejlesztése, a versengésben történő sport küzdelem nemesítése érdekében;
 Saját érdekek és a klubcsapat és válogatott, amelyet képvisel, szükségleteinek és érdekeinek
összehangolása;
 Tolerancia fejlesztése és a rasszizmus, nacionalizmus és a bármely szintű diszkrimináció
egyéb formájának megakadályozása.
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17. szakasz
Mint klubtag, a klub minden korosztálya kategóriájához tartozó aktív játékos köteles
tiszteletben tartani a jelen magatartási kódexet és ápolni a klub értékeit: büszkeség, szenvedély, kitartás,
állhatatosság, harciasság és fegyelmezettség.
Mint klubtag, az aktív játékosnak arra kell törekednie, hogy példás és tekintélyes sportoló legyen.
18. szakasz
Mint klubtag, az aktív játékosnak a pályán és a pályán kívül is a következőkre kell törekednie:
 kulturált ember és sportoló legyen, és igazi példa legyen másoknak;
 megtegyen mindent, minden pillanatban és mindehol, előrehaladása és saját maximuma elérése
érdekében, és segítsen a csapattársainak és a klubnak, hogy sikeresebb legyen;
 legyen felelősségteljes kötelességei iránt (legyen pontos, vagy ami még jobb, jöjjön előbb);
 hallgasson edzőire, az idősebbekre és azok tanácsaira;
 mutasson tiszteletet és legyen jólnevelt és kulturált mindenkivel, akivel kapcsolatba lép;
 tartsa tiszteletben az emberek közötti különbségeket;
 legyen figyelmes internethasználat közben, és azt arra használja, hogy jobb, képzettebb és
jólneveltebb legyen;
 ne használja és ne tolerálja a közönséges beszédet;
 a játék szabályai szerint viselkedjen, és tartsa tiszteletben és alkalmazza a sportszerűség
szabályait;
 sportszerűen táplálkozzon, törődjön egészségével és soha ne használjon doppingot és nem
engedélyezett szereket;
 minden betegséget, sérülést és rehabilitációs programot kezeljen a legkomolyabban és a
legszakszerűbb módon;
 kerülje a negatív dolgokat és embereket a környezetében, védje meg magát a rossz tanácsoktól,
korrupciótól, nem sportszerű és erkölcstelen ajánlatoktól;
 tartsa tiszteletben a Szerb Köztársaság és minden ország törvényét, amelyet a klubbal
meglátogat;
 kerüljön minden tevékenységet vagy tettet, amellyel kárt okozhat magának, másoknak, a
klubnak vagy a labdarúgásnak általában.
V. ÉRDEK-ÖSSZEÜTKÖZÉS
19. szakasz
Választás vagy funkcióra helyezés előtt a klubban, a klubtagok értesítik az őket választó vagy tisztségbe
helyező szervet az esetleges érdek-összeütközés lehetőségéről, amelyre sor kerülhet a funkció betöltésével.
Az érdek-összeütközés fennállását a tisztségviselő azonnal, de legkésőbb az érdek-összeütközés
létrejöttétől számított 30 napon belül jelenti a klub igazgatóbizottságának, aki megfelelő döntést hoz e kérdéssel
kapcsolatban.
20. szakasz
A klubtagok, valamint a velük kapcsolatban álló személyek sem fogadnak és nem szerveznek fogadást,
illetve egyéb szerencsejáték formát, amely kapcsolatban van a klub labdarúgó mérkőzéseinek lejátszásával.
VI. A KÓDEX ALKALMAZÁSA ÉS TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS MEGSZEGÉSE
21. szakasz
A klub éberen figyeli a jelen kódex rendelkezéseinek alkalmazását és tiszteletben tartását, és mindent
elkövet annak megszegése és káros következmények megakadályozása érdekében.
A jelen kódex rendelekzéseinek súlyos megszegése esetén, az elkövető ellen fegyelmi eljárás indul, a
klub fegyelmi szabályzatának rendelekzései szerint.
A jelen kódex rendelkezéseinek enyhébb megszegése esetén, az elkövető ellen, a fegyelmi intézkedésen
kívül, egyéb, a klub általános okirataival előlátott intézkedés szabható ki.
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VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. szakasz
A jelen kódex a klub hirdetőtáblájára való kitűzéstől számított nyolcadik nap lép hatályba, annak
elfogadása szerint.
A TSC Labdarúgó Klub Topolya tagjainak etikai kódexéről és magatartási szabványairól szóló jelen
határozat hatályba lépésével érvénytelenné válik a klub igazgatóbizottsága részéről 2017. augusztus 1-jén
elfogadott, TSC LK Topolya játékosai magatartási kódexéről szóló szabályzat.
A jelen kódex rendelkezéseinek értelmezése a klub igazgatóbizottságának hatásköre.
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