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„A foci szabályai nagyon egyszerűek. Valójában ennyiről van szó: ha mozog, rúgd meg. Ha nem mozog, rúgd, hogy 
megmozduljon.” 

Phil Woosnam 

 

 
 



Céljaink: 
 
- Etikai kódexünket azzal a célunk hoztuk létre, hogy segítsük és védjük mindazokat, akik a 

Felsőtárkány SC Sportegyesület céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben 
tartva törekednek, és korlátozza mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.  

 
- Legfontosabb célja az egyesület egységes szellemiségének, arculatának megteremtése, mely 

által a Felsőtárkány SC Sportegyesület elősegítheti sportolóinak testi-lelki fejlődését, 
személyiségformálását a sport, mint eszköz felhasználásával. 

 
- Az Etikai Kódex a Felsőtárkány SC Sportegyesület működését szabályozó dokumentum. 

Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után. 

 
- Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Felsőtárkány SC Sportegyesület tagjai, 

sportolói, a sportolók szüleire, és a Felsőtárkány SC Sportegyesület tisztségviselőire, 
alkalmazottjaira. 

 
- Területi hatálya kiterjed a Felsőtárkány SC Sportegyesület telephelyére, a sportpályákra, az 

egyesület által szervezett programok helyszíneire és a különböző helyszínek közötti 
közlekedés útvonalaira. 

 
- Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy 

visszavonásáig. 
 
Etikai normák, jogok és kötelezettségek a sportolók számára: 
A sportolók jogai: 
 
- A Felsőtárkány SC Sportegyesület játékosának joga, hogy az eredményes felkészüléshez, 

szerepléshez és személyiségének fejlődéséhez szükséges valamennyi szakmai, személyi és 
tárgyi feltételt megkapja, melyek az egyesület rendelkezésére állnak. A Felsőtárkány SC 
Sportegyesület törekszik ezek folyamatos fejlesztésére, magas színvonalra emelésére. 

 
A sportolók kötelezettségei a sportággal és az egyesülettel szemben: 
 
- Az egyesület működésének, a labdarúgó edzéseknek, mérkőzéseknek minősége, a 

résztvevők és a nézők öröme és szórakozása elsődlegesen a játékosok teljesítményétől és 
magatartásától függ. 

 
- Felsőtárkány SC Sportegyesület elvárja minden egyes   játékostól, hogy az   edzések, 

foglalkozások, mérkőzések   során   minden   erőfeszítést   megtegyen   sport béli (technikai, 
erőnléti, taktikai) képességeinek fejlesztésére, kibontakoztatására. 

 

- 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. 

 



- Kerülje az antifutballt, minden esetben Fair Play szellemének jegyében sportoljon. 
- A pályán kívüli magatartásával segítse elő a labdarúgás és a - Felsőtárkány SC 

Sportegyesület megbecsülését. 
- Minden megengedett eszközzel küzdjön csapatának győzelméért. 
- Különböző rendezvényeken az egyesület által megkívánt felszerelésben jelenjen meg, ezzel 

is demonstrálva az egyesülethez való tartozást. 
- Óvja meg a rábízott és a közösen használt felszerelések épségét, akadályozza meg a 

rongálást. A felszereléseket tartsa tisztán. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot jelentse az 
edzőnek, vezetőnek. 

- Az egyesület létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, illetve a 
felszerelések hiányosságai esetében a labdarúgó kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

- A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a játékos anyagi felelősséggel és kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. 

- A pályák rendjéért a játékos is felelős. 
- A játékos köteles megfelelő felszerelést viselni, betartva az egyesület előírásait, 

figyelembe véve az időjárási viszonyokat. 
- A játékos köteles a higiéniai szabályokat maximálisan betartani. 
- A játékos köteles a kifüggesztett öltözői, illetve a pályarendet betartani. 
- A játékos az íratlan, de elvárható viselkedési normákat is köteles követni. –  
- Társaival, az őt körülvevő felnőttekkel, tisztelettel és illedelmesen kommunikáljon. 

 
A játékszabályok és versenyszabályok tiszteletben tartása: 

 
- A játékosnak meg kell ismernie a labdarúgás nemzetközi és magyar történetét, a labdarúgás 

szabályrendszerét, minden rá vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő előírást. 
- Az etikai normák megkívánják a játékostól a szabályok betartását és a játék szelleméhez 

való alkalmazkodást. 
- A játékosnak meg kell tanulnia a siker és a balsiker, a győzelem és a vereség sportszerű 

és túlzott érzelemnyilvánítás nélküli elfogadását. 
- A Felsőtárkány SC Sportegyesület megköveteli minden egyes játékosától, hogy 

elzárkózzon mindennemű meg nem engedett eszköz felhasználásától. 
 
Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása: 

 
- A játékos mindenkor tanúsítson megbecsülést az ellenfél iránt, tekintet nélkül a mérkőzés 

eredményére. Az ellenfél nem ellenség. 
- Ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot és a durvaságot, segítsen 

a sérült ellenfélnek. 
- Kerülje az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző formáit, pld. szabálytalanság, 

vagy sérülés tettetése az ellenfél megbüntetésének kiprovokálására. 
 
 
 
 
 
 
 



A játékvezető tiszteletben tartása: 
 

- A játékvezető döntéseit tiltakozás nélkül el kell fogadni. 

- A játékos kerülje a játékvezető megtévesztését szavakkal, vagy cselekedetekkel (pld. 
szabálytalanság tettetése büntetőrúgás kiprovokálása). 

 

Az edzők, egyesületi vezetők tiszteletben tartása: 
 
- A játékos legjobb tudása szerint kövesse az egyesületi vezetők, edzők és a csapatvezető 

utasításait, feltéve, hogy ezek nem mondanak ellent ezen Etikai Kódex szellemének, 
előírásainak. 

- Tanúsítson tiszteletet az ellenfél csapatának vezetői iránt. 
 
Kötelezettségek a közönséggel és a médiával szemben: 

 
- A játékos tegyen meg mindent annak érdekében, hogy magatartása és teljesítménye a 

közönség számára vonzó legyen és elismerést váltson ki. 
- Tartsa tiszteletben saját és az ellenfél szurkolóit. 
- Adjon meg minden szükséges információt - a személyiségi jogok, keretein belül – a médiák 

kérésére, mindig szigorúan ragaszkodva az igazsághoz és a valósághoz. 
 
Etikai normák, jogok és kötelezettségek ez edzők számára: 
 
- A labdarúgók etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával 

kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat a játékosok magatartására. Ezért 
az edzőnek tudatában kell lennie annak, hogy döntéseinek, cselekedeteinek és stratégiai 
céljainak erkölcsi kihatása van. Intellektuális és emocionális szándékait egyensúlyban kell 
tartania, 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 győzni akarás veszélyeket hordoz magában, 
nem kívánatos ennek a szemléletnek kialakítása. A fiatalokkal dolgozó edzőkre többlet 
felelősség is hárul.  A fiatalok egészsége, biztonsága és erkölcsi nevelése fontosabb, mint 
az egyesület, az iskola, az edző, vagy a szülők hírneve, presztízse. 

 
Az edző jogai: 
 
- A Felsőtárkány SC Sportegyesület edzőinek joga, hogy az eredményes 

felkészítéshez, szerepléshez, valamennyi szakmai, személyi és tárgyi feltételt megkapja, 
melyek az egyesület   rendelkezésére   állnak.    

- A   Felsőtárkány SC Sportegyesület   törekszik   ezek folyamatos fejlesztésére, magas 
színvonalra emelésére. 

 
 
 
 
 
 



Az edző kötelezettségei a sportággal és az egyesülettel szemben: 
 
- Az edző kötelessége, hogy 
- támogassa a labdarúgósportot, annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok 

támogatását és lelkesedését, 
- a Felsőtárkány SC Sportegyesület megbecsülését és jó hírnevének kialakítását, megtartását 

elősegítő módon viselkedjen és végezze munkáját, 
- fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati 

tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával, 
- ossza meg szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival,  olyan 

módon fejlessze saját csapata képességeit, és teljesítményét, oktassa a technikát és a taktikát, 
amely - a sikerrel együtt - a labdarúgást a nézők számára vonzóvá teszi, 

- óvja meg a labdarúgást, mint sportágat és az egyesületet minden negatív befolyástól. 
- Az edzőnek a rá bízott fiatalok egészsége, biztonsága és erkölcsi nevelése érdekében 

példamutató módon kell viselkednie. Határozottan tartózkodnia kell minden káros 
szenvedélytől. 

- Az edzőknek az egyesület rendezvényein a megkívánt öltözékben kell megjelenni. 
- Az egyesület létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, illetve a 

felszerelések hiányosságai esetében az edzők kártérítési kötelezettséggel tartoznak. 
- A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 
- A pályák rendjéért a játékosok és az edzők is felelősek. 
- Az   edzők   kötelesek   megfelelő   felszerelést   viselni, betartva   az   egyesület   előírásait, 

figyelembe véve az időjárási viszonyokat. 
- Az edzők kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani és betartatni. 
- A játékosok kötelesek a kifüggesztett öltözői, illetve a pályarendet betartani és betartatni. 

 
Kötelezettségek saját csapatával, és annak játékosaival szemben: 
 
Az edző kötelessége, hogy: 
- játékosainak egészsége prioritást élvezzen, 
- minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek fejlesztéséért, 
- hogy csapatával a legjobb eredményt érje el, 
- játékosaival megértesse és betartassa a sportszerű magatartás szellemének alapelveit, 
- elkerüljön minden olyan lépést, amely rövid vagy hosszú távon az egészségre, vagy a 

testi fejlődésre veszélyeket hordoz magában, 
- a gyerekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészséges fizikai 

tevékenységre sarkallja őket, 
- kerüljön olyan elvárásokat a gyerekekkel szemben, ami nincs arányban azok képességeivel, 
- ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a tehetségeseket, 

a versenyeken elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az igyekezetet, és annak 
eredményeit, de ne feledkezzen meg a tehetséggondozásról, 

- minél több információval lássa el, s világosítsa fel a fiatal sportolót és családját a túlzott 
teljesítmény centrikusság veszélyeiről, 

- keressen új játékosokat az egyesület számára. 
 
 
 



A játék- és versenyszabályok betartása: 
 
Az edzőnek kötelessége: 
- tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint 

irányítani a játékosait, 
- kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét, 
- tiltani a tiltott szerek használatát a játékosai körében. 

 

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" szemléletre. 
- Tartózkodjék az erőszakos játék taktikájától, az ellenfél megfélemlítésétől. 

 
A hivatalos személyek (játékvezetők és segítőik, tartalék játékvezető, hivatalos ellenőrök) 
tiszteletben tartása: 

 
Az edző: 
- viselkedjék 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. 
 

Kötelezettségek a közönséggel és a médiával szemben: 
 
Az edző kötelessége, hogy: 
- megadja a szükséges tájékoztatást a médiák képviselőinek - azok kérdései esetén - a 

személyiségi jogok keretein belül, 
- őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytől 

éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák provokációjától, 
- információiban szigorúan az igazsághoz és a valósághoz tartsa magát. 

 
Etikai normák tisztségviselők, alkalmazottak számára: 
 
- Fő feladatuk Felsőtárkány SC Sportegyesület egységes szellemiségének, arculatának 

megteremtése jó hírnevének kialakítása, annak védelme. 
 
A tisztségviselők, alkalmazottak jogai: 

 
- A Felsőtárkány SC Sportegyesület tisztségviselőinek, alkalmazottjainak joga, hogy az 

eredményes munkájukhoz, valamennyi szakmai, személyi és tárgyi feltételt megkapjanak, 
melyek az egyesület rendelkezésére állnak.  
 
 



A Felsőtárkány SC Sportegyesülettörekszik ezek folyamatos fejlesztésére, magas színvonalra 
emelésére. 

 
A tisztségviselők, alkalmazottak kötelezettségei: 
Kötelezettségek a sportággal szemben: 

 
- A Felsőtárkány SC Sportegyesület csapatainak a magyar labdarúgás érdekében való 

fejlesztése. 
- Ismeretek és tapasztalatok megosztása másokkal, akik szintén a sportág érdekében 

tevékenykednek. 
 

Kötelezettségek az egyesülettel szemben: 
 
- Az egyesület tisztségviselője, alkalmazottja tegyen meg minden olyan erőfeszítést, amivel 

elősegítheti, hogy a Felsőtárkány SC Sportegyesület a megengedett eszközökkel a lehető 
legjobb eredményeket érje el. 

- Az egyesület érdekeit helyezze saját egyéni érdekei elé. 
- Akadályozza minden meg nem engedett, vagy sportszerűtlen eszköz alkalmazását az 

egyesület játékosai, edzői, vagy más vezető személyei stb. részéről. 
- Támogassa az Etikai Kódex elveinek érvényesülését, mutasson személyes példát. 

 
Kötelezettségek a közönséggel és a médiával szemben: 

 
- Adja meg a médiának a szükséges információkat a személyiségi jogok keretein belül. 
- Információi szigorúan ragaszkodjanak az igazsághoz és a valósághoz. 

 
Szülőkre vonatkozó etikai kívánalmak: 
A szülők jogai: 
 
- A szülő joga, hogy megismerje a Felsőtárkány SC Sportegyesület Etikai Kódexét és 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 
- A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen kapjon felvilágosítást. 
- A szülőnek joga van a Felsőtárkány SC Sportegyesületsportrendezvényein mint néző részt 

venni. 
 

A szülőkre vonatkozó kívánalmak: 
 
- A szülők a sportrendezvényeken kötelesek a Felsőtárkány SC Sportegyesületjó hírnevének 

kialakításához, megőrzéséhez szükséges módon viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol 
kell, hogy tartsák magukat.  

- Tartózkodjanak a trágár bekiabálásoktól, az ellenfél szidalmazásától. 
- A Felsőtárkány SC Sportegyesület lojálisak legyenek, lehetőség szerint minden negatív 

megnyilvánulással szemben védelmezzék. Jobbító szándékú észrevételeiket, javaslataikat, 
kritikáikat az egyesület megfelelő képviselőjének tegyék meg. 

- Objektíven ítéljék meg a játékosok sportteljesítményét. 
 
 



Az Etikai Kódex elveinek megsértése, fegyelmi intézkedések: 
 
- Ha a játékos megszegi az Etikai Kódexben meghatározott alapelveket, akkor vele szemben 

az edző szóbeli figyelmeztetést alkalmaz, és értesíti a szülőt. 
- Sorozatos    fegyelmezetlenségeket    követően    a    játékos    szüleit    a    szakmai    vezetés 

elbeszélgetésre hívja. 
- Súlyos vétség esetén, illetve az első két pontba foglaltak után a játékos kizárható a 

Felsőtárkány SC Sportegyesület kötelékéből. 
- A büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett fegyelemsértéssel. Egy fegyelemsértés egy 

fegyelmező intézkedést von maga után. 
- Ha   az   egyesület   edzője, alkalmazottja   megszegi   az   Etikai   Kódexben   meghatározott 

alapelveket, akkor vele szemben közvetlen felettese, illetve az egyesület vezetősége 
megfelelő intézkedéseket alkalmaz. 

 
Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok: 
 
- Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása az egyesület 

honlapján és hirdetőtábláján történik. 
- A játékosokkal való értelmező megismertetése az edzők feladata. 
- Az Etikai Kódex elfogadtatása a labdarúgókkal, edzőkkel, alkalmazottakkal, 

tisztségviselőkkel azáltal történik meg, hogy annak egy példányát kézjegyükkel ellátják, 
ennél fogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják. 

 
Az Etikai Kódex 2020. december 1-én lép hatályba. 
 
Felsőtárkány, 2020. november 30. 

 

 
            …................…......................................... 

                                                                                         Csáti Sándor  
                                                                                       egyesületi elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Felhasznált források: Illés Akadémia Etikai Kódex, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Etikai Kódex, Pápai Egyesített 
Labdarúgó Club Etikai Kódex) 


