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ELŐSZÓ
„Szakosztályunk célja, a sportolás lehetőségének biztosítása mellett, a hagyományaink
megtartásával a NEVELÉS.
„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek
tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a
kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni
vagy inkább repülni.” (Goethe)
A vízilabdánál sokkal többről van szó.
A BVSC-Zugló vízilabda szakosztályánál megszerettessük a sportolás örömét a gyermekekkel
és felkeltsük érdeklődésüket a játék iránt. A célunk az, hogy gyermekeink érezzék
hagyományainkban oly fontos közösségi elvet, legyen hova tartozásuk, csapatban
gondolkodjanak, váljanak a szakosztály és a BVSC család tagjaivá.
Szakmai koncepciónk lényege az utánpótlásképzés alapelveire épül:
A hosszú távú célok, egyéni képzés, oktatás, a sokoldalúság, a személyiségfejlesztés.
Tehetséggondozás: szabadon gondolkodó, váratlan megoldásokra képes, dönteni tudó, kreatív
egyéniségek a medencében. Mindemellett csapatban gondolkodnak, egy közösség részeként
értékrendjeik alapján képviselik klubjukat, szellemiségünket.
Játékhelyzetek, szituációs gyakorlatokon keresztül a modern vízilabda játék megismertetése,
tanítása majd a tanult technikai elemeke begyakorlása játék közben.
Programunk célja, hogy a sportolóink a felnőtt csapatainkban versenyezzenek. OB.I-es
csapatunkban a 2020-21-es szezonban a 16 fős keretből 10 saját nevelésű játékos volt.

Dabrowski Norbert
Szakmai igazgató
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CÉLJA ÉS HATÁLYA
1. Az etikai kódex a szakosztály működésével, tevékenységével összefüggő sajátos,
speciális magatartási szabályok összessége.
2. A Kódexben leírt magatartási szabályok hatálya kiterjed a szakosztály mindenkori
vezetőire, edzőire, sportolóira, sportolók hozzátartozóira (Személyi hatály) A
szabályzat hatálya kiterjed a Magyarországon és külföldön elkövetett cselekményekre
is. (Területi hatály.) A Kódexben megfogalmazott magatartási normák és elvárások
megsértése szankciókat vonhat maga után.
3. A Kódexben rögzített és a hatályos jogi szabályozás eltérése esetén a jogszabályban
rögzítetteket kell alkalmazni.
4. Az Etikai Kódexet a 2. pontban említett minden személy elfogadja.
A Bvsc-Zugló Etikai Kódexe az alapvető sportolói, versenyzői, edzői és szurkolói erkölcsi
követelmények megfogalmazásával kinyilatkoztatja tagjai számára a sporttársakkal,
edzőikkel kapcsolatos, illetve versenyeken más egyesületek versenyzőivel szemben elvárt és
követendő etikus magatartás szabályait.
Az Etikai Kódex célja, hogy a szakosztály minden sportolója megismerje a Fair play
fogalmát, mely „A tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított
sportszerű magatartás eszméje. A sport egyik legnemesebb tényezője.”
Az Etikai Kódex célja továbbá, hogy segítse a szakosztály sportolóit és edzőit, hogy
munkájukat eredményesen, sikeresen és az alapvető emberi jogok betartásával, egymás
tiszteletével végezzék.
Az Etikai Kódexben szereplő szabályok megszegése etikai vétség, mely esetén annak
elkövetőjével szemben a szakosztály vezetése az ügy kivizsgálását, etikai eljárás lefolytatását,
felelősségre vonást kezdeményez és hajt végre.
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ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
Az Etikai Kódex a Bvsc-Zugló vízilabda szakosztály értékrendjét rögzíti. A viselkedési
szabályok elsősorban a sportolókra és edzőikre vonatkoznak, de kötelezően betartandók a
sportolók szüleire, hozzátartozóira és a versenyeken megjelenő szurkolókra egyaránt.
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ETIKAI SZABÁLYOK SPORTOLÓINK SZÁMÁRA
❖ A sportolás minden sportoló saját örömére, saját elhatározásából történjen.
❖ Nem csak a győzelem az, ami örömöt okozhat. Akár a meglévő képesség fejlődése, akár a
saját egyéni eredmény javulása (pl. az előző verseny eredményéhez képest) elismert
teljesítmény az edzők és a csapattársak szemében egyaránt.
❖ Csak a becsületes eszközökkel, a szabályok betartásával szerzett eredmény okozhat igazi
örömöt.
❖ Meg kell tanulni csapatjátékosnak lenni. Ez mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken
elengedhetetlen alapfeltétel.
❖ Nélkülözhetetlen a játékszabályok, az adott sportág meghatározott szabályainak, és a
különböző versenyek szabályainak megismerése.
❖ Alapvető követelmény az edzők tisztelete, utasításuk, kérésük, tanácsuk egyéni
képességekhez mérten maximálisan lehetséges betartása, az edzőkkel szemben
tisztelettudó, fegyelmezett magatartás tanúsítása.
❖ Elengedhetetlen, hogy a sportoló életvitelével, szorgalmával, igyekezetével és
viselkedésével járuljon hozzá a BVSC hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez.
❖ A sportoló fordítson megfelelő figyelmet tanulmányai folytatására, szem előtt tartva,
hogy sporttevékenységét nem végezheti a tanulmányi eredmények rovására.
❖ A sportolók körében egymás között semmilyen körülmények között nincs helye kirekesztő
magatartásnak. Nemre, életkorra, testi adottságokra, képességre való tekintet nélkül minden
csapattag egyformának tekintendő. Bármely szempontból hátrányos helyzetű csapattag
gúnyolása, megkülönböztetése tilos és súlyosan elítélendő
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❖ A sportoló társával történő konfliktus esetén haladéktalanul forduljon edzőjéhez, aki
azonnali szakszerű módon segít rendezni a helyzetet.
❖ A sportoló ne készítsen és jelenítsen meg magára, sportolói társaira, edzőire és az
Egyesületre nézve hátrányos, annak tradícióit lejárató fényképet, híreket és ne publikáljon
ilyen vagy hasonló tartalmakat a közösségi oldalakon, szociális média felületein (pl.:
Facebook, Instagramm, Twitter, Youtube, Videa…stb) Tartózkodjon az ilyen jellegű, akár
mások által közzétett tartalmakkal kapcsolatos vélemény formálástól.
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ETIKAI SZABÁLYOK AZ EDZŐK SZÁMÁRA
❖ A BVSC minden edzője tiszteletben kell, hogy tartsa az emberi jogokat, tudatában
annak, hogy a sportolók számára példakép, viselkedése a gyermekek számára minta értékű.
❖ Az edzők munkájukat mindenkor hivatásként, felelősségtudattal végezzék.
❖ Az edző, segédedző soha 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, foglalkozások során az edzőnek az igazságosság, egyenlő elbánás és a
méltányosság elvét kell követnie, el kell kerülni a hátrányos megkülönböztetés minden
formáját.
❖ Nem megengedett a sportolóval szemben mások előtt kioktató, lekicsinylő hangnem,
durva szavak használata, káromkodás.
❖ Az edző a sportolóival kapcsolatban tudomására jutott egészségügyi és személyes
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 edzőjét felkeresse.
❖ Az egészséges életmódra való nevelés, az egészségkárosító tényezők és magatartásokra
történő figyelemfelhívás fontos eleme az edzői tevékenységnek.
❖ Az edzői munka egyik alapeleme, hogy sportolóival betartassa a sportszerű magatartás
alapvető szabályait.
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❖ A Bvsc-Zugló Vízilabda Szakosztály erkölcsi követelménye, 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 a
vezető edzőkkel a sportolók fejlődése érdekében.
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ETIKAI SZABÁLYOK A SZÜLŐK 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 kiteljesedést.
❖ Az edzéslátogatás elősegítése, a gyermek eljuttatása az edzésekre, a rendszerességre,
pontosságra való nevelés a legfontosabb alapelemei a sport tevékenyégnek, ezért a szülő
támogassa, segítse gyermekét mindezekben.
❖ A szülők vegyenek részt a szülői értekezleteken, a BVSC rendezvényein.
❖ A sportszerű viselkedés szabályainak ismerete a szülők számára is elengedhetetlen.
❖ Rendkívüli jelentőségű, hogy személyes példamutatással a szülő arra nevelje gyermekét,
hogy faji, nemi, képességbeli adottságokra való tekintet nélkül társaival egyformák.
❖ Versenyeken elfogadott a BVSC színeit és nevét viselő textíliák kifüggesztése és viselése.
❖ Versenyeken a szülő is fordítson figyelmet arra, hogy a BVSC egységének, a csapattagok
összetartozásának élménye megvalósuljon a versenyzők és szurkolóik számára.

❖ A szülő, családtag, szurkoló nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a többi Egyesület
versenyzőiben

megbotránkozást

kelthet

és

a

sportszerű

szurkolással

nem

összeegyeztethető.
❖ Súlyosan etikátlan bármely kommunikációs csatornán, közösségi oldalon a BVSC
sportolójáról, csapattagról, akár más egyesületről, vagy annak tagjáról tett lekicsinylő,
becsmérlő vélemény kinyilvánítása, hitelrontó kijelentés.
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A Bvsc-Zugló Vízilabda Szakosztálya elkötelezett abban, hogy sportolói, edzői és a sportolók
szülei, szurkolói megismerik, elfogadják, tudomásul veszik és betartják az Etikai Kódexet.

Jelen Etikai Kódexet a Bvsc-Zugló vízilabda szakosztály vezetősége fogadta el és
2021.08.01. napjával hatályba lépett. A Kódexet a hatálybalépést követően elkövetett
etikai vétségek esetén kell alkalmazni.
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