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“A természet akarata az, hogy a gyerekek gyermekek lehessenek, mielőtt 

felnőtté válnak. Ha megpróbáljuk megbolygatni ezt a természetes 

rendet, akkor idő előtt felnőttek lesznek, de hiányozni fog belőlük az erő 

és a szilárdság.” 

Jean-Jacques Rousseau 
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1. A Diósjenői Sportegyesület etikai céljai 

A Diósjenői Sportegyesület célja, hogy a sporton és a közösségi munkán keresztül, a helyes 

életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartásszabályok értelmének megvilágításával, 

felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével felkészítse a 

sportolókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, 

tudatosítsa döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. A Sportegyesület további célja, hogy 

képessé tegye sportolóit az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, véleményük 

szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs és más kérdéseiben is.  

Mindemellett célunk a szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra 

nevelés. Hozzájárulni ahhoz, hogy a sportolók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát, 

felismerjék az élővilág gazdag változatosságának értékét, és képessé váljanak a megértésen, 

kölcsönös segítségen alapuló együttműködésre társaikkal. Fontos számunkra az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztése, a lelki egészség megőrzése, közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, 

valamint a médiatudatosságra való nevelés is. 

 

2. A Sportegyesületben az etika fontossága a játékosok tekintetében 

A Sportegyesület játékosaitól elvárja az előző pontban bemutatott célok eléréséhez szükséges 

nyitottságot, célok megvalósítására való törekvést és ezek képviseletét mind a sportéletben mind 

pedig a magánéletben. A mérkőzések minősége, a résztvevők és a nézők öröme és szórakozása 

elsődlegesen a játékosok teljesítményétől és magatartásától függ, így e normák elvárják a 

játékosoktól, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg sportbéli – technikai, taktikai, erőnléti stb. 

– képességeik fejlesztésére, a mérkőzés során tanúsítsanak maximális erő – és teljesítmény 

kifejtést, még akkor is, ha csapatuk már elérte a kívánt eredményt (biztos győzelem, továbbjutás 

stb.), Ezen túlmenően nyújtsanak pozitív példát a fiatal játékosoknak, kerüljék az antifutballt, az 

időhúzás minden formáját, a pályán kívüli magtartásukkal segítsék elő a labdarúgás 

megbecsülését.  

A játékosoknak kötelességük minden megengedett eszközzel küzdeniük csapatuk győzelméért és 

ellenállni az ún. fekete pénzekkel kapcsolatos minden kísérletnek (pl. vesztegetésnek). 

Az etikai normák megkívánják a játékostól a szabályok betartását és a játék szelleméhez való 

alkalmazkodást. Megkívánják továbbá a siker és balsiker, győzelem és vereség sportszerű és 

túlzott érzelemnyilvánítás nélküli elfogadását, valamint ellenállást mindennemű doppingolással 

szemben.  

A játékosok mindenkor tanúsítsanak megbecsülést az ellenfél iránt, tekintet nélkül a mérkőzés 

eredményére. Ne veszélyeztessék az ellenfél testi épségét, kerüljék az erőszakot és durvaságot, 
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segítsenek a sérült ellenfélnek. Kerüljék az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző 

formáit, pl. szabálytalanság vagy sérülés tettetése az ellenfél megbüntetésének kiprovokálására. 

Fogadják el a játékvezető döntéseit tiltakozás nélkül.  Ezen kívül kerüljék a játékvezető 

megtévesztését szavakkal vagy cselekedetekkel (pl. szabálytalanság tetetése büntetőrúgás 

kiprovokálására). 

Kövessék az edző és a csapatvezetők utasításait, feltéve, hogy ezek nem mondanak ellent ezen 

etikai kódex szellemének. Tanúsítsanak tiszteletet az ellenfél csapatának vezetői iránt. 

A játékosok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy magatartásuk és teljesítményük a 

közönség számára vonzó legyen. Tartsák tiszteletben az ellenfél szurkolóit. Adjanak meg minden 

szükséges információt – a személyiségi jogok keretein belül – a média kérésére, mindig szigorúan 

ragaszkodva az igazsághoz és a valósághoz. 

 

3. A Sportegyesületben az etika fontossága az edzők tekintetében 

A Sportegyesületben az edző kötelessége, hogy támogassa a labdarúgósportot annak összes 

értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését – akik a jövő hősei, 

szurkolói és vezetői lesznek. Fejlessze és javítsa szakmai ismereteit – a tudományos kutatási 

eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával.  Megossza 

szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, különösen, ha erre felkérik 

(pl. szakmai konferenciák keretében, cikkek írásával stb.). Oly módon fejlessze saját csapata 

képességeit és teljesítményét, oktassa a technikát és taktikát, amely – a sikerrel együtt – a 

labdarúgást a nézők számára vonzóvá teszi. Megóvja a labdarúgást minden negatív befolyástól. 

Kötelességek saját csapatával szemben, s annak játékosaival szemben 

Az edző kötelessége saját csapatával és játékosaival szemben, hogy játékosainak és segítőinek 

egészsége prioritást élvezzen. Továbbá minden tőle telhetőt megtegyen és sportbéli, technikai, 

taktikai stb. területek fejlesztésére, s minden megengedett eszköz segítségével, csapatával a 

legjobb eredményeket érje el. Ezen felül kötelessége, hogy játékosaival megértesse és betartassa 

a sportszerű magatartás szellemének alapelveit és elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú 

távon az egészségre vagy testi fejlődésre veszélyeket hordoz magában.  

Ha fiatal játékosokkal dolgozik kötelessége, hogy a gyerekeknek olyan sportbéli tapasztalatot 

adjon át, ami egész életükben egészséges fizikai tevékenységre sarkalja őket. Valamint, hogy 

kerüljön olyan elvárásokat a gyerekekkel szemben, ami nincs arányban annak képességeivel, 

továbbá, hogy ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a 

tehetségeket, a versenyen elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az igyekezetet és ennek 

eredményeit. Ezen túl kötelessége, hogy minél több információval lássa el, s világosítsa fel a fiatal 

sportolót és családját a túlzott teljesítmény-centrikusság veszélyeiről. 
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Elsősorban az edző és a játékosok felelősek a játék szelleméért. Ezért az edzőnek kötelessége 

tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint 

irányítani a játékosait. Kötelessége kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét, tiltani a tiltott 

szerek használatát játékosai körében. 

Az edzőnek kötelessége az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása. Legyen példakép játékosai 

számára abban is, hogy előzékenységet, udvariasságot tanúsít az ellenféllel – annak játékosaival 

és vezetőivel – szemben. Tanítsa meg játékosait „az ellenfél nem ellenség” szellemére.     

Tartózkodjon az erőszakos játék taktikájától, az ellenfél megfélemlítésétől. Akadályozza meg a 

mérkőzés elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris kifejezésekkel illeti. Kötelessége a hivatalos 

személyek (játékvezetők és segítőik, tartalék játékvezetők, hivatalos ellenőrök) tiszteletben 

tartása. 

Az edző viselkedjen udvariasan a mérkőzés játékvezetőivel, hivatalos személyeivel szemben. 

Legyen megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben, méltósággal fogadja el a döntéseket. 

Legyen tudatában annak, hogy a mérkőzés két fél között rögzített játékszabályok keretében folyó 

erőpróba, s ebben a játékvezető a mérkőzés fontos részét képezi, mint a játék rendjét fenntartó 

és döntéshozó személy. 

Az edző kötelessége a közönséggel és a médiával szemben, hogy megadja a szükséges 

tájékoztatást a média képviselőinek – azok kérdései esetén – a személyiségi jogok keretein belül, 

őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiával szemben, függetlenül az eredménytől 

éppúgy, mint a nézők vagy a média provokációjától. Nyilatkozataiban szigorúan az igazsághoz és 

a valósághoz tartsa magát.  

A labdarúgás etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos 

felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül kihat játékosai magatartására. Viselkedésük morális 

oldalának ezért különösen nagy a jelentősége. Az edzőnek tudatában kell lennie, hogy majdnem 

minden döntésnek, cselekedetének és stratégiai céljának erkölcsi kihatása van. Intellektuális és 

emocionális szándékait egyensúlyban kell tartani, megfelelő beleérző-képességgel összekötve. A 

győzelem természetesen minden edzőnek alapvető törekvése. Az etikai normák nem állnak 

ellentétben a győzelem elérésének célkitűzésével. A bármi áron való győzelem 

gondolkodásmódjától azonban el kell határolódniuk. A fiatalokkal dolgozó edzőkre 

többletfelelősség is hárul. A fiatalok egészsége, biztonsága, jóléte és erkölcsi nevelése fontosabb, 

mint az egyesület, az iskola, az edző vagy a szülők hírneve, vagy presztízse. 
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4. A Sportegyesületben az etika fontossága a vezetők tekintetében 

 A Sportegyesület vezetői vállalják, hogy az egyesület játékosait a nemzeti és nemzetközi 

labdarúgás fejlesztése érdekében rendelkezésre bocsátja, illetve nem tartja vissza azon 

játékosait, akik más csapatokban ígéretesen tudnak fejlődni. Továbbá kötelezettséget vállalnak 

az egyesület vezetői (szakmai és üzleti), hogy ismereteiket és tapasztalataikat megosztják 

másokkal, melynek során a tájékoztatásra várók (pl. MLSZ) érdekeit saját érdekeinél előbbre 

helyezik.  

A Sportegyesület vezetői kötelezettséget vállalnak a csapattal szemben, hogy megtesznek 

minden olyan erőfeszítést, amivel elősegíthetik a sportbéli, technikai, taktikai képességek 

fejlesztését, hogy a csapataik a megengedett eszközökkel a lehető legjobb eredményeket érjék 

el. Vállalják, hogy a csapat érdekeit saját egyéni érdekei elé helyezik. Akadályozzák illegális vagy 

sportszerűtlen eszközök alkalmazását a saját csapat játékosai, edzői vagy más vezető személyei 

stb. részéről (pl. a doppingot, vagy az edző olyan taktikai utasítását, amely az ellenfél 

kulcsjátékosának megsérülését célozza). Támogatják az etikai elvek érvényesülését. 

Kötelezettséget vállalnak a közönséggel szemben, hogy példamutató magatartásukkal a sportág 

népszerűsítéséért dolgoznak, elősegítik a sportág minél szélesebb körben történő elterjedését és 

elismerését. Megadják a médiának a szükséges információkat, a személyiségi jogok keretein belül 

és szigorúan ragaszkodnak az igazsághoz és valósághoz.  

5. A Sportegyesületben az etika fontossága az önkéntesek, nézők és szülők tekintetében 

A Sportegyesületben tevékenykedő önkéntesek, a mérkőzésekre és rendezvényekre kilátogató 

nézők, illetve a játékosokon keresztül érintett szülők kötelezettséget vállalnak a sportszerű és 

etikus viselkedésre, szurkolásra és viszonzást nem váró munkára a közösségi sport előre 

mozdítása és megbecsülése érdekében. Vállalják, hogy nem csak példamutató hozzáállásukkal, 

de szükség esetén aktív részvételükkel igyekeznek az etikus magatartást fenntartani és 

megerősíteni a különböző rendezvényeken és mérkőzéseken. Különös tekintettel a sportszerű 

szurkolásra és kommunikációra az ellenfél és saját játékosaival szemben. Az önkéntesek, nézők 

és szülők viselkedjenek udvariasan a mérkőzés játékvezetőivel, hivatalos személyeivel szemben. 

Legyenek megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben, méltósággal fogadják el a 

döntéseket. Legyenek tudatában annak, hogy a mérkőzés két fél között rögzített játékszabályok 

keretében folyó erőpróba, s ebben a játékvezető a mérkőzés fontos részét képezi, mint a játék 

rendjét fenntartó és döntéshozó személy. Tartsák tiszteltben az ellenfél önkénteseit, szurkolóit 

és játékosainak rokonait, emberi méltóságukban semmilyen körülmények között ne sértsék meg 

őket.  
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