
A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület 

 

A szülőkre vonatkozó etikai irányelvei 

 

A labdarúgó szakosztály, mint minden más sportág is etikai szabályok alapján működik. 
Szükségesnek tartjuk ezeket a szabályokat összefoglalni és kötelezővé tenni azért, hogy a 
labdarúgás megfeleljen azoknak a normáknak, amelyek a korrekt csapat játékot jellemzik 
egyesületen belül és más egyesületekkel szemben is.  
Az egyesületben sportoló gyermekek mentális és testi épségéért mind az edzéseken, mind a 
mérkőzéseken, az itt töltött teljes időszakban az egyesület vezetősége felel. 

 
Az utánpótlás esetében ezért szükséges szabályozni a szülők szurkolói magatartását is, mert a 
játék során hátrányosan tudják befolyásolni a játék menetért, a játékosok pszichés állapotát, a 
bíró döntéseit. Így ennek közvetett szerepe lehet a csapat eredményeiben. 

Ezen etikai normák, irányelvek vonatkoznak mindazon szülőkre, akik a DUSE tagságához 
gyermekük révén tartoznak, őket jogilag képviselik, vagy szülőként részt vesznek az 
egyesület rendezvényein, edzésein, versenyein, illetve az egyesület életében, 
mindennapjaiban. 
 
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapvető elveket, amelyeket a szülőknek, mint 
szurkolóknak gyermekük és az egyesület érdekében be kell tartaniuk. 

• Az etikai irányelveket magára nézve minden DUSE szülő irányadónak és 
követendőnek tartja 

• A szülő, a tagság elfogadásával, illetve aláírásával az etikai kódex elfogadásáról is 
nyilatkozik, s ezt a tagság során mindvégig megtartja 

• A szülő tiszteli az egyesület vezetőit, edzőit, a sportoló játékosokat és a többi szülői 
közösséget 

• A szülő tudomásul veszi, hogy 

� a szakosztályban a szakmai munka irányítását a 
szakosztályvezető végzi 

� a gyerekek szakmai felkészítését szakmai program és irányelvek 
alapján az edzők végzik  

� a szülő ebben a felkészítési és szakmai irányítói munkában nem 
vesz részt 

� az edzéseken az edző külön engedélye nélkül nem vesz részt 



� sem az edzések folyamán, sem a mérkőzések folyamán nem 
nyilvánít szakmai munkát érintő nyilvános nem tetsző vagy 
bíráló hangvételű véleményt az edzői munkával és a gyerekek 
játékával kapcsolatosan  

 

� a tornák alatt a mérkőzések zavartalan lefolyása érdekében 
tartózkodik minden negatív és indulatos megjegyzéstől és 
magatartástól, amely befolyásolhatja a játékosok, és a közönség 
lelkiállapotát, a mérkőzés kimenetelét 

 

� a mérkőzéseken tiszteletteljes példamutató viselkedést tanúsít 

� szurkolói magatartása a játékosok bíztatására irányul 
 

� a mérkőzéseken tartózkodik attól, hogy a játékkal kapcsolatos 
szakmai instrukciókkal utasítja saját, vagy mások gyermekét, 
illetve megkísérli minősíteni az edző szakértelmét. Sem hangos, 
provokáló megjegyzéseket, sem botrány keltő bekiabálást nem 
kísérel meg. 
 

� edzésen, mérkőzésen a játékosok saját szabad döntéseit 
befolyásolni próbáló magatartást kerüli  
 

� nem használ trágár, uszító vagy másokat sértő kifejezéseket 
véleményét kulturált módon, másokat meg nem bántva 
nyilváníthatja ki 

� tiszteletben tartja az egyesületben sportoló gyermekeket, 
esetleges észrevételeit a gyerekekkel kapcsolatosan az edzőnek 
jelzi. A játékos gyermekeket nem fenyegeti, jogaikat nem sérti 
meg. Amennyiben ezt megkísérli, az egyesület kezdeményezi a 
pálya területéről való eltávolítását, illetve büntetőjogi 
felelősségre vonását. 

� nemcsak saját játékos hozzátartozóját tiszteli, hanem a verseny- 
társakat, az edzőket, és a szurkoló közönséget is 



� a játékvezetői és edzői utasításokat nyilvános bírálat nélkül 
tudomásul veszi 

� munkájával, javaslataival segítheti az egyesület munkáját 
� elfogadja az edzők, és az egyesületi tisztviselők által támasztott 

követelményeket, de a szakmai munkát nem hátráltatja 
� magatartása sportszerű, amellyel a gyerekeknek mindenkor 

példát mutat 

� A vezető edzők által lefektetett szülői, szurkolói viselkedési 
normákat elfogadja, magára nézve követendőnek tartja. 
Tanúsított viselkedése, szurkolói attitűdje összhangban áll a 
szakmai vezetés irányvonalával, játékos képzési filozófiájával. 

 

 

A szülő, egyesületi tagságát úgy kezdeményezheti, hogy megismeri és magára 
nézve kötelező érvényűnek fogadja el a rá vonatkozó Szülői etikai kódexet. Ezt 
aláírásával megerősíti. 
 
Amennyiben e pontok közül valamelyiket a szülő megsérti, illetve visszatérő 
módon arról tesz tanúbizonyságot, hogy ezekkel ellentétes a magatartása, ebben az 
esetben az egyesület a tagságát felfüggeszti és az egyesületből eltanácsolja. 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott………………………….……….nyilatkozom, hogy a Szülői etikai kódex 

tartalmát megismertem, magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem, azok  

elfogadását aláírásommal tanúsítom. 
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