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I. Általános alapelvek 

 

A jelen Etikai Kódexet a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány továbbiakban VFSKA, valamint 

a Veszprémi Jégkorong Sport Egyesület továbbiakban VJSE szakmai közössége hozta létre. 

• Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogi forrás. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a 
VFSKA, valamint a VJSE céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és 
korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják. 

• Az Etikai Kódex a VFSKA, valamint a VJSE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. 
Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az Etikai Kódex IV.pontja alatt 
megjelenített fegyelmi intézkedések szabályozzák. 

• Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a VFSKA, valamint a VJSE Sportolói jogviszonyban vannak, 
ezen Sportolók szüleire és hozzátartozóira, a  VFSKA-val, valamint a VJSE-vel munka- vagy egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre. 

• Területi hatálya kiterjed a VFSKA, valamint a VJSE valamennyi intézményére, telephelyére, a 
sportpályákra, az VFSKA, valamint a VJSE által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek 
közötti közlekedés útvonalaira és az ezeken használt közlekedési eszközökre. 

• Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig. 

 

II. A Sportolói, Edzői és Szülői, valamint a sportoláshoz kapcsolódó jogok 

 

2.1. A Sportoló jogai 

• A VFSKA, valamint a VJSE Sportolójának joga, hogy az eredményes felkészüléshez szükséges 
valamennyi, a Sportszervezet és Sportoló megállapodása alapján meghatározott szakmai, személyi és tárgyi 
feltételeket megkapja. 

• A VFSKA, valamint a VJSE Sportolóját meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátja. 

• A VFSKA, valamint a VJSE Sportolójának joga, hogy a VFSKA, valamint a VJSE biztosítsa számára a 
mérkőzésekre, versenyekre való utazást, és a bajnoki mérkőzéseken a felszerelést (mez, sportszár, melegítő), 
ehhez meghatározott hozzájárulást a Szülő részéről előírhat. 

• A VFSKA, valamint a VJSE Sportolójának joga, hogy külön megállapodás alapján esetlegesen ellátásban 
(kollégiumi elhelyezés, étkezés) részesüljön. 

 

2.2. Az Edző jogai 

• A VFSKA, valamint a VJSE Edzőjének joga, hogy az eredményes felkészítéshez valamennyi szükséges 
szakmai, tárgyi feltételeket megkapja. 

• A VFSKA, valamint a VJSE keretén belül működő csapatok összeállítása. 

• Az edzések szakmai összeállítására. 



 

2.3. A Szülő jogai 

• A Szülő joga, hogy megismerje a VFSKA, valamint a VJSE Sport szakmai működését (edzés, meccs), 
Etikai Kódexét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

• A Sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen felvilágosítást kapjon. 

 

• A Szülőnek joga van a VFSKA, valamint a VJSE sportrendezvényein, valamint nyitott edzésein 
kizárólag, mint néző részt venni, egyéb esetekben az edzéseken, felkészüléseken kifejezetten tartózkodik a  
részvételtől. Ez alól kivételt képeznek a szuper mini(8 éves kor  alatt i)korosztályos Sportolók Szülei. 
Amennyiben Szülő az edzés idején, a jégpályán, illetve egyéb edzés helyszíneken, rendezvényeken jelen van, 
akkor tartózkodik a rendezvény, az edzés, valamint az edző munkájának megzavarásától.   

 

III. Sportolói Edzői és Szülői, valamint a sportoláshoz kapcsolódó kötelességek 

 

3.1.1. Általános Sportolói kötelességek 

• A VFSKA, valamint a VJSE sportolói, a sportlétesítményben, a sportrendezvényeken kötelesek a  az 
Egyesület hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Etikátlan 
cselekedetnek számít a közösségromboló tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, 
mindennemű tudatmódosító szer, drog valamint doppingszer használata. 

• A Sportolónak kötelessége a VFSKA, valamint a VJSE szellemiségét magáénak vallani, (emberiesség, a 
jégkorong sportág iránt érzett elhivatottság, tanulás, felkészülés) és ennek megfelelően viselkedni mindenhol. 

• A VFSKA, valamint a VJSE rendezvényein kötelesek a megkívánt öltözékben megjelenni, általában 
tartózkodni mindennemű testékszer és tetoválás viselésétől. 

• A mérkőzéseken, nemzetközi tornákon a Sportoló a VFSKA, valamint a VJSE szellemiségének 
megfelelően kell, hogy képviselj az intézményt. Mindent meg kell tenni a győzelem érdekében, tisztelni kell 
az ellenfelet, nem ellenséget látni benne. El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha az számára nem 
kedvező. Meg kell tanulni uralkodni az indulatokon, bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a 
saját Sportolótársát. Ezek be nem tartása súlyos etikai vétségek közé tartoznak. A nem helyénvaló magtartást 
az edző minősíti, figyelmezteti a sportolót. Ha a sportoló ismételten ilyen etikai vétségeket követ el, akkor az 
edző alkalmazhatja a IV. pont szerinti fegyelmi intézkedéseket vele szemben, így akár eltilthatja a sportolót 
VFSKA, valamint a VJSE edzéseiről, versenyeiről. 

• Sérülést, betegséget haladéktalanul jelezni kell az Edzőnek, folyamatosan tájékoztatni köteles Sportoló az 
Edzőjét és orvosát egészségügyi állapotáról, alkalmasságáról. Esetleges sérülés, annak milyenségétől és 
súlyosságától függően nem akadálya a további edzéseknek, azonban versenyeken kizárólag teljesen 
rehabilitált állapotban, saját felelősségére vesz részt. 

• Amennyiben a VFSKA, valamint a VJSE orvost biztosít, úgy Sportolók fordulhatnak más orvosokhoz is, de 
a leleteket az Alapítvány/Egyesület orvosának is be kell mutatni. 

• Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében kötelező betartani. 

• A Sportoló tudomásul veszi, hogy az iskolai szünetek a jégkorongban nem jelentenek automatikusan 
szünetet. 

• A Sportoló köteles életmódját alárendelni karrierjének(pl egészséges táplálkozás, szorgalmas iskolai tanulás, 

rendszeres testedzés) 

• A Sportoló tudomásul veszi, hogy a VFSKA, valamint a VJSE szakmai vezetése évente kétszer értékeli a 
Sportolók szakmai előmenetelét. Nem megfelelő fejlődés, esetén az Edzők javaslatot tehetnek a VFSKA, 
valamint a VJSE elhagyására. 

• A Sportoló (Szülő) köteles a VFSKA, valamint a VJSE által meghatározott hozzájárulást (tagdíjat) minden 
hó 10-ik napjáig befizetni. Nem fizetés, illetve tartozás esetén a Sportoló nem vehet részt a foglalkozásokon, 
rendezvényeken, míg a tartozását nem rendezi. 

• A Sportoló az edzéseken, mérkőzéseken beleértve az utazásokat, táborokat valamint a rendezvényeket a 
különböző elektronikus játékot szolgáló eszközöket nem használhatja. (telefon, tablet, stb.) Nem tartoznak ide 
a zenehallgatást szolgáló eszközök amennyiben azt zenehallgatásra használja a Sportoló.  

• A Sportoló az edzéseken, mérkőzéseken beleértve az utazásokat, táborokat valamint a rendezvényeket 
tartózkodik mindennemű egészségtelen étel és ital fogyasztásától (pl. chips, energiaital) 



 

3.1.2. Jégkorong foglalkozások 

• A Sportoló köteles az Edző által megjelölt időben és helyen, sportolásra alkalmas állapotban megjelenni, a rá 
háruló szakmai feladatokat tudásának maximumát adva végrehajtani. 

• A Sportoló köteles a korosztályának kiírt illetve az Edző által meghatározott edzéseken részt venni. Az 
azokról való hiányzást igazolni kell. Amennyiben az edzések időpontja más tevékenységével ütközik abban az 
estben az edző adhat felmentést azzal a feltétellel, hogy másik edzés látogatásával a hiányt pótolja. Illetve 
amennyiben a másik tevékenység, más sportág edzését jelenti, edző mérlegelhet, hogy annak látogatását 
elfogadja-e edzésnek. Ebben az esetben az edzőt a másik edzéslátogatásról tájékoztatni kell. Amennyiben a 
Sportoló nem él a felkínált lehetőségekkel és hiányzása nem elfogadható abban az estben az edző a 
mérkőzések csapat összeállításánál köteles az edzéslátogatást figyelembe véve a csapatot megnevezni.  

• Minden Sportolónak kötelessége az Edzők által meghatározott időtartamot a jégkorong gyakorlásával, 
vagy tanulásával eltölteni, valamint a tanulmányi elfoglaltságokat figyelembe véve szorgalmi feladatokat 
(egyéni edzés, segédedzői feladat) is végre kell hajtaniuk. 

• Az edzésekről csak edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket, sérüléseket tudatni kell a korosztály 
Edzőjével akkor is, ha azok nem a VFSKA, valamint a VJSE rendezvényein történtek. 

 

3.1.3. Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok 

• A különböző rendezvényeken az VFSKA, valamint a VJSE által megkívánt felszerelésben kell 
megjelenni, ezzel is demonstrálni az VFSKA, valamint a VJSE-hez való tartozást. 

• Minden Sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, 
megakadályozni a rongálást. A felszereléseket a Sportolók kötelesek tisztán és jó állapotban tartani. Az 
észlelt kárt, vagy hiányosságot az Edzőnek haladéktalanul kell jelenteni. 

• Az VFSKA, valamint a VJSE létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott 

károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a Sportolók kártérítési kötelezettséggel 

tartoznak. 

• A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

• A jégpálya és öltöző rendjének betartásáért a Sportolók felelősek. 

• A Sportolók kötelesek megfelelő felszerelést viselni a jégpályákon, az edzés és felkészülés helyszínein. 

 

3.2. Az Edző kötelességei 

• Az Edzőknek minden körülmények között a VFSKA, valamint a VJSE hírnevéhez méltóan kell képviselniük 
az egyesület és a Sportolók érdekeit. 

• A VFSKA, valamint a VJSE rendezvényein kötelesek a megkívánt öltözékben megjelenni. 

• Az Edzőre bízott csapatot kötelessége a VFSKA, valamint a VJSE szakmai követelményei szerint a lehető 
legjobban felkészíteni. Az edzésekre napi szinten készülni, a szakmai megbeszéléseken elhangzottak szerint 
dolgozni. 

• a VFSKA, valamint a VJSE Sportolóinak jégkorongtudását legjobb szakmai hozzáértése szerint fejleszteni, 

• a VFSKA, valamint a VJSE Sportolói egészségét megőrizve az erőnlétüket növelni 

• Az Edzők kötelessége év közben új Sportolók felkutatása. 

• Az Edzők Kötelesek az edzéseken, rendezvényeken, mérkőzéseken megjelenni, és a csapatot szállító 

járművön a csapatot kísérni. 

• A pályák rendjéért az Edzők és a Sportolók felelősek. 

• Az Edző 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. 



 

3.3. A Szülőkre, hozzátartozókra vonatkozó szabályok, kötelességek 

• A Szülők a sportrendezvényeken kötelesek a a VFSKA, valamint a VJSE hírnevéhez méltóan viselkedni. 
Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálásoktól, az 
ellenfél, játékvezetők szidalmazásától. 

• A Szülő a VFSKA, valamint a VJSE sport szakmai munkájáról az arra a célra összehívott megbeszéléseken 
tájékozódhat. 

• A Szülők a VFSKA, valamint a VJSE felé az élet minden területén lojálisak legyenek, lehetőségük szerint 
minden negatív megnyilvánulással szemben védelmezzék. 

• A lehetőségekhez képest objektíven ítéljék meg a Sportolók sportteljesítményét. 

• A VFSKA-ból, valamint a VJSE-ből kikerülve is tartózkodjanak a negatív felhangoktól. 

• A Szülő, vagy Sportoló a kizárólag sport szakmai, valamint magatartási kérdéseit, problémáit az annak 

alapjául szolgáló cselekmény, esemény időpontját követő 24 órán belül jelezheti a sportszakmai vezető felé, 

írásban, a veszprémhoki@gmail.com e-mail címre küldve. A vezető arra köteles válaszolni az e-mail 

beérkezésétől 24 órán belül e-mailben és ha szükséges köteles annak alapján a lehető legrövidebb időn belül 

intézkedni és a megtett intézkedésről a bejelentést benyújtót e-mailben értesíteni. Amennyiben a fenti 

határidőidő elteltét követően, illetve szóban történik a bejelentés, a vezető nem köteles azzal foglalkozni. Az 

edzők, és a VFSKA, valamint a VJSE többi alkalmazottja ilyen jellegű panaszokkal, észrevételekkel, 

bejelentésekkel nem terhelhetők!  

• A Szülő minden esetben a VFSKA, valamint a VJSE munkáját segítve betartja annak szabályait, és ellene nem 

cselekszik. 

  

3.4. Súlyos fegyelmezetlenségek 

• Súlyos vétséget követ el az a kiskorú Sportoló, aki dohányzik, alkoholt fogyaszt, vagy kábítószerezik. A 
sportban egyik tevékenység sem kívánatos, éppen ezért az ilyen jellegű vétségek azonnali kizárást 
eredményezhetnek. 

• A lopás vétségét – illetőleg bármely jogszabályba ütköző egyéb cselekményt - elkövető Sportoló azonnali 
kizárással büntethető. 

 

IV. A Fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

• Ha a Sportoló megszegi az Etikai Kódexben meghatározott alapelveket, akkor vele szemben az Edző 
szóbeli figyelmeztetést alkalmaz, és értesíti a Szülőt, valamint elküldheti edzésről. 

• Sorozatos szabálysértéseket, fegyelmezetlenségeket követően, a Sportoló szüleit a szakmai vezetés 
elbeszélgetésre hívja. 

• Súlyos vétség esetén, illetve az első két pontban foglaltak után a Sportoló kizárható a VFSKA, valamint a 
VJSE-ből, amely a teljes ráfordított nevelési költség megtérítését vonhatja maga után. 

• A büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett fegyelemsértéssel. 

• A korosztályos Edzők fegyelmi eszközként a szóbeli figyelmeztetést, a Szülők értesítését alkalmazzák, valamint 

időszakosan edzésekről való eltiltást. Súlyosabb esetben javaslatot tehetnek a 2. és a 3. bekezdésben foglaltak 

érvényesítésére. 

 

• A kizárást minden esetben meg kell indokolni a Szülők felé. 

• Amennyiben a Szülő viselkedése, cselekedete nem az etikai kódexnek megfelelő, valamint a VFSKA, 

valamint a VJSE és annak sportolói, alkalmazottjai ellen irányul, és ezzel írásbeli figyelmeztetés ellenére sem 

hagy fel, illetve ismételten ilyen magatartást tanúsít, a szakmai vezetés kitilthatja a jégpálya, és minden edzés, 

rendezvény látogatásáról időszakosan, vagy véglegesen.  

 



 

V. Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok 

• Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása a Sportszervezet által használt 
Sportlétesítmény hirdetőtábláján, valamint a VJSE hivatalos honlapján történik. 

• A Sportolókkal, Edzőkkel, Szülőkkel egy arra összehívott értekezleten történik az Etikai Kódex értelmező 
megismertetése. 

• Az Etikai Kódex érvényesülésének figyelemmel kísérése a Vezetőedző, a Sportolók és az Edzők közös 
feladata. Az Etikai Kódex évenkénti felülvizsgálatát illetve annak módosítását kezdeményezheti a 
Vezetőedző illetve az Edzői testület. 

• Az Etikai Kódex elfogadtatása a Szülőkkel és a Sportolókkal azáltal történik meg, hogy annak egy hatályos 
példányát kézjegyükkel ellátják, ennél fogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 

 

 

Az Etikai Kódex 2014. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 

 
Az Etikai Kódexet a VFSKA, valamint a VJSE Közgyűlése, Vezetői, Edzői testülete megtárgyalta és 
elfogadta, valamint a VJSE weboldalán mindenkor hozzáférhetővé teszi. 

 

 

Veszprém, 2014. augusztus 14. 

 

VFSKA, valamint a VJSE részéről: 

 

 

 

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

Alapítvány Vezető tisztségviselője             S.E. Elnök 

 

 

 

 

Edző:…..............................................................   Edző:…............................................................... 

 

 

 

 

ph.        ph. 


