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A Szenátus elfogadta az 50/2017. (VI. 15.) számú határozatával. 

2017. november 30‐ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. 

Módosító határozatok: 

86/2017. (XI. 30.) számú szenátusi határozat 

  

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

Etikai Kódex 
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I. FEJEZET: AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA 

1. Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) a Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Egyetem) erkölcsi 
szabályozásának alapdokumentuma. 

2. A Kódex célja, hogy az Egyetem feladatainak magas szintű ellátása és a harmonikus munkakörnyezet 
biztosítása érdekében meghatározza, és az Egyetem mindennapi tevékenysége során érvényre juttassa 
az Egyetem polgáraival szemben támasztott társadalmi-erkölcsi elvárásokat, értékeket, normákat, 
ezáltal hozzájáruljon az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, szakmai integritásának megőrzéséhez, 
valamint az intézmény magas társadalmi presztízsének megfelelő, a sport területén tevékenykedő 
értelmiség felkészítéséhez. 

II. FEJEZET: AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA 

1. A szabályozás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az Egyetem 
oktatóira, kutatóira és egyéb közalkalmazottjaira, valamint az Egyetemmel megbízási és egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre, illetve az Egyetem hallgatóira 
(továbbiakban: egyetem polgárai). 

2. A Kódex tárgyi hatálya kiterjed a II.1. pontban meghatározott személyek valamennyi, az Egyetemmel 
összefüggő tevékenységére. 

III. FEJEZET: ETIKAI ALAPELVEK 

1. Egyenlő bánásmód követelménye 

Az egyenlő bánásmód követelményét az Egyetem működése során minden egyetemi polgár köteles 
betartani. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján az egyetem polgárai kötelesek másokkal 
szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 
figyelembevételével eljárni. 

2. Egyetem jó hírnevének védelme 

Az egyetem polgárai a jó hírnév védelme alapján kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, 
amely alkalmas az Egyetem megítélésének hátrányos befolyásolására, tekintélyének csorbítására. 
Etikai vétségnek minősül különösen, ha valamely egyetemi polgár az Egyetemre, annak szervezeti 
egységére vagy más egyetemi polgárra vonatkozó sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós 
tényt hamis színben tüntet fel.   

Az egyetem polgárainak lehetőségükhöz mérten törekedniük kell az Egyetem jó hírének gyarapítására. 

3. A számonkérés tisztasága 

Az egyetem polgárai kötelesek a számonkérés során a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó 
rendelkezéseit betartani.  

4. A visszaélés tilalma 

Az egyetem polgárai kötelesek tartózkodni a pozíciójukkal való visszaéléstől. 

Az oktató nem élhet vissza az oktató-hallgató közötti függőségi viszonnyal. 

5. Szellemi alkotások védelme 
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Az Egyetem alapfeladataként a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, 
alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, 
valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Az Egyetem a kutatások és fejlesztések 
eredményessége érdekében támogatja és ösztönzi a kutató és alkotó tevékenységet. Az egyetemi 
polgár kötelessége, hogy az Egyetem szellemi tulajdonát megóvja. 

Az Egyetem tiltja mások ötleteinek, tudományos eredményeinek, szövegeinek forrásmegjelölés 
nélküli átvételét és sajátként való feltüntetését. 

IV. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ETIKAI ELVÁRÁSOK 

1. Az Egyetem valamennyi polgára köteles: 

a) elfogadni, tisztelni és követni a magyar és az egyetemes emberi kultúra egyéni és 
közösségi értékeit, hagyományait; 

b) tudomásul venni és elfogadni az emberi különbözőségeket; 

c) vallási és világnézeti kérdésekben toleranciát tanúsítani; 

d) lojalitást tanúsítani az Egyetem, illetve szolidaritást, toleranciát és tiszteletet az egyetemi 
polgárok iránt; 

e) feladatait a jogszabályok és egyéb szabályzók betartásával, legjobb tudása szerint, 
lelkiismeretesen, pontosan, az Egyetem többi polgárával együttműködve, kollegiálisan, az 
Egyetem érdekeit szem előtt tartva végrehajtani; 

f) törekedni az Egyetem, valamint az egyetem polgárai jó hírnevének, illetve emberi 
méltóságának, becsületének megőrzésére és megerősítésére, személyhez fűződő jogaik 
tiszteletben tartására; 

g) tartózkodni a véleménynyilvánítás szélsőséges módjaitól és formáitól; 

h) nagy nyilvánosság előtt (különösen: a médiumokban) tett nyilatkozatai során kiemelt 
figyelemmel lenni a g) pontban meghatározott kötelezettségeire; 

i) tartózkodni attól, hogy bárkit anyagi vagy egyéb ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül 
jogosulatlan előnyhöz juttasson; 

j) törekedni az etikai jellegű konfliktusok békés rendezésére, amennyiben pedig ez nem 
lehetséges, az Etikai Bizottsághoz fordulni; 

k) tartózkodni a Kódex által biztosított igényérvényesítési lehetőségekkel és eszközökkel 
való visszaéléstől, különösen a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy komolytalan, illetve 
rosszhiszemű etikai panasz benyújtásától; 

l) felelősséget viselni az Egyetem rábízott vagyontárgyai rendeltetésszerű használatáért és 
megóvásáért. 

V. FEJEZET: OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ETIKAI SZABÁLYOK 

1. Az Egyetem oktatói legjobb tudásuk és képességeik szerint kötelesek ellátni a feladataikat. 

2. Az oktatóknak a szükséges szakmai támogatás biztosítása mellett figyelemmel kell kísérniük a 
hallgatók szakmai fejlődését. 

3. Az oktatók a hallgatókkal és az oktatással kapcsolatos döntéseik meghozatala, illetve az oktatói munka 
során kötelesek az egyenlő bánásmód követelményeit betartani és annak megfelelően eljárni. 

4. Az oktatók nem élhetnek vissza az oktatói minőségükkel. 
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5. Az oktatók kötelesek az oktatás során politikailag semlegesek maradni. 

6. Az oktatók kötelesek időben tájékoztatni a hallgatókat az órákkal vagy vizsgákkal kapcsolatos 
esetleges változásokról. 

VI. FEJEZET: VIZSGÁZTATÁSSAL, ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS ETIKAI 
SZABÁLYOK 

1. Az oktatók kötelesek a hallgatók számára elérhetővé tenni a számonkéréshez szükséges jegyzeteket, 
háttéranyagokat és a hivatalos tételsort. 

2. Az oktatók kötelesek az Egyetem vonatkozó szabályzatai szerinti határidőben megadni minden 
információt a számonkérés jellegéről, módjáról, feltételeiről, időpontjáról, helyéről. 

3. Az oktatók kötelesek vizsgaidőpontot biztosítani. 

4. Az oktatók kötelesek a számonkérés megkezdése előtt ellenőrizni a hallgatók személyazonosságát és a 
jelenléti íven a hallgatók aláírásával jelölni a vizsgán részt vevőket. 

5. Az oktatók a vizsgát megelőzően kötelesek figyelmeztetni a hallgatókat a vizsgáztatás rendjével 
ellentétes magatartás következményeire. 

6. Az oktatók a hallgatók teljesítményét az előzetesen megállapított vizsgakövetelményekben szereplő 
egységes szempontok figyelembevételével kötelesek értékelni. Tartózkodniuk kell a hallgatót sértő, 
tiszteletlen hangnemű értékeléstől. 

7. Az oktatók kötelesek írásbeli vizsga esetén a hallgatók számára betekintést biztosítani a dolgozatokba 
és a hallgatók kérésére az értékelés indokairól, az elvárt válaszokról, valamint a vizsgával 
kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdésekről megfelelő tájékoztatást adni. 

8. Az oktatók kötelesek a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat betartani különösen a 
hallgatók érdemjegyei vonatkozásában. 

VII. FEJEZET: A HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS ETIKAI SZABÁLYOK 

1. A hallgatók kötelesek a vizsgáikat saját tudásuk alapján teljesíteni. 

2. A hallgatók kötelesek saját nevükben megjelenni a vizsgán. 

3. A hallgatók nem vehetnek igénybe a tantárgyat oktató tanár által nem engedélyezett segédeszközöket a 
vizsga teljesítéséhez. 

4. A vizsgakérdések jogosulatlan megszerzése vagy azok megszerzésének megkísérlése etikai vétségnek 
minősül. 

5. A hallgatók más kutatását, munkáját saját munkaként nem nyújthatják be. 

6. A hallgatók kötelesek az órákon a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített arányban részt venni. 
Etikai vétségnek minősül, ha más személyt kérnek meg, hogy helyettük igazolja a foglalkozásokon 
való részvételt. 

VIII. KUTATÁSSAL KAPCSOLATOS ETIKAI SZABÁLYOK 

1. Az Egyetem támogatja a tudományos kutatásokat, annak érdekében, hogy a kutatási eredményeivel 
hozzájáruljon és biztosítsa a sporttudományok területén való fejlődést, valamint elősegítse az Egyetem 
versenyképes megjelenését sporttudományi tárgyú kutatás-fejlesztés területén. 

2. Az Egyetem törekszik arra, hogy a kutatás-fejlesztés céljaira rendelkezésre álló közfinanszírozású 
támogatásokat pályázat útján elnyerje. 
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3. A kutatási tevékenységben résztvevő egyetemi polgár köteles az Egyetem kutatás-fejlesztés területén 
meghatározott céljainak, az Egyetem tudományos megítélésének megfelelően, a versenyképesség 
növelését figyelembe véve végezni a feladatait. 

4. A kutatásban résztvevő egyetemi polgár köteles az Egyetem üzleti titoknak minősülő információit 
megőrizni, a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó szabályokat betartani. 

5. A kutatás szakmai vezetője felelős a kutatásba bevont hallgatók feladatvégzésével kapcsolatos 
tájékoztatás megadásáért. 

6. A kutatás szakmai vezetője felelős a hallgatók szakmai fejlődésének elősegítéséért. 

7. Az egyetem polgárai külső kutatóhelyszínen végzett kutatói tevékenységük során kötelesek a külső 
helyszín által megkövetelt szabályokat is betartani. 

IX. FEJEZET: ETIKAI BIZOTTSÁG 

1. Etikai vétséget követ el, aki a jelen Kódexben meghatározott magatartásnormák valamelyikét vétkesen 
megsérti. 

2. A Kódexben foglaltak megsértése esetén, valamint más etikai problémát felvető helyzetben – a 
Kutatásetikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az Etikai Bizottság (továbbiakban: 
Bizottság) jár el. 

3. A Bizottság három tagból áll. A Bizottság tagjait a Szenátus választja. A Bizottság elnökére és tagjaira 
a rektor tesz javaslatot.   

4. A Bizottság az alakuló ülést követő 2 (kettő) hónapon belül megalkotja az ügyrendjét. 

5. A Bizottság elnöke szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol a Szenátusnak.1 

X. FEJEZET: ETIKAI BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS 

1. A Kódexben foglaltak megsértése esetén a tudomásra jutástól számított 30 (harminc) napon belül lehet 
a Bizottságnak címezve a Rektori Hivatalban bejelentést tenni. 

2. A bejelentés történhet szóban vagy írásban. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentést jegyzőkönyvbe kell 
venni. 

3. Amennyiben a bejelentés alapjául bizonyítékok szolgálnak a bejelentő köteles azokat a bejelentése 
mellé csatolni. 

4. A bejelentést a csatolt dokumentumokkal együtt legkésőbb 8 (nyolc) napon belül el kell juttatni a 
Bizottsághoz. 

5. A Bizottság a bejelentésről való tudomásszerzést követő 8 (nyolc) napon belül ülést hív össze. 

6. Az Bizottság köteles megvizsgálni a rendelkezésre álló dokumentumokat és amennyiben szükségesnek 
találja, egyéb dokumentumokat kérhet be a bejelentőtől vagy más személytől, aki az ügyben releváns 
információval rendelkezhet. 

7. A Bizottság a vizsgálat során az ügyben érintett személyeket személyesen is meghallgathatja. 

8. A panaszoltat minden esetben meg kell hallgatni, kivéve, ha az eset összes körülményéből 
egyértelműen következik, hogy a bejelentés alaptalan. 

																																																													
1 Módosította a 86/2017. (XI. 30.) szenátusi határozat. Hatályos 2017. december 15-től. 
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9. A Bizottság köteles a meghallgatásról írásban tájékoztatni a meghallgatni kívánt személyeket a 
meghallgatás időpontjának, tárgyának és helyszínének megjelölésével a meghallgatást megelőző 8 
(nyolc) nappal. 

10. A bejelentőt semmilyen hátrány nem érheti a bejelentés következtében kivétel a nyilvánvalóan 
megalapozatlan vagy komolytalan, illetve rosszhiszemű etikai panasz benyújtása esetén. 

11. A Bizottság a vizsgálat lefolytatását követő 15 (tizenöt) napon belül köteles határozatot hozni. 

12. A Bizottság a bejelentést határozat formájában: 

a) elutasíthatja; 
b) helybenhagyhatja azzal, hogy 

ba) elrendeli az etikai vétség nyilvánosságra hozatalát az Egyetem honlapján; 

bb)2 hallgató által elkövetett vétség esetén a Fegyelmi Bizottság eljárását, egyetemi 
foglalkoztatott által elkövetett vétség esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedését 
kezdeményezi; 

 bc) javaslatot tesz szabálysértési vagy büntetőeljárás indítására. 

13. 3 

14. A döntésről szóló határozatot a Bizottság 8 (nyolc) napon belül köteles az érintettek részére eljuttatni. 

15. 4A Bizottság döntésével szemben az érintettek a döntésről való tudomásszerzést követő 15 (tizenöt) 
napon belül élhetnek jogorvoslattal. 

16. 5 Az arra illetékes testület vagy személy 30 (harminc) napon belül köteles a jogorvoslati kérelmet 
elbírálni. 

XI. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az Etikai Kódexet a Szenátus 2017. június 15-én tartott ülésén hozott 50/2017. (VI. 15.) számú 
határozatával jóváhagyta, az a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba. Az Etikai Kódexet az 
Egyetem a honlapján közzéteszi, hiteles példányát a Jogi Igazgatóság tartja nyilván. 
 

Budapest, 2017. június 15. 

 

 

Dr. Genzwein Ferenc s.k. 
            kancellár 

 Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos s.k. 
rektor 

 

																																																													
2 Módosította a 86/2017. (XI. 30.) szenátusi határozat. Hatályos 2017. december 15-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 86/2017. (XI. 30.) szenátusi határozat. Hatályos 2017. december 15-től. 
4	Módosította a 86/2017. (XI. 30.) szenátusi határozat. Hatályos 2017. december 15-től.	
5	Módosította a 86/2017. (XI. 30.) szenátusi határozat. Hatályos 2017. december 15-től. 
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