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DEAC E4kai Kódex

BEVEZETÉS 

A DEAC célja, hogy Debrecen város sportjában elsősorban a hivatásos és magas 
szintű amatőr sport utánpótlás bázisaként helyezkedjen el. E szerepének 
gyakorlása során különös tekinteEel van a felsőoktatási korosztály, azaz a 18-23 
évesek sportolási lehetőségeire, ugyanakkor néhány sportágban, különösen a 
labdarúgásban a szövetségek által előírt, kisebb korosztályokban is működtet 
csapatokat. Az amatőr és hobbiszakosztályok emelleE lehetőséget nyújtanak az 
idősebb korosztály számára is. 

A DEAC az Európai Sport Charta alapelveit szem előE tartva kiáll amelleE, hogy 
védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és eOkai alapjait, a 
sporEevékenységekben részt vevők emberi méltóságát és biztonságát.  

A Fair Play alapján a legfőbb érték a Oszta eszközökkel játszoE mérkőzés és az 
ellenféllel szemben tanúsítoE sportszerű magatartás eszméje.  

A DEAC a szellemiségének és belső értékrendszerének megerősítése, az 
egységes viselkedés kialakítása érdekében EOkai Kódexet fogalmazoE meg, 
amely tartalmazza, hogyan kell viselkedni edzésen, bemutatókon, mérkőzéseken 
és a civil életben egyaránt a játékosoknak, edzőknek, szülőknek, 
hozzátartozóknak.  

A DEAC elkötelezeE abban, hogy a dolgozói, alkalmazoEai, edzői, sportolói, 
valamint a sportolók szülei betartják az EOkai Kódexet.  

A DEAC Sport Nonprofit KV., a DEAC Egyesület, a DASE Egyesület, valamint a 
DEAC Futball KV. megállapodnak abban, hogy közös, egységes EOkai Kódexet 
alkotnak, amelyben foglalt szabályoknak a DEAC-hoz tartozó valamennyi 
sportszervezet aláveO magát. 
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I. Az E6kai Kódex célja: 

Biztosítani a Fair Play érvényesülését. 

Meghatározni és rögzíteni az edzői, sportvezetői hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit, 
növelve ezzel annak erkölcsi színvonalát. 

Őrködni a sport tevékenység 4sztasága feleU. 

Védelmezni a sportolóhoz méltó magatartást tanúsító edzőket és sportvezetőket, 
sportolókat, elmarasztalni azokat, akik az e4kai szabályokat megsér4k. 

Rögzíteni az edzők, sportolók és a munkatársak kapcsolatának és együUműködésének e4kai 
szabályait. 

II. Az E6kai Kódex hatálya: 
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Az e4kai kódex hatálya kiterjed a DEAC szervezeteivel (DEAC Sport Nonprofit Kk., DEAC 
Egyesület, DASE Egyesület, DEAC Futball Kk.) jogviszonyban álló sportolóra, szülőre/
törvényes képviselőre, sportszakemberre.  

III. A DEAC e6kai elvárásai az edzők részére 

1. Az edzők becsületesek, 4sztességesek és másokkal szemben 4szteleUudóak. 
Tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat, és szándékosan nem vesznek 
részt diszkriminalv gyakorlatban, illetve azt nem segí4k elő.  

2. Az edzők elfogadják, hogy példaképek lehetnek. Mint ilyen, minden esetben kötelesek 
a Sport legmagasabb elvei, 4sztasága és méltósága szerint viselkedni. Vállalják, hogy 
pozilv példaképek leszek sportolóik, játékosaik számára, érzelmileg érteU és 
felelősségteljes magatartást tanúsítanak a fizikai és mentális épségükre éberen 
ügyelve. 

3. Az edzők konzultálnak és együUműködnek a többi edzővel, külső intézményekkel 
annak érdekében, hogy a sportolói a DEAC céljainak legjobban megfeleljenek. 

4. Elfogadják, hogy semmiféle olyan cselekedet nem megengedeU, amely sér4 a 
sportolók fizikai, mentális vagy érzelmi állapotát mialaU a DEAC által biztosítoU 
programban vesznek részt.  

5. Elfogadják, hogy nem megengedeU a durva hangnem, durva szavak, káromkodó 
nyelvezet használata a sportolókkal, versenybírókkal, edzőkkel, a sporUevékenységgel 
kapcsolatban levő személyekkel szemben.  

6. Elfogadják, hogy nem megengedeU a gyermekek megalázása, sem nyilvánosan, sem 
négyszemközt.  

7. Az edző, minden körülmények közöU megőrzi, megtartja az önfegyelmet és 
önkontrollt.  

8. A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A 
gyermekekkel való törődés fontosabb, mint a győzelem. Az edző szem előU tartja, 
hogy ők a sportban szórakozás, valamint a fizikai és mentális fejlődésük érdekében 
vesznek részt. 

9. Figyel külső megjelenésére, mindig 4sztán, elfogadható öltözetben jelenik meg az 
edzéseken. 

10. Bőkezűen bánik a megérdemelt dicséret eszközeivel. Következetes, becsületes, fair és 
igazságosan bánik sportolóival, játékosaival. Nem kri4zálja őket nyilvánosan. 

11. Elfogadja, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miaU 
semmilyen körülmények közöU sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél 
maradéktalan 4sztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és Fair Play alapköve. 
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12. Szándékos cselekedeteivel sohasem veszélyezte4 az ellenfél, a csapaUársak, a 
játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, tes4 épségét. 

13. Szándékosan sohasem próbálja megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem 
versenyen, sem azon kívül. Elfogadja, hogy felelős az általa képviselt sportág rá 
vonatkozó szabályainak megismeréséért. 

14. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szemben, méltósággal lezárja és 
megnyugtatóan 4sztázza. Mások háta mögöU nem intrikál, felvállalja véleményét és 
döntését. 

15. A személyes győzni akarás és siker melleU edzőtársai sikere és eredményessége is 
örömmel kell, hogy eltöltse. 

16. Az edző a munkában és az élet más területén is fegyelmezeU és pontos. 

17. Tud örülni a saját és mások sikereinek. 

18. Kötelezi magát a fejlődésre, tanulásra, folyamatos képzés melleU törekszik a 
kiválóságra. 

19. Felelősségteljes magatartást tanúsít önmagával szemben, nem másokban keresi a 
hibát. 

20. Sportolóit (játékosait) sportszerűségre neveli, és arra, hogy 4szteljék a szabályokat, 
sporUársaikat, a DEAC-ot, és annak sportvezetőit, továbbá a játékvezetőket és az 
ellenfeleket is. 

21. A játékvezetők személyét 4szteletben tartja, és az általuk hozoU döntéseket elfogadja. 

22. Ügyel arra, hogy minden sportoló (játékos) a fejlődéséhez szükséges mértékben 
részesüljön oktatásban, támogatásban, és játékidőben, illetve versenyzési 
lehetőségben egyaránt. 

23. Szem előU tartja, hogy sportolói (játékosai a játék öröméért sportolnak, és ebben 
erősí4 
őket. 

24. Ügyel arra, hogy az eszközök és felszerelések biztonságosak legyenek, és 
megfeleljenek az adoU sportoló (játékos) életkorának és képességeinek egyaránt. 

25. A sportolói és a sportág érdekében együUműködik a sportvezetőkkel, valamint a 
szülőkkel (törvényes képviselőkkel). 

26. Kötelezi magát, hogy játékosai figyelmét minden körülmények közöU felhívja arra, 
hogy tartózkodjanak doppingszerek, 4ltoU teljesítményfokozó szerek használatától. 
Rendszeresen tájékoztatja őket ezeknek az egészségre gyakorolt súlyosan hátrányos 
következményeiről. Ilyen szerek használatára utasítást, engedélyt nem ad senki 
részére, ezek birtoklásától, bárki részére történő átadásától, közveltésétől 
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tartózkodik. Amennyiben 4ltoU szerek használata vagy annak szándéka tudomására 
jut, haladéktalanul jelzi a DEAC Sport Np. KN. ügyvezetője részére.  

27. Kötelezi magát, hogy minden körülmények közöU azonnal jelen4 a DEAC Sport Np. 
KN. ügyvezetője részére, amennyiben bármely mérkőzés befolyásolására irányuló 
kísérletről tudomást szerez.  

IV. A DEAC e6kai elvárásai a sportolók (versenyzők, játékosok) részére 

A sportolók tudomásul veszik, hogy az általuk választoU sportágban az edzést, versenyzést 
részükre a DEAC biztosítja. Elfogadják, hogy számukra ez lehetőséget és nem jogot jelent.  

Vállalják, hogy viselkedésükkel minden esetben, a tőlük telhető maximális módon védik a 
DEAC becsületét és jó hírnevét. Elfogadják a DEAC céljait és prioritásait, melyek a következők: 

1. Sportolóként az edzői, sportvezetői utasításokat betartja, és elfogadja, továbbá 
edzőjét, sportolótársait vagy a DEAC vezetőit nyilvánosan nem kri4zálja, és ezen 
túlmenően is tartózkodik minden olyan magatartástól vagy megnyilvánulástól, amely 
a DEAC jó hírnevét sérthe4 vagy veszélyeztethe4, illetve egyébként negalv 
megítélését vonhatja maga után. 

2. Az edzéseken és mérkőzéseken fegyelmezeUen, kötelességtudóan, a rá bízoU 
feladatot a legjobb tudása szerint végzi. 

3. Beszédével és magatartásával felemelni igyekszik csoporUársai, edzői, ellenfelei 
személyét, valamint sportszervezete tekintélyét. 

4. Spoveladatai teljesítése során mindig kifogásolhatatlan becsületességről fog 
bizonyságot tenni, és mindent megtesz, hogy kötelezeUségeit a legnagyobb 
odafigyeléssel lássa el. 

5. E4kátlan vagy törvénybe ütköző cselekedetet nem követ el, nem tesz semmi olyat, 
ami kockára tehe4 kötelezeUségei végrehajtását. 

6. Tudomásul veszi, hogy nagy bizalmat és felelősséget ruháztak rá, és minden erejével 
igyekezni fog, hogy magas szintre felemeljem a sportága preszlzsét. 

7. Mindig betartja sportága Szövetségének szabályzatát, különös tekinteUel a sportszerű 
magatartásra és a dopping4lalomra, ezen rendelkezések megsértése a DEAC-ból 
történő kizárást vonhatja maga után. 

8. Betartja a DEAC Házirendjét, szabályzatait, a sportszervezeten belül és azon kívül, 
annak szellemével megegyező módon. 
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9. Az edző utasításait figyelmesen végig hallgatja és a kért feladatot legjobb tudása 
szerint hajtja végre. 

10. Nem kérdőjelezi meg az edző munkáját, döntéseit, a csapatba és a versenyekre 
történő kijelöléseket és beosztásokat. Legjobb tudása szerint igyekszik, hogy jó 
versenyző és csapatjátékos legyen. 

11. Elfogadja és 4szteletben tartja a játékvezetők tekintélyét, autoritását. Semmilyen 
körülmények közöU sem kérdőjelezi meg a bírók és a játékvezetők döntéseit és 
cselekedeteit. 

12. Elfogadja, hogy a sportszervezet és a sportolók győzelemre és a sikerre összpontosuló 
erőteljes törekvése miaU semmilyen körülmények közöU sem sérülhetnek a játék 
szabályai és az ellenfél maradéktalan 4sztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és 
Fair Play alapköve. 

13. Szándékos cselekedeteivel sohasem veszélyezte4 az ellenfél, a csapaUársak, a 
játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, tes4 épségét. 

14. Szándékosan sohasem próbálja megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken, sem 
versenyen, sem azon kívül. Elfogadja, hogy felelős az általa űzöU sportág rá vonatkozó 
szabályainak megismeréséért. 

15. Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelent minden sérülést és egészségi 
állapotában beállt változást edzőjének, illetve a DEAC orvosainak.  

16. Az edzésekre, mérkőzésekre, versenyekre kipihenten, felkészülten és pontosan 
érkezik. 

17. Mérkőzésekről csak betegség, iskolai elfoglaltság vagy családi okok miaU hiányozhat. 
A hiányzás okáról időben értesí4 edzőjét. 

18. A kötelezően előirt védőfelszerelést - amennyiben ez szükséges a sportág 
sajátosságának megfelelően - edzéseken és mérkőzéseken használja. 

19. Betartja az öltöző előírt rendjét, a sportlétesítmény házirendjét. 

20. Kötelezi magát, hogy minden körülmények közöU tartózkodik doppingszerek, 4ltoU 
teljesítményfokozó szerek használatától, ezek birtoklásától, bárki részére történő 
átadásától, közveltésétől. Bármilyen gyógyszer, gyógyhatású készítmény előírt 
szedése esetén előzetesen szakembertől tájékozódik arról, hogy azok hatóanyagai 
közöU nem szerepelnek-e 4ltoU szerek. Amennyiben bárki részéről doppingszerek, 
4ltoU teljesítményfokozó szerek használata vagy annak szándéka tudomására jut, 
haladéktalanul jelzi a DEAC Sport Np. KN. ügyvezetője részére.  
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21. Kötelezi magát, hogy minden körülmények közöU azonnal jelen4 a DEAC Sport Np. 
KN. ügyvezetője részére, amennyiben bármely mérkőzés befolyásolására irányuló 
kísérletről tudomást szerez.  

V. A DEAC e6kai elvárásai a szülők/törvényes képviselők részére  

1. A DEAC-ban való sportolást, mint lehetőséget, nem pedig mint jogot fogadják el 
gyermekük részére. Célja, hogy a gyermeke egészséges, sport- és sportágbarát 
felnőUé váljon. 

2. Tudomásul veszik, hogy gyermekük sportolási lehetőségének biztosítása többszörösen 
meghaladja az általuk befizeteU sportszolgáltatási díj összegét. 

3. Gyermeküket nem kényszerí4k arra, hogy részt vegyen a sportban, de támogatják az 
általa választoU sport irán4 vonzódását, részvételét a szervezeU sportban saját 
élvezetére és szórakozására. 

4. Gyermeküket a szabályok követésére ösztönzik, elfogadják, hogy a gyermek a pozilv 
példából tanul, ennek megfelelően minden versenyző, mindkét csapat jó játékát, 
eredményét megtapsolják személyes jó példát mutatva. 

5. Nem szégyení4k meg gyermeküket azáltal, hogy kiabálnak a játékosokra, 
versenyzőkre vagy a bírókra.  

6. Gyermekük sporUársaival és szüleivel szemben sportszerű viselkedést, a sport és a 
benne résztvevők iránt pozilv hozzáállást tanúsítanak, ezzel segítve gyermekük 
fiatalkori sportélményeit. 

7. Hangsúlyozzák a gyermekük részére a tudás fejlesztésének és az edzések 
fontosságának jelentőségét.  

8. A versenyeken és mérkőzéseken a hangsúlyt a sportági tanulás, gyakorlás, 
tapasztalatszerzés fontosságára hívják fel, főképpen a fiatalabb korcsoportokban edző, 
versenyző gyermekek számára. 

9.  Gyermekükkel mindig betartatják a sportág szabályzatát, különös tekinteUel a 
sportszerű magatartásra és a 4ltoU szerek bizonyíthatóan szándékos használatára, 
melyekre vonatkozó rendelkezések megsértése a gyermek kizárását vonja maga után 
a DEAC-ból. 

10.Megismerik a sportág legfontosabb szabályait és támogatják a játékvezetőket, 
versenybírókat a versenyen, mérkőzésen.  

11. Elismerik a jó teljesítést mind a győzelem, mind pedig a vereség esetében. 

12.  Megerősí4k a játék, a verseny pozilv elemeit. 
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13. Sohasem kiabálnak gyermekükkel, vagy nem bántják meg a versenyen, meccsen, vagy 
az edzéseken. 

14.  Tudatosan munkálkodnak a fizikai és verbális agressziónak a fiatalkori sportban 
történő megszüntetésén. 

15. Becsülik és támogatják az edzők munkáját, elfogadják szakmai döntéseiket. 

16. Tudomásul veszik, hogy nincs joguk beleszólni a sportolók felkészítésébe, 
edzésmunkájába, versenyzésébe. 

17. Az edzéseken és versenyeken, mérkőzéseken negalvan nem minősíthe4k az edzők, a 
versenyzők, a játékosok munkáját és teljesítményét.  

18. Korrekt viszonyt alakítanak ki a többi versenyző, játékos szüleivel.  

19. Nem kérdőjelezik meg a versenyekre való utaztatást, csapatok, váltók összeállítását és 
a posztok szerin4 besorolást.  

20. Biztosítják, hogy gyermekük kipihenten, felkészülten és pontosan érkezzen az 
edzésekre, versenyekre és mérkőzésekre. 

21. Tudomásul veszik és elfogadják, hogy gyermekük csak igazolt esetben, betegség, 
iskolai vagy komoly családi elfoglaltság miaU hiányozhat edzésről, illetve mérkőzésről. 
Esetleges hiányzás kapcsán időben értesí4k az edzőt a hiányzás okáról. 

22. Biztosítják, hogy gyermekük edzéseken, versenyeken és meccseken mindenkor viselje 
a sportág adoUságainak megfelelő biztonságos felszerelést. Tudomásul veszik és 
elfogadják, hogy a DEAC programjai keretében az edző(k) utasításai vonatkoznak 
gyermekükre, támogatják ezek végrehajtását és nem csorbítják az edző tekintélyét. 

23. Tudomásul veszik, hogy az edzéseken, mérkőzéseken, versenyeken, illetve a DEAC 
egyéb rendezvényein, sporteseményein csak azoknak van helye, akik betartják a jelen 
Kódexben meghatározoU viselkedési normákat és elvárásokat. 

24. Tartózkodik minden olyan magatartástól, megnyilvánulástól, amely akár a sportoló, 
akár a csapat, akár az Egyesület negalv megítélését vonhatja maga után vagy 
egyébként hátrányos jogkövetkezményekkel jár. 

25. A sportlétesítmények házirendjére vonatkozó szabályokat elfogadják. 

VI. E6kai eljárás 

I. E6kai BizoVság 

Az E4kai BizoUság a jelen Kódexben kinyilvánítoU viselkedési normák és elvárások betartását 
biztosítja akként, hogy a jelen Kódexben foglaltak megsértése (továbbiakban: e4kai 
normaszegés) esetén az e4kai normaszegést kivizsgálja e4kai eljárás keretében. 
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Az E4kai BizoUság létrehozását az E4ka Kódex hatálya alá tartozó bármely személy, 
sportszervezet írásban kezdeményezhe4 az e4kai normaszegés valószínűsítése esetén, a 
normaszegés tényének konkrét megjelölésével, illetve az eljárás alá vonni kívánt személy 
megjelölésével. 

Erre irányuló kezdeményezés esetén az E4kai BizoUság létrehozásáról - mérlegelési 
jogkörében eljárva - az e4kai eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről minden esetben 
a DEAC Sport Np. Kk. ügyvezetője, vagy általa kijelölt vezető 4sztviselő dönt és intézkedik 
ese4 jelleggel az adoU ügy valamennyi körülményeire figyelemmel.  

A DEAC Sport Nonprofit Kk. ügyvezetője nem tagja az elsőfokú E4kai BizoUságnak. 

A döntéséről az e4kai eljárást kezdeményező felet írásban tájékoztatja a kezdeményezés 
kézhezvételétől számítoU 15 munkanapon belül. 

Az e4kai eljárás megindításáról szóló döntés esetén intézkedik a 3 tagú E4kai BizoUság 
létrehozásáról, és az E4kai BizoUság elnökének kijelöléséről. 

Ennek során az adoU e4kai normaszegés valamennyi körülményeire figyelemmel határozza 
meg az E4kai BizoUság személyi összetételét és hívja meg annak tagjait. 

Az E4kai BizoUság legalább egy tagját minden esetben az érinteU szakosztály delegálja. 
Amennyiben az eset összes körülményeire figyelemmel - különösen szakkérdés felmerülése 
esetén – szükséges vagy indokolt, úgy az E4kai BizoUság tagjai közé legfeljebb 1 fő külsős 
személy is behívható.  

Az e4kai eljárást a fen4ek szerint létrehozoU E4kai BizoUság folytatja le az eljárás alá vont 
személlyel szemben. 

2. Az E6kai BizoVságra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

Az E4kai BizoUság eljárásában és döntéshozatalában nem vehet részt és nem lehet annak 
tagja: 

• aki az eljárás alá vont személy közeli hozzátartozója, 

• aki az eljárás során tanúként vagy szakértőként meghallgatásra kerül, 

• aki az eljárás alá vont személy jogi képviselőjeként jár el, illetve ilyen személy közeli 
hozzátartozója, 

• akinek egyébként bármilyen módon vagy formában érdeke fűződik az e4kai eljárás 
során, 

• aki az e4kai eljárás alapját képező normaszegés sérteUjének tekinthető vagy egyéb 
formában kárvalloUja az e4kai eljárás alá vont személy cselekményének, 

• akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el. 
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A fen4ek szerin4 összeférhetetlenséget az érinteU személy köteles az E4kai BizoUság 
Elnökének is bejelenteni. Az összeférhetetlenség hivatalból is megállapítható. Az 
összeférhetetlenség megállapítása esetén az érinteU személyt az eljárásból ki kell zárni, és 
amennyiben szükséges az eljárást az összeférhetetlen tag tevékenységével érinteU részében 
megismétli. A fen4ek szerin4 összeférhetetlenség bejelentésére az eljárás alá vont személy 
vagy annak képviselője is jogosult, ha annak okát alappal valószínűsí4, azonban erre utólag 
csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy az összeférhetetlenség okáról utóbb szerzeU 
tudomást és azt ezt követően haladéktalanul bejelenteUe. Az összeférhetetlenség 
bejelentésétől annak elbírálásáig az e4kai eljárást fel kell függeszteni, mely felfüggesztés 
időtartama azonban a 30 napot nem haladhatja meg. Az e4kai eljárás felfüggesztéséről az 
E4kai BizoUság elnöke dönt. Az összeférhetetlenség tárgyában teU bejelentést és a 
hozzákapcsolódó valamennyi nyilatkozatot, iratot az E4kai BizoUság Elnöke felterjesz4 a DEAC 
Sport Np. Kk. ügyvezetőjének, aki dönt a kizárás tárgyában, mely döntés ellen önálló 
jogorvoslatnak nincs helye, ezzel kapcsolatos kifogás előterjesztésére az e4kai eljárásban 
hozoU érdemi döntéssel szemben történő jogorvoslat keretében van lehetőség.  

Amennyiben az ügyvezető az összeférhetetlenséget megállapítja és az összeférhetetlenséggel 
érinteU személy e4kai eljárásból történő kizárásáról dönt, úgy egyidejűleg póUag vagy 
póUagok kijelöléséről dönt.  A kizárt személy tevékenységével érinteU részében az eljárást a 
fen4ek szerint meg kell ismételni, amennyiben az indokolt.  

Az E4kai BizoUságba fen4ek szerint meghívoU póUag jogai és kötelezeUségei megegyeznek 
bármely más bizoUsági tag jogaival és kötelezeUségeivel. 

3. Az E6kai eljárás megindítása 

Az e4kai eljárás lefolytatása és az e4kai normaszegés kivizsgálása a fen4ek szerint létrehozoU 
E4kai BizoUság feladat- és hatáskörébe tartozik.  

Nem indítható e4kai eljárás, ha a DEAC Sport Np. Kk. ügyvezetője e4kai normaszegésről 
történő tudomásszerzése óta 60 nap eltelt (szubjeklv elévülési határidő) vagy maga az e4kai 
normaszegés elkövetése óta több mint 1 év eltelt (objeklv elévülési határidő); mely objeklv 
elévülési határidő a külföldön történt e4kai normaszegés esetén az eljárás alá vont személy 
Magyarországra történt visszaérkezésétől számítandó.  

Az E4kai BizoUság a létrehozásától számítoU 8 napon belül írásban értesí4 az eljárás alá vont 
személyt a vele szemben indítoU e4kai eljárásról, mely értesítésnek tartalmaznia kell: 

• az E4kai BizoUság tagjainak nevét, 

• az e4kai eljárás tárgyát, 

• az e4kai eljárás alapjául szolgáló cselekményt, magatartást vagy egyéb e4kai 
normaszegést, 

• az ügyben rendelkezésre álló bizonyítékokat (tanú, okirat, felvétel stb.) vagy a már 
előterjeszteU, de még nem foganatosítoU esetleges bizonyítási indítványokat 

 10



DEAC E4kai Kódex

• az eljárás alá vont személy meghallgatásának, illetve a meghallgatás időpontját és 
helyét, 

• az eljárás alá vont személy arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az e4kai eljárás során 
jogi képviselőt is jogosult igénybe venni az E4kai BizoUság elnöke felé történő 
egyidejű bejelentése melleU. 

A fen4ek szerin4 értesítéshez egyidejűleg csatolni kell az e4kai eljárás elrendelésének 
alapjául szolgáló írásbeli dokumentumokat.  

A meghallgatást illetőleg meghallgatást úgy kell kitűzni, hogy arról felek az értesítést legalább 
a meghallgatás előU 3 munkanappal megkapják.  

Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, úgy az e4kai eljárás megindításáról törvényes 
képviselőjét kell fen4ek szerint értesíteni azzal, hogy a törvényes képviselő köteles az e4kai 
eljárásban részt venni. 

Az eljárás alá vont személy személyes meghallgatását, illetve a meghallgatást legkésőbb az 
e4kai eljárás megindításáról szóló fen4 értesítés közlésétől számítoU 15 napon belül kell 
megtartani. E tekintetben az értesítés szabályszerűen közöltnek tekinthető, ha annak saját 
kezű aláírással igazolt személyes átvétele megtörtént vagy azt az eljárás alá vont személy a 
sportszervezetnél nyilvántartoU lakcímére, illetve egyébként a közhiteles nyilvántartásban 
szereplő lakcímére történt ajánloU tér4vevényes postai küldeményként történt 
megküldésével.  

Ha az eljárás alá vont személy a meghallgatáson nem jelenik meg és magát jogi képviselője 
útján sem képviselte4, úgy a meghallgatás megtartására és az ügy érdemi elbírálására csak 
akkor kerülhet sor, ha az eljárás alá vonat személyt vagy jogi képviselőjét fen4eknek 
megfelelően szabályszerűen értesíteUék. 

Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont személy vagy annak jogi képviselője 
írásban bejelenteUe, hogy a meghallgatáson nem kíván részt venni, mely esetben a 
meghal lgatás elmulasztásából és szóbel i nyi latkozaUétel hiányából eredő 
jogkövetkezményeket az eljárás alá vont személy köteles viselni, utóbb ezzel kapcsolatos 
kifogást nem emelhet. 

Az eljárás alá vont személy vagy annak jogi képviselője a meghallgatásról szóló értesítés 
kézhezvételét követően a meghallgatást megelőző napig írásban jelezhe4 az E4kai BizoUság 
elnöke felé, hogy a meghallgatáson önhibáján kívüli okból – annak igazolása melleU – nem 
tud részt venni, mely esetben az E4kai BizoUság elnöke új meghallgatási/meghallgatási 
időpontot tűz ki azzal, hogy az eljárás akadályozásával vagy elhúzódásával járó indokolatlan, 
alaptalan halasztási kérelem az eljárás alá vont személy terhére értékelendő.  

A meghallgatás elmulasztásának utólagos igazolására annak kitűzöU időpontjától számítoU 3 
napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség az E4kai BizoUság elnökénél teljes körű 
indoklás melleU. 

4. E6kai meghallgatás 

 11



DEAC E4kai Kódex

Az E4kai BizoUság elnöke az e4kai meghallgatás megnyitását követően ismerte4 az eljárás alá 
vont személlyel az eljárás megindításához vezető normaszegést, és annak elkövetésével 
kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. 

Az e4kai eljárás során az eljárás alá vont személy, illetve jogi képviselője az ügy iratait, okira4 
vagy egyéb tárgyi bizonyítékait megtekinthe4, az elhangzoUakra észrevételt tehet, az 
érinteUekhez, illetve tanúkhoz kérdéseket intézhet, továbbá további bizonyítást javasolhat. 

A meghallgatáson a tényállás 4sztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, melynek során 
az E4kai BizoUság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, 
szerezhet be, továbbá szükség esetén valamennyi érinteU bevonásával szemlét tarthat. 

A meghallgatásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely 
aláírt jegyzőkönyvet az ügy irataival együU kell kezelni.  

Ha az ügy egy meghallgatáson nem volt 4sztázható, úgy a meghallgatást követő 8 napon 
belül újabb meghallgatást kell tartani az ügyben. 

Amennyiben az eljárás alá vont személy személyes meghallgatására – tartós akadályoztatása 
folytán vagy egyéb objeklv okból – az eljárás időtartama alaU annak indokolatlan elhúzódása 
és késedelme nélkül nem kerülhet sor, úgy az eljárás megindításához vezető tényállást 
valamint az e4kai normaszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok 
bizonyítékait az eljárás alá vont személlyel írásban kell közölni azzal, hogy álláspontját 8 
napos határidő tűzésével terjessze elő az E4kai BizoUság elnökénél. 

Indokolt esetben az E4kai BizoUság elnökének döntése alapján az e4kai eljárás keretében a 
meghallgatás az adatvédelmi szabályok betartása melleU – felek azonosítását lehetővé tevő – 
informa4kai eszköz igénybevételével is lebonyolítható egyidejű hang- és képfelvétel rögzítése 
melleU. Ebben az esetben a rögzíteU felvétel elektronikus jegyzőkönyvnek tekinthető.  

5. Határozat és annak közlése 

Az elsőfokú e4kai eljárást a megindítástól számítoU legfeljebb 30 napon belül 
határozathozatallal kell befejezni, mely határidő indokolt esetben – az ügy bonyolultsága 
esetén vagy egyéb méltánylást érdemlő okból – egy alkalommal további 15 nappal 
meghosszabbítható az E4kai BizoUság elnöke részéről.  

A fen4 határidőbe az esetleges felfüggesztés időtartama nem számít bele. 

Az E4kai BizoUság ülését határozathozatal céljából az E4kai BizoUság elnöke hívja össze. A 
határozathozatal során az E4kai BizoUság akkor határozatképes, ha annak ülésén valamennyi 
tag jelen van. Az E4kai BizoUság határozatát – ülés tartása nélkül – írásban vagy elektronikus 
úton is meghozhatja. 

Az E4kai BizoUság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg azzal, hogy az ülésről 
készült jegyzőkönyvben, illetve az írásbeli- vagy elektronikus úton történt döntéshozatal 
eredményét megállapító dokumentumban minden esetben rögzíteni kell a meghozoU 
határozat szavaza4 arányát.  
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Az E%kai Bizo+ság az elsőfokú e%kai eljárást lezáró határozatában (elsőfokú határozat) az 
alábbi érdemi döntést hozhatja: 

a) az e4kai normaszegést megállapítja vagy 

b) e4kai normaszegés hiányában az eljárás alá vont személyt felmen4, vagy 

c) az eljárást egyéb okból (pl. elévülés) megszünte4. 

Az E4kai BizoUság elnöke az elsőfokú határozatot az eljárás befejezésétől számítoU 8 napon 
belül köteles írásba foglalni. A döntést közölni kell eljárás alá vont személlyel, valamint 
képviselőjével, továbbá a DEAC Sport Np. Kk. ügyvezetőjével. 

A döntésnek tartalmaznia kell: 

• a határozatot hozó E4kai BizoUság elnökének és tagjainak, valamint az eljárás alá vont 
személy megnevezését, azonostására szolgáló adatokat, 

• az eljárás tárgyának megjelölését, 

• a rendelkező részben az érdemi döntést,  

• a határozaUal szembeni jogorvosla4 lehetőségről történő tájékoztatást, 

• az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló e4kai normaszegés leírását, a releváns 
tényállási elemek összefoglalását, a lefolytatoU bizonyítási eljárás eredményeként az 
E4kai BizoUság által elfogadoU vagy mellőzöU bizonyítékokat, továbbá a határozat 
alapját képező, a jelen E4kai Kódexben meghatározoU rendelkezéseket, 

• a határozat meghozatalának helyét és időpontját. 

VII. Az E6kai BizoVság döntése 

Amennyiben az E4kai BizoUság az eljárás alá vont személy terhére az e4kai normaszegést 
megállapítja, úgy a normaszegés súlyára, az eljárás alá vont személy előéletére, valamint az 
eset összes körülményeire figyelemmel alábbi döntést hozhatja: 

a) megállapítja a Kódexben foglalt rendelkezések megsértését,  

b) elrendeli a normasértés nyilvánosságra hozatalát a DEAC szervezetein belül,  

c) javaslatot tesz büntetőeljárás megindítására, amennyiben a normasértés egyúUal 
bűncselekmény alapos gyanújára ad alapot, 

d) javaslatot tesz a jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) megszüntetésére.  

VIII. Jogorvoslat 

Az E4kai BizoUság elsőfokú határozatával szemben az eljárás alá vont személy, illetve az, 
akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat egyébként érin4 a határozat közlésétől számítoU 
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15 napon belül fellebbezéssel élhet és jogorvosla4 kérelmet terjeszthet elő az E4kai BizoUság 
elnökénél (továbbiakban: fellebbezés).  

Amennyiben a fent meghatározoU fellebbezési határidő fellebbezés előterjesztése nélkül 
telik el, úgy az E4kai BizoUság elsőfokú határozata jogerős és végrehajtható. 

A jogorvosla4 határidő lejártát követő további 3 munkanapon belül a fellebbezést az E4kai 
BizoUság elnöke az eljárás során keletkezeU iratokkal és egyéb bizonyítékokkal együU 
továbbítja a DEAC Sport Np. Kk. ügyvezetőjének, aki a részére továbbítoU fellebbezés 
kézhezvételétől számítoU 8 napon belül intézkedik a másodfokú E4kai BizoUság további 15 
napon belüli időpontra történő összehívásáról.  

A másodfokú E4kai BizoUság tagjai: 

DEAC Egyesület ügyvezetője 

DASE Egyesület ügyvezetője 

DEAC Sport Np. Kk. ügyvezetője 

DEAC Futball Np. Kk. ügyvezetője 

Amennyiben az eset összes körülményeire figyelemmel - különösen szakkérdés felmerülése 
esetén – szükséges vagy indokolt, úgy a másodfokú bizoUság tagjai közé legfeljebb 1  fő 
külsős személy is behívható. 

A másodfokú E4kai BizoUság elnöke a DEAC Sport Np. Kk. ügyvezetője. 

Az összeférhetetlenségi okok és az összeférhetetlenségi eljárás fen4 szabályai értelemszerűen 
irányadóak a jogorvosla4 eljárásban is azzal, hogy a jogorvosla4 (másodfokú) eljárásban – a 
fen4eken túlmenően – nem vehet részt és nem működhet közre az a személy, aki az elsőfokú 
e4kai határozatot hozó E4kai BizoUság tagja volt. 

A másodfokú E4kai BizoUság az elsőfokú határozatot a fellebbezés alapján megvizsgálja, és: 

a) hatályon kívül helyezi az első fokon eljárt E4kai BizoUságot új eljárásra utasítva az új 
eljárásra vonatkozó egyidejű útmutatás melleU,  

b) megváltoztatja,  

c) helybenhagyja. 

A másodfokú E4kai BizoUság az E4kai BizoUság elsőfokú határozatát abban az esetben 
helyezi hatályon kívül és utasítja az E4kai BizoUságot új eljárásra, ha az elsőfokú e4kai eljárás 
során olyan eljárási szabálysértés vagy mulasztás történt, amely az érdemi határozatra is 
kihatoU vagy önmagában megalapozatlanná teszi az elsőfokon hozoU döntést. 

Amennyiben az E4kai BizoUság elsőfokú határozata az irányadó rendelkezésekkel ellentétes, 
vagy a másodfokú E4kai BizoUság megítélése szerint okszerűtlen következtetést vagy 
indokolást tartalmaz és a döntés meghozatalához valamennyi adat, információ, illetve 
bizonyíték rendelkezésre áll – és ennél fogva új eljárás lefolytatására utasítás szükségtelen – 
az elsőfokú határozatot megváltoztatja a sérelmesnek tartoU részében.  
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Amennyiben a másodfokú E4kai BizoUság megítélése szerint az E4kai 
BizoUság elsőfokú határozata mind az eljárási szabályoknak megfelel, mind pedig érdemben 
és indokaiban is helyes, úgy az elsőfokú határozatot, mint érdemben helyes döntést 
helybenhagyja. 

A másodfokú E4kai BizoUság határozatával (másodfokú e4kai határozat) szemben további 
fellebbezésnek nincs helye.  

VIII. Záró rendelkezések 

Jelen E4kai Kódex ……….lép hatályba. 

Debrecen, 2022. március 31. 

_________________ _________________

DEAC Sport Np. Kk 
ügyvezető

DEAC Egyesület 
ügyvezető-elnök

_________________ _________________

DEAC Futball Np. Kk 
ügyvezető

DASE Egyesület 
ügyvezető-elnök
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