GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORTEGYESÜLET

Etikai Kódex

Elfogadta a Győri ETO HC Elnöksége 2017. április 24.-én.
Érvényes viszavonásig.
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1 PREAMBULUM

Ezen Etikai Kódex a Győri ETO Hockey Club Sportegyesület szakmai
működését szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősség
megállapítását vonja maga után, melynek mértékét a Fegyelmi Kódex szabályozza.
Az Etikai Kódex célkitűzése általános elvek meghatározása az edzők, sportolók,
valamint a szülők és hozzátartozóik számára az egyesületet érintő leggyakoribb
helyzetekre vonatkozó viselkedési szabályok vonatkozásában. A Kódex nem
alkalmas minden élethelyzet szabályozására. A Sportegyesülettel kapcsolatban
állók a jó erkölcs, egymás tisztelete, a bizalom alapján végzik tevékenységüket.
Az Etikai Kódex elsősorban az edzőket érinti, akiknek hatáskörébe tartozik a
sportoló gyermekek jólétének védelme és sportági tudásának fejlesztése. Egyaránt
vonatkozik azonban a Sportszervezet minden tagjára, sportolóira, hozzátartozóikra,
szerződéses és főállású alkalmazottjaira, illetve önkéntes, nem fizetett segítőire,
akik az Etikai Kódexben rögzített viselkedési szabályokat magukra nézve kötelező
érvényűnek tekintik.
Területi hatálya kiterjed a Győri ETO HC valamennyi intézményére, a Győri
ETO HC által szervezett programok helyszínére, a különböző helyszínek közötti
közlekedés útvonalaira, illetve azon mérkőzések, versenyek és egyéb rendezvények
helyszínére, kerüljenek azok megrendezésre akár belföldön, akár külföldön, ahol a
Győri ETO HC képviselteti magát.
Időbeli hatálya kiterjed az Etikai és Fegyelmi Kódex elfogadásának napjától
annak módosításáig vagy visszavonásáig.

3
Győr, 2017. április 24.

2 A SPORTOLÓK, SZÜLEIK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK, ILLETVE AZ
EDZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1 A Sportoló jogai
A Győri ETO HC sportolójának joga, hogy az eredményes felkészüléshez
szükséges valamennyi, a club által biztosítható szakmai, személyi és tárgyi
feltételeket megkapja.
A Győri ETO HC utánpótlás korú sportolóját meghívás esetén a nemzeti
válogatott rendelkezésére bocsátja, lehetőségei szerint segíti.
A Győri ETO HC sportolójának joga, hogy az egyesület biztosítsa számára a
Sportoló mérkőzésekre, versenyekre való utazását, illetve a sportoláshoz szükséges
felszerelést, melyhez az egyesület meghatározott pénzbeli hozzájárulást a Szülő,
vagy a Sportoló részéről előírhat.
A Sportoló joga, hogy a Győri ETO HC-val kötött külön megállapodás alapján a
megállapodásban rögzített ellátásban részesüljön.

2.2 Az Edző jogai
A Győri ETO HC Edzőjének joga, hogy a sportolók eredményes felkészítéséhez
szükséges szakmai, tárgyi feltételeket az egyesület lehetősége szerint megkapja.
A Győri ETO HC az utánpótlás korú játékosok edzőjét meghívás esetén a
nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátja, lehetőségei szerint segíti

2.3 A Szülő jogai
A Szülő joga, hogy megismerje a Győri ETO HC működését, Etikai és Fegyelmi
Kódexét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A Sportoló fejlődéséről, magaviseletéről az edzőtől felvilágosítást kapjon.
A Szülőnek joga van a Győri ETO HC sportrendezvényein mint néző részt
venni. A csapat fejlődése érdekében a szülőnek lehetőség szerint tartózkodnia kell
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az edzéseken való részvételtől. Ez alól kivételt képeznek a szupermini és a mini
korosztályos Sportolók szülei, akik az edzések alatt az edzők irányításával a
jégcsarnokban tartózkodnak, azonban tartózkodniuk kell minden olyan magatartás
tanúsításától, mellyel az edzéseket zavarnák.
A szülőnek joga a sportszakmai munkáról, az edzőkről véleményét kifejteni,
elsősorban a szülői koordinátor közreműködésével, vagy közvetlenül a szakmai
vezetőnek.
A szülő a club működését érintő kérdésekben jogosult az elnökséghez fordulni,
az elnökség szülői képviselőjén keresztül írásban. A szülő személyes megbeszélést
kezdeményezhet az elnökséggel, aminek a megbeszélésre lehetőséget kell
biztosítania.

3 A SPORTOLÓK, EDZŐK ÉS A SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 Versenyzők, Játékosok Etikai Kódexe
A Sportoló köteles minden esetben, a tőle telhető maximális módon védeni a
Győri ETO HC becsületét és jó hírnevét. A mérkőzéseken, nemzetközi tornákon a
Sportolónak az egyesület szellemiségének megfelelően kell képviselnie az
intézményt. A Sportoló a Győri ETO HC-ba történő igazolásával, az amatőr
sportolói szerződés létrejöttével egyidejűleg magára nézve kötelező érvényűnek
fogadja el az alábbi viselkedési szabályokat:
- Mindig illendően fejezi ki magát, nem használ illetlen kifejezéseket,
szavakat.
- Sportfeladatai teljesítése során mindig kifogásolhatatlan becsületességről fog
bizonyságot tenni, és minden megtesz annak érdekében, hogy
kötelezettségeit a legnagyobb odafigyeléssel lássa el.
- Nem követ el semmiféle etikátlan vagy törvénybe, különösen a Btk.-ba
ütköző cselekedetet, mint ahogy nem tesz semmi olyat sem, ami kockára
teheti kötelezettségei végrehajtásában.
- Tudomásul veszi, hogy nagy bizalmat és felelősséget ruháztak rá, és minden
erejével azon fog munkálkodni, hogy magas szintre emelje a győri jégkorong
sport presztízsét.
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- Mindig betartja a Győri ETO HC és a Magyar Jégkorong Szövetség
szabályzatait, különös tekintettel a sportszerű magatartás tanúsítására és a
tiltott szerek tilalmára vonatkozó előírásokat, melyekre vonatkozó
rendelkezések megsértése a Győri ETO HC-ból történő kizárást vonhatja
maga után.
- Betartja a Győri ETO HC szabályzatát, a sportszervezeten belül és azon
kívül, annak szellemével és betű szerinti értelmezésével megegyező módon.
- Az edző utasításait a játékos köteles végrehajtani.
- Nem kérdőjelezheti meg az edző munkáját, döntéseit, a csapatban és a
versenyekre történő kijelöléseket és beosztásokat. Legjobb tudása szerint
köteles úgy dolgozni, hogy jó versenyző és csapatjátékos legyen.
- El kell fogadnia és tiszteletben kell tartania a játékvezetők tekintélyét.
Érzékelhető módon semmilyen körülmények között sem kérdőjelezheti meg
a játékvezetők döntéseit és cselekedeteit.
- Elfogadja, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvés
ellenére semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és
az ellenfél maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és a
„Fair Play” alapköve.
- Szándékos magatartással sohasem veszélyeztetheti az ellenfél, a csapattársak,
a játékvezetők vagy a nézők biztonságát, testi épségét.
- Szándékosan nem igyekszik megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken,
sem a versenyen, sem azon kívül.
- Köteles a jégkorong sportág rá vonatkozó szabályait elsajátítani.
- Mindenkor becsületesen és maradéktalanul jelent minden sérülést és
egészségi állapotában beállt változást a korosztályos Edzőnek, folyamatosan
tájékoztatni köteles edzőjét és orvosát egészségügyi állapotáról és a játékra
való alkalmasságáról. Esetleges kisebb sérülés függően annak milyenségétől
és súlyosságától nem akadálya az edzéseken való részvételnek, azonban a
mérkőzéseken teljesen rehabilitált állapotban saját felelősségére vehet részt.
Amennyiben az egyesület orvost biztosít, úgy a sportoló fordulhat más
orvoshoz is, de a leleteket az egyesület orvosának is be kell mutatnia.
- Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében kötelező betartani.
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- Az edzésekre, mérkőzésekre, versenyekre kipihenten, felkészülten és
pontosan köteles megjelenni.
- Mérkőzésekről csak betegség, iskolai elfoglaltság vagy családi okok miatt
lehet hiányozni. A hiányzás okáról időben értesíteni kell az edzőt.
- A korosztály szerint kötelezően előírt védőfelszerelést edzéseken és
mérkőzéseken köteles használni.
- A sportoló tudomásul veszi, hogy az iskolai szünetek a jégkorongban nem
jelentenek automatikus szünetet.
- A különböző rendezvényeken az egyesület által megkívánt öltözetben kell
megjelenni, ezzel is kifejezésre juttatva az Egyesülethez való tartozást.
- Minden Sportolónak kötelessége védeni a rábízott és a közösen használt
felszerelések épségét, és megakadályozni a rongálást. A felszereléseket a
Sportolók kötelesek tisztán és jó állapotban tartani. Az észlelt kárt vagy
hiányosságot az Edzőnek haladéktalanul kell jelenteni.
- Az Egyesület létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott
károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a Sportolók kártérítési
kötelezettséggel tartoznak.
- A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó teljes anyagi
felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik, sportolói jogviszonya
megszünésekor azokat az egyesületnek vissza kell adnia.
- A jégpálya és az öltöző rendjéért a Sportolók felelősek.
- A sportoló iskolai tanulmányait is képességeinek megfelelően és olyan
szorgalommal kell folytatnia, hogy ezzel is méltó legyen Egyesületi
tagságához.

3.2 Edzők Etikai Kódexe
Az edző a Győri ETO HC-ban történő munkaviszonyának kezdetével
egyidejűleg magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el az alábbi viselkedési
szabályokat:
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Az edző köteles minden esetben, a tőle telhető maximális módon védeni a Győri
ETO HC becsületét és jó hírnevét.
- Az edzők becsületesek, tisztességesek és másokkal szemben tisztelettudóak.
Tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat, és szándékosan nem
vesznek részt diszkriminatív gyakorlatban, illetve azt nem segítik elő.
- Az Edzőknek a Győri ETO HC-t minden körülmények között az Egyesület
hírnevéhez méltóan kell képviselniük.
- Az edző példakép, mint ilyen minden esetben köteles a Sport legmagasabb
elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.
- Az edző konzultál és együttműködik a többi edzővel és külső
intézményekkel annak érdekében, hogy a rábízott feladatot a
leghatékonyabban lássa el.
- Edzőként nem tanúsít olyan magatartást, amely sérti a sportolók fizikai,
mentális vagy érzelmi állapotát.
- Az edző számára nem megengedett a durva hangnem, a durva szavak,
valamint a káromkodó nyelvezet használata a sportolókkal, a
játékvezetőkkel, a versenybírókkal, az edzőkkel és a sporttevékenységgel
kapcsolatban lévő más személyekkel szemben.
- Nem megengedett a gyermekek megalázása, sem nyilvánosan, sem
négyszemközt.
- Az edző minden körülmények között köteles önfegyelmet és önkontrollt
gyakorolni.
- A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont.
A gyermekekkel való törődés, a gyermekek fejlődése fontosabb, mint a
győzelem. Szem előtt kell tartani, hogy ők a sportban jellemzően a
szórakozás, valamint a fizikai és mentális fejlődésük érdekében vesznek
részt.
- Az edző pozitív példakép kell, hogy legyen sportolói és játékosai számára.
- Az edzőnek figyelnie kell külső megjelenésére. Mindig tisztán, elfogadható
öltözetben kell, hogy megjelenjen az edzéseken, és az egyesület
rendezvényén, illetve a sporteseményeken.
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- Bőkezűen kell bánnia a megérdemelt dicséret eszközeivel. Következetesnek,
becsületesnek, fairnek és igazságosnak kell lennie sportolóival, játékosaival.
- Az edző elfogadja, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes
törekvés miatt semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék
szabályai és az ellenfél maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a
sportszerűség és a „Fair Play” alapköve.
- Az edző tevékenysége ellátása során nem veszélyezteti a játékosai,
játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.
- A szabályok nem kerülhetők meg sem az edzéseken, sem versenyen, sem
azon kívül.
- Az edző köteles magát képezni, hogy a rá bízott feladatokat a lehető
legmagasabb szakmai színvonalon tudja ellátni.
- Az edző köteles úgy ellátni munkáját, hogy tevékenységével elősegítse a
Győri ETO HC játékosainak fejlődését, ezen cél érdekében együttműködik
az egyesülettel és kollégáival, mely során esetlegesen felmerülő
konfliktusokat méltósággal, mások tiszteletben tartásával megnyugtató
módon kell megoldania.
- Az edző tartózkodik szándékos bűncselekmény elkövetésétől, ezzel is példát
mutatva sportolói számára.
- Az Edzők kötelessége év közben új Sportolók felkutatása.
- A pályák rendjéért az Edzők és a Sportolók felelősek.
- Az Edző – valamint az elnökség által külön, írásban felhatalmazott
személyek - kizárólagos joga az öltöző kulcsainak átvétele – legkorábban fél
órával az edzés (rendezvény) kezdete előtt – és az edzést (rendezvényt)
követően a kulcs leadása.
- A jégpálya rendjéért kiemelten felelősek, azt csak rendeltetésszerűen lehet
használni.
-
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3.3 Szülők Etikai Kódexe
A sportoló a Győri ETO HC-ba történő igazolásával, az amatőr szerződés
létrejöttével egyidejűleg a szülei és hozzátartozói magára nézve kötelező
érvényűnek fogadja el az alábbi viselkedési szabályokat:
-

A szülő köteles minden esetben, a tőle telhető maximális módon védeni a
Győri ETO HC becsületét és jó hírnevét.
- Tudomásul kell vennie, hogy gyermeke sportolási lehetőségének biztosítása
többszörösen meghaladja az általa befizetett hozzájárulási díj összegét,
melyet havi rendszerességgel kell megfizetnie az egyesület részére.
- A gyermeket a szabályok követésére kell ösztönöznie. Elfogadja, hogy a
gyermek a pozitív példából tanul, ennek megfelelően minden játékost,
mindkét csapat jó játékát, eredményét illik értékelnie, megtapsolnia,
személyes példát mutatva ezzel is.
- Nem szégyenítheti meg gyermekét azáltal, hogy kiabál a játékosokra,
játékvezetőkre, illetve a versenybíróság tagjaira, edzőire. Megismerve a
jégkorong sportág legfontosabb szabályait, támogatnia kell az edzőket, a
játékvezetőket és a versenybíróság tagjait a mérkőzéseken és azon kívül.
- Gyermeke sporttársaival és azok szüleivel szemben sportszerű viselkedést
kell tanúsítania.
- Hangsúlyoznia kell a gyermek részére a tudás fejlesztésének, a tanulás és az
edzések fontosságának jelentőségét.
- A versenyeken és a mérkőzéseken a hangsúlyt a sportági tanulás, gyakorlás,
a tapasztalatszerzés fontosságára kell felhívnia, legfőképpen a fiatalabb
korcsoportokban edző, versenyző gyermekek számára.
- Gyermekével mindig be kell tartani a sportág szabályzatát, különös
tekintettel a sportszerű magatartásra és a tiltott szerek szándékos
használatának tilalmára, melyekre vonatkozó rendelkezések megsértése
gyermeke kizárását vonhatja maga után a Győri ETO HC-ból.
- El kell ismerni a jó teljesítményt mind a győzelem, mind pedig a vereség
esetében, megerősítve ezzel a sport és a versenyzés pozitív szemléletet.
- A szülő nem kiabálhat gyermekével sem edzésen, sem a mérkőzéseken.
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- Támogatnia kell az edzők munkáját, és el kell fogadnia szakmai döntéseiket.
- A szülő nem jogosult beleszólni
edzésmunkába, a versenyzésbe.

a

sportolók

felkészítésébe,

az

- Az edzéseken, a versenyeken és a mérkőzéseken nyíltan nem minősítheti
negatívan az edzők, a versenyzők, a játékosok, játékvezetők, szervezők
munkáját és teljesítményét.
- Korrekt viszonyt kell kialakítani a többi játékos szüleivel.
- Tudomásul kell venie a versenyekre való utazást, a csapat összeállítását és a
posztok szerinti besorolást.
- Biztosítani kell, hogy gyermeke kipihenten, felkészülten és pontosan
érkezzen az edzésekre és a mérkőzésekre.
- Tudomásul kell vennie, el kell fogadnia, hogy gyermeke csak igazolt
esetben, betegség, iskolai vagy komoly családi elfoglaltság miatt hiányozhat
az edzésekről, illetve a mérkőzésről. Esetleges hiányzás kapcsán időben
értesítenie kell az edzőt a hiányzás tényéről és okáról.
- Kifejezett figyelmet kell fordítania arra, hogy gyermeke az edzéseken, és a
mérkőzéseken mindenkor viselje az életkorának megfelelő kötelező
felszerelést.
- A szülőnek be kell tartania a jégcsarnok és az egyesület házirendjére
vonatkozó előírásokat, és gyermekét is ezen szabályok betartására kell
ösztönöznie. Köteles megtéríteni azt a kárt, melyet ő, vagy gyermeke okozott
akár a Győri ETO HC, akár a jégcsarnok, akár más résztvevő részére.
- A szülő a gyermeke által használt öltözőbe, szupermini korosztályt követően
csak a korosztályos edző engedélyével léphet be.

4 EGYÉB
A jelen Etikai Kódex megszegése esetén az érintetteknek joga van fegyelmi
eljárás kezdeményezésére, illetve a Győri ETO HC-nak a fegyelmi eljárás
lefolytatására.
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Fegyelmi felelősség, és a kiszabható szankciók a Fegyelmi Kódexben kerülnek
szabályozásra.

5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Győri ETO HC Etikai Kódexét az Egyesület elnöksége hagyja jóvá, ezzel is
kinyilvánítva azt, hogy az abban foglaltakat az Egyesület tagsága, az edzők és a
szülők magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Az Egyesület elnöksége köteles gondoskodni az Etikai Kódex közzétételéről az
Egyesület hirdetőtábláján, illetve internetes oldalán.
Az Etikai Kódex módosítását az edzői testület, illetve 20 gyermek szülője
írásban kezdeményezheti az Egyesület elnökénél, aki a módosítás tervezetét köteles
a következő elnökségi ülés elé terjeszteni. Abban az esetben, ha az elnökség a
tervezett módosítást elfogadja, ezen időponttól kezdve tekinthető hatályosnak az
Etika Kódex megváltozott rendelkezése.
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