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A Cigándi Futball Club megalkotta saját Etikai kódexét, melynek elsődleges célja, hogy 
meghatározza a közösség szereplőitől elvárható magatartási és gondolkodási normákat. Jelen 
Etikai Kódex a sport legfontosabb alapelvét hivatott képviselni, ami nem más, mint a FAIR 
PLAY szellemisége a hazai és nemzetközi normáknak megfelelően. A FAIR PLAY által 
képviselt elvek szerves részét képezik minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és 
sportirányításnak. 

Mi a FAIR PLAY? 

A Fair Play a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított 
sportszerű magatartás eszméje. A Fair Play egyszerre jelenti a szabályok, az ellenfél, a 
bíró döntéseinek, a közönség, valamint a játék szellemének tiszteletét, a csapatszellemet, 
a lojalitást, valamint az önérzetet a győzelemben éppúgy, mint vereség esetén. 

A Fair Play alapelvei a sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek!!! 

 Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák 
szabályzatát. 

 Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen 
részt vevő minden más személlyel (nézőkkel, csapatvezetőkkel, a média képviselőivel) 
szembeni sportszerű magatartás érdekében. 

 A mérkőzés minden résztvevőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályokat 
betartsa, ennek megfelelő magatartást tanúsítson a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi 
legyen is a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése. 

A fenti szellemiségnek megfelelően jelen Etikai Kódex kiterjed mindazon személyekre, akik a 
Cigánd Futball Clubbal sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók szüleire, az edzésekre és 
mérkőzésekre kilátogató nézőkre és a Clubbal bármilyen jogviszonyban álló edzőkre, 
vezetőkre, munkatársakra. Területi hatálya kiterjed a Cigándi Futball Club által használt 
sportlétesítményekre (sportpályák, öltözők, stb.), a Club által szervezett programok 
helyszínére, valamint a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira, valamint 
minden olyan helyszínre, ahol az előzőekben megjelölt személyek a Clubot képviselik 
(mérkőzés helyszínek, edzőtábor, kirándulás, stb.). 

I. ETIKAI NORMÁK JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA 
1. Kötelezettség a sportággal szemben: 

a. A játékosnak kötelessége mindent megtenni azért, hogy sportbeli képességeit 
(technikai, erőnléti, taktikai) fejlessze, edzések, foglalkozások, mérkőzések során. 

b. Nyújtson pozitív példát játékostársainak. 
c. A mérkőzés során tanúsítson maximális erő- és teljesítmény kifejtést, még akkor is, ha 

csapata már elérte a kívánt eredményt (biztos győzelem, továbbjutás, stb.), vagy az 
eredmény szempontjából reménytelen helyzetbe került. 

d. A pályán kívüli magatartásával segítse elő a futball megbecsülését. 
e. Minden megengedett eszközzel küzdjön csapata győzelméért. 

 
2. A játék- és versenyszabályok tisztelete: 

a. Az etikai normák megkívánják a szabályok betartását. 



b. Megkívánják továbbá a győzelem és vereség sportszerű, túlzott érzelemnyilvánítás 
nélküli elfogadását. 
 

3. Kötelezettségek a Klubbal szemben: 
a. Tisztelje a Klub „Értékét”! 
b. Tisztelje a Klub tulajdonosait és vezetőit. 
c. A pályán kívüli magatartásával segítse elő a Cigándi Futball Club megbecsülését. 
d. Tartsa be az alapvető illemszabályokat, viselkedési normákat. Társaival, Klub 

alkalmazottakkal, az őt körülvevő felnőttekkel, gyerekekkel, tisztelettel és 
illedelmesen kommunikáljon. 

e. Tisztelje a Klub alkalmazottainak munkáját. 
f. Rendezvényeken a Klub által megkívánt felszerelésben jelenjen meg, ezzel is 

demonstrálva a Klubhoz való tartozást. 
g. Óvja meg a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, akadályozza meg 

azok megrongálását. A felszereléseket tartsa tisztán. 
h. A Klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben, okozott károkért, valamint az 

átvett felszerelések hiányossága esetében a labdarúgó kártérítési kötelezettség terheli. 
i. A Klub létesítményeiben köteles betartani a pálya rendszabályait. 
j. A pálya rendjéért a játékos is felelős. 
k. Köteles az alapvető higiéniai szabályokat betartani. 

 
4. Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása: 

a. Tisztelje ellenfelét! Az ellenfél nem ellenség! 
b. Ne veszélyeztesse az ellenfél játékos testi épségét, kerülje az erőszakot és a 

durvaságot, segítse sérült ellenfelét. 
 

5. A játékvezetők tiszteletben tartása: 
a. Tartsa tiszteletben a játékvezetőket. 
b. A játékos kerülje a játékvezető megsértését. 
c. A játékos kerülje a játékvezető megtévesztését. 
d. A játékvezető döntéseit tiltakozás nélkül köteles elfogadni. 

 
6.  A csapatvezetők tiszteletben tartása: 

a. Tanúsítson tiszteletet mind a saját, mind az ellenfél csapatvezetőivel iránt. 
b. Kövesse a csapatvezető utasításait, feltéve, hogy nem mondanak ellent jelen etikai 

kódexben foglaltakkal. 
 

7. Kötelezettség a közönség- és a médiával szemben: 
a. A játékos tegyen meg minden annak érdekében, mind a pályán, mind azon kívül, hogy 

magatartása és teljesítménye a közönség számára vonzó legyen. 
b. Tartsa tiszteletben az ellenfél szurkolóit. 
c. Adjon meg minden szükséges információt a média kérésére, mely nem ütközik 

jogszabályokba, nem ellentételesek jelen etikai kódex eszméivel, valamint mindig az 
igazságot és a valóságot tükrözik. 



 

II. ETIKAI NORMÁK AZ EDZŐK SZÁMÁRA 

A Klub életében a legfontosabb szerepet az edzők töltik be. Nincs ez másként a labdarúgók 
etikájának kialakításában sem. Az edzői felfogás nagyban befolyásolja a labdarúgó 
magatartását, ezért az edzőnek tudatában kell lennie annak, hogy döntéseinek és 
cselekedeteinek erkölcsi kihatása van. A gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó edzőkre ez 
hatványozottabban igaz. A fiatalok erkölcsi nevelése, biztonsága és egészsége mindennél 
fontosabb.  

1. Kötelezettség a sportággal szemben: 
a. Köteles megóvni a labdarúgást minden negatív befolyástól 
b. Támogassa a labdarúgó spotot. 
c. Fontos, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését. 
d. Fejlessze és javítsa szakmai ismereteit. 
e. Ossza meg szakmai tudását kollégáival. 

 
2. A játék- és versenyszabályok tisztelete: 

a. Az edzőnek kötelessége tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és 
eszerint kell irányítani a játékosait, csapatát. 

b. Kötelessége kerülni a szabályok kijátszását. 
 
3. Kötelezettségek a Klubbal szemben: 

a. Tisztelje a Klub „Értékét”! 
b. Tisztelje a Klub tulajdonosait és vezetőit. 
c. A pályán kívüli magatartásával segítse elő a Cigándi Futball Club megbecsülését. 
d. Legyen számára legfontosabb a fiatalok egészsége, biztonsága és erkölcsi fejlődése, 

melynek érdekében példamutató módon kell viselkednie. 
e. Tartsa be az alapvető illemszabályokat. 
f. Tisztelje a kollégáinak munkáját. 
g. Rendezvényeken a Klub által megkívánt felszerelésben jelenjen meg, ezzel is 

demonstrálva a Klubhoz való tartozást. 
h. Óvja meg a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, akadályozza meg 

azok megrongálását. A felszereléseket tartsa tisztán. 
i. A Klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben, okozott károkért, valamint az 

átvett felszerelések hiányossága esetében a labdarúgó kártérítési kötelezettség terheli. 
j. A Klub létesítményeiben köteles betartani a pálya rendszabályait. 
k. A pálya rendjéért a játékos mellett az edző is felelős. 
l. Köteles az alapvető higiéniai szabályokat betartani. 

 
4. Kötelezettség saját csapatával és játékosival szemben: 

a. Fejlessze játékosait annak érdekében, hogy csapatával a legjobb eredményt elérje. 
b. Játékosait olyan sportbeli tapasztalatokkal lássa el – főleg a gyerekeket – ami egész 

életükben egészséges fizikai tevékenységre sarkallja őket. 



c. Fontos, hogy megtanítsa a sportszerű magatartás szellemiségét. Csapatát a Fair Play 
szellemisége vezérelje. 

d. Legfontosabb feladata a tehetséggondozás, de mindamellett ugyanolyan bánásmódban 
részesítse a kevésbé tehetséges gyereket is, mint a tehetséges gyereket. Jutalmazza az 
igyekezetet. 

e. Ápoljon jó és szoros kapcsolatot a szülőkkel. 
f. Keressen új játékosokat a Klub számára. 
g. Mutasson jó példát játékosai számára. 

 
5. Az ellenfél játékosainak és csapatvezetőinek tiszteletben tartása: 

a. Mutasson példát játékosai számára, abban is, hogy udvariasságot tanúsít az ellenféllel 
– annak játékosival és vezetőivel - szemben.  

b. Mellőzze az ellenfél trágár és vulgáris kifejezésekkel való megilletését. 
 

6. A mérkőzés hivatalos személyeinek tiszteletben tatása: 
a. Viselkedjen udvariasan a mérkőzés játékvezetőivel, hivatalos személyeivel (segítők, 

hivatalos ellenőrök, stb.). 
b. Méltósággal fogadja el a játékvezetői döntéseket. 
c. Tartózkodjon a fenti személyek szidalmazásától nyilatkozataiban is. 

 
7. Kötelezettség a közönség- és a médiával szemben: 

a. Tartsa tiszteletben az ellenfél szurkolóit. 
b. Adjon meg minden szükséges információt a média kérésére, mely nem ütközik 

jogszabályokba, nem ellentételesek jelen etikai kódex eszméivel, valamint mindig az 
igazságot és a valóságot tükrözik. 

c. Őrizze meg saját és csapata méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, 
függetlenül az eredménytől. 

 
III. ETIKAI NORMÁK TISZTVISELŐK, TULAJDONOSOK, 

ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA 
 

Fő feladatuk a Cigándi Futball Club egységes szellemiségének, arculatának, jó hírnevének 
megteremtése és annak védelme. 
 
1. Kötelezettség a sportággal szemben: 

a. A Cigándi Futball Club csapatainak a magyar labdarúgás érdekében való mindennemű 
fejlesztése. 
 

2. Kötelezettség a Klubbal szemben: 
a. A Klub érdekeit helyezze saját egyéni érdekei elé. 
b. Teremtsen meg minden olyan eszközt, körülményt, és gazdasági hátteret, amely a 

sikeres, színvonalas és eredményes munka alapfeltételei. 
c. Tegyen meg minden olyan erőfeszítést, amivel elősegíthet, hogy a Cigándi Futball 

Club a lehető legjobb eredményt érje el. 
d. Támogassa az Etikai Kódex elveinek érvényesülését, mutasson személyes jó példát.  



3. Kötelezettség a közönség- és a médiával szemben: 
a. Adjon meg minden szükséges információt a média kérésére, mely nem ütközik 

jogszabályokba, nem ellentételesek jelen etikai kódex eszméivel, valamint mindig az 
igazságot és a valóságot tükrözik. 

 

IV. SZÜLŐKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÍVÁNALMAK 
 

1. A szülők a sportrendezvényeken kötelesek a Cigándi Futball Club jó hírnevének 
kialakításához, megőrzéséhez szükséges méltó módon viselkedni. Etikátlan 
cselekedetektől tartsák távol magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálásoktól és az 
ellenfél szidalmazásától.  

2. Legyenek lojálisak a Klubhoz, lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással 
szemben védelmezzék. 

3. Javító szándékú észrevételeiket, javaslataikat, kritikáikat a Klub megfelelő képviselőjénél 
tegyék meg. 
 
V. AZ ETIKAI KÓDEX ELVEINEK MEGSÉRTÉSE, FEGYELMI 

INTÉZKEDÉSEK 
 

1. Ha a játékos megszegi az Etikai Kódexben meghatározott alapelveket, akkor vele 
szemben az edző szóbeli figyelmeztetést alkalmaz, utánpótláskorú játékos esetén értesíti a 
szülőket. 

2. Sorozatos fegyelmezetlenségeket követően az edző értesíti a szakmai vezetőt, aki írásbeli 
megrovásban részesíti a játékost, utánpótláskorú játékos esetén értesíti a szülőket. 

3. Súlyos vétség esetén, illetve az első két pontban foglaltakat követően a játékos kizárható 
a Cigándi Futball Club kötelékéből. 

4. A büntetésnek arányban kell állni az elkövetett fegyelemsértéssel. 
5. Ha a Klub alkalmazottja, edzője megszegi az Etikai Kódexben meghatározott 

alapelveket, akkor vele szemben közvetlen felettese, illetve a Klub vezetősége a 
megfelelő intézkedéseket megteszi. 

 
 

Jelen Etikai kódexet a Cigándi Futball Club vezetősége elfogadta. 
 
 
A Cigándi Futball Club részéről: 
 
 
 
 Tóth István Nagy Gábor 
 Cigándi Futball Club Kft.  Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület 
 képviseletében, képviseletében, 
 mint ügyvezető mint elnök 


