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                                              ETIKAI KÓDEX 

 

A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft a Fair Play gondolatának, 

szellemiségének, egységes arculatának érdekében alkotta meg Etikai Kódex-ét. Legfontosabb 

célja a sportolók egészséges, testi-lelki fejlődésének elősegítése, a játékosok személyiségének 

formálása a sport, eszközként való felhasználásával. A lehető legeredményesebb szereplés a 

professzionális 

Az Etikai Kódex szerint tilos bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, a 

vallási, faji, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése, a saját és 

más sportszervezetek, csapatok (pl. az adott ellenfél) sportvezetőinek, sport-szakembereinek, 

labdarúgóinak, szurkolóinak szidalmazása. Ugyanez vonatkozik a labdarúgó szövetség 

(szervezeti egységei) hivatalos képviselőire és képviseletében eljáró valamennyi személyre, 

különösen 

Az Etikai Kódex betartása kötelező valamennyi játékos, edző, vezető, tulajdonos részéről. 

I. Etikai normák a játékosok számára: 

A: Kötelezettségek a sportággal szemben: 

A mérkőzések minősége a résztvevők, és a nézők öröme és szórakozása elsődlegesen a 

játékosok teljesítményétől és magatartásától függ. 

1. / E normák elvárják a játékostól, hogy minden erőfeszítést megtegyen sportbeli (technikai, 

erőnléti, taktikai) képességeinek fejlesztésére. 

2. / A mérkőzés során tanúsítson maximális erő- és teljesítmény kifejtést. 

4. / A pályán kívüli magatartásával segítse elő a labdarúgás megbecsülését. 

5. / Minden megengedett eszközzel küzdjön csapatának győzelméért. 

B: A játékszabályok és versenyszabályok tiszteletben tartása: 

1. / Az etikai normák megkívánják a játékostól a szabályok betartását és a játék 

2. / Megkívánják továbbá a siker és a balsiker a győzelem és a vereség sportszerű és túlzott 

érzelemnyilvánítás nélküli elfogadását. 

3. / Ellenállást mindennemű doppingolással szemben. 
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C: Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása: 

1. / A játékos mindenkor tanúsítson megbecsülést az ellenfél iránt, tekintet nélkül a 

mérkőzés eredményére. 

2. / Ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot és a durvaságot, 

segítsen a sérült ellenfélnek. 

3. / Kerülje az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző formáit. 

D: A játékvezető tiszteletben tartása: 

1. / Idetartozik mindenekelőtt a játékvezető döntéseinek tiltakozás nélküli elfogadása. 

2. / Ezen kívül a játékos kerülje a játékvezető megtévesztését szavakkal vagy 

cselekedetekkel. 

E: A csapatvezetők tiszteletben tartása: 

1. / Kövesse az edző és a csapatvezetők utasításait, feltéve, hogy azok nem mondanak 

ellent ezen etikai kódex szellemének. 

2. / Tanúsítson tiszteletet az ellenfél csapatának vezetői iránt. 

F: Kötelezettségek a közönség és a médiákkal szemben: 

1. / A játékos tegyen meg mindent annak érdekében, hogy magatartása és 

teljesítménye a közönség számára vonzó legyen. 

2. / Tartsa tiszteletben az ellenfél szurkolóit. 

3. / Adjon meg minden szükséges tájékoztatást - a személyiségi jogok, keretein belül - 

a médiák kérésére, mindig szigorúan ragaszkodva az igazsághoz és a valósághoz. 

II. Etikai normák az edzők számára: 

A labdarúgók etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az 

etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki a játékosok 

magatartására. Ezért az edzőnek tudatában kell lennie, hogy majdnem minden 

döntésének, cselekedetének és stratégiai céljának 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, de tartózkodni kell olyan eszközök igénybevételétől,
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melyek az etikai kódexbe ütköznek. 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, presztízse. 

A: Kötelezettségek a sportággal szemben: 

1. / támogassa a labdarúgósportot, annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a 

sportolók támogatását és lelkesedését, akik a holnap hősei, szurkolói és vezetői 

2. / fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási eredmények, a 

gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával, 

3. / ossza meg szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, 

hangsúlyozottan, ha erre felkérik (pld. szakmai konferenciák keretében, 

4. / olyan módon fejlessze saját csapata képességeit, és teljesítményét, oktassa a 

technikát és a taktikát, amely - a sikerrel együtt - a labdarúgást a nézők számára 

5. / megóvja a labdarúgást minden negatív befolyástól. 

B: Kötelezettségek saját csapatával, és annak játékosaival szemben: 

1. /játékosainak és segítőinek egészsége prioritást élvezzen, 

2. / minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek 

fejlesztésére, s minden megtett eszköz segítségével, csapatával a legjobb 

3. / játékosaival megértesse és betartassa a sportszerű magatartás szellemének 

4. / elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a testi 

5. / a játékosoknak olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben 

egészséges fizikai tevékenységre sarkallja őket, 

C: A játék- és versenyszabályok betartása: 

Elsősorban az edző és a játékosok felelősek a játék szelleméért. 

Ezért az edzőnek kötelessége:
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1. / tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s 

eszerint irányítani a játékosait, 

2. / kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét, 

3. / tiltani a tiltott szerek használatát a játékosai körében. 

D: Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása: 

1. / Legyen példakép játékosai számára abban is, hogy előzékenységet, udvariasságot 

tanúsít az ellenféllel - annak játékosaival és vezetőivel - szemben, 

2. / Tanítsa meg játékosait "az ellenfél nem ellenség" szemléletre, 

3. / Akadályozza meg a mérkőzés elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris 

kifejezésekkel illeti. 

E: A hivatalos személyek (játékvezetők és segítőik, tartalék játékvezető, 

hivatalos ellenőrök) tiszteletben tartása: 

Az edző: 

1. / viselkedjék udvariasan a mérkőzés játékvezetőivel, hivatalos személyeivel 

szemben, 

2. / legyen megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben, méltósággal fogadja el 

a döntéseket, 

3. / 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. 

F: Kötelezettség a közönséggel és a médiákkal szemben: 

Az edző kötelessége, hogy: 

1. / megadja a szükséges tájékoztatást a médiák képviselőinek- azok kérdései esetén - 

a személyiségi jogok keretein belül, 

2. / őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az 

eredménytől éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák provokációjától, 

3. / információiban szigorúan az igazsághoz és a valósághoz tartsa magát. 

III. ETIKAI NORMÁK A VEZETŐK, TULAJDONOSOK SZÁMÁRA: 

Elsődleges feladatuk a Szombathelyi Haladás hírnevének védelme.
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A: Kötelezettségek a sportággal szemben: 

1. / A csapatoknak a nemzeti és nemzetközi labdarúgás érdekében való fejlesztése (pld. 

a válogatott csapatjátékosinak rendelkezésre bocsátása). 

2. / Ismeretek és tapasztalatok megosztása másokkal, melynek során a tájékoztatásra 

várók, érdekeiket saját érdekeinél előbbre helyezik. 

B: Kötelezettségek a csapattal szemben: 

1. / A vezető tegyen meg minden olyan erőfeszítést, amivel elősegítheti a sportbeli, 

technikai, taktikai képességek fejlesztését, hogy a csapat a megengedett eszközökkel a 

lehető legjobb eredményeket érje el. 

2. / A csapat érdekeit helyezze saját egyéni érdekei elé. 

3. / Akadályozza illegális, vagy sportszerűtlen eszközök alkalmazását a saját csapata 

játékosi, edzői, vagy más vezető személyei stb. részéről (pld. a doppingot, vagy az edző 

olyan taktikai utasítását) amely az ellenfél játékosainak megsérülését 

C: Kötelezettség a közönséggel és a médiákkal szemben: 

1. / Adja meg a médiának a szükséges tájékoztatást a személyiségi jogok keretein 

2. / Tájékoztatásai szigorúan ragaszkodjanak az igazsághoz és a valósághoz 
 
 
 
Szombathely, 2023. február 01. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Szántó Erzsébet Gizella, Séllei Árpád 
                                                                                                       ügyvezetők 

mailto:titkarsag@haladas.hu
http://www.haladas.hu/

