
Csepel DSE 
Viselkedési kódex 
 
 
A viselkedési kódex kötelező magatartási szabályokat ír elő a Csepel DSE sportolói részére. 
 
A viselkedési kódex a sportolók magánéletével kapcsolatos kérdésekre csak annyiban irányadó, amennyiben az 
adott rendelkezés be- vagy be nem tartása a sportteljesítményre, a sportoló és/vagy a klub megítélésére 
kihatással van. 
 
Minden olyan esetben, amikor a viselkedési kódex kötelező rendelkezést állapít meg, megszegése felelősségre 
vonással jár.  
A büntetés kiszabására sportszakmai ügyekben az edző, minden egyéb esetben az egyesület elnöksége 
jogosult. 
 

1. A csapat minden tagja törekedjen arra, hogy a sporttevékenysége során, valamint a magánéletében 
kultúrált magatartást tanúsítson. Munkája, sporttevékenysége folyamán az eredményesség legyen a fő 
szempont. Feladata továbbá a klub és a csapat népszerűsítése, valamint a csapaton belüli jó közösség 
kialakítása. 

2. A csapat öltözőjében a játékos keretbe tartozókon kívül csak a csapat vezetői tartózkodhatnak. 
3. A sportolói életvitellel nem összeegyeztethető a dohányzás! 
4. Az öltözőbe szeszes italt bevinni és fogyasztani tilos! 
5. Utazás alkalmával a buszra alkoholt vinni és fogyasztani tilos! 
6. A gyúrás a szakmai munka része, végrehajtása a vezetőedző útmutatása alapján történik és kötelező. A 

játékos testsúlyát köteles egész évben a közösen meghatározott és elfogadott szinten tartani.  
7. Az edzés előtt legalább 15 perccel kell megjelenni. 
8. Az edzésekre és mérkőzésekre előírás szerint kell öltözködni. Ennek megsértése büntetést von maga 

után. 
9. Az edzések kezdési időpontjára a pontos megjelenés kötelező! 15 perc késés esetén nem kezdheti el az 

edzést a sportoló. 
10. Igazolatlan hiányzás esetén a soron következő mérkőzésen a sportoló nem szerepelhet. 
11. Kimaradás engedélyezése a sportoló bejelentett lakásáról:  

a. edzés előtti napon 23 óráig 
b. mérkőzés előtti napon 22 óráig 
c. mérkőzés napján 24 óráig (felhívjuk a figyelmet, hogy a fizikailag-, pszichikailag fáradt 

szervezet ekkor igényli legjobban a pihenést) 
d. kivételes esetekben az edző a fenti időpontoktól eltérő kimaradást is megszabhat.         

12. A sportoló minden erejével, életmódjával járuljon hozzá az egyre tökéletesebb felkészülés és 
versenyzés megvalósításához. Az edző köteles mindezt minősíteni, hiányosságok esetén figyelmeztetni, 
szükség esetén büntetni. 

13. A sportoló a csapat és a saját érdekében köteles a számára biztosított pihenőidőt hatékonyan 
felhasználni. 

14. A sportoló köteles a válogatottban a felkészülés és versenyzés során tudása legjavát nyújtani. 
15. Az edzőtáborban a napirendet az edző határozza meg és annak betartása kötelező. 
16. Külföldön fokozottan ügyelni kell hazánk és a klub méltó képviseletére. 
17. Illetéktelen személyeknek tilos szakmai, morális, anyagi vagy a csapatot érintő bármely más kérdésekről 

nyilatkozni.  
18. A játékosoknak a különböző magánjellegű vagy a csapatot érintő problémák felvetésében, 

megoldásában a hivatali utat be kell tartani. (edző, elnökség) 
19. A sportoló az elnökség előzetes engedélye nélkül nem vehet részt – aktívan – más sportegyesület 

edzésén vagy sportszervezet által rendezett sportversenyen, rendezvényen. 
20. Edzéseken, mérkőzéseken mindenkor köteles tudása legjavát nyújtani, egymást segítve, lelkesítve 

küzdeni a sikerért! Minden esetben a csapat érdeke legyen az elsődleges! 
21. Sérülést és/vagy betegséget az edzés megkezdése előtt a sérült vagy beteg játékos köteles szóban 

vagy telefonon jelenteni az edzőnek és utasításai szerint cselekedni. Hiányzását orvosi igazolással 
köteles igazolni. 

22. Nem ágyhoz-, lakáshoz kötött sérült játékos minden edzésen köteles megjelenni. 
23. Sérülése, betegsége esetén azonnal meg kell kezdeni a gyógykezelést. A játékos felgyógyulása a 

csapat és saját érdeke is, ezért mindent el kell követni a gyógyulás érdekében. 



24. Edzéseken és mérkőzéseken az edzői utasítás és döntés bírálata egymás között vagy személyesen 
megnyilvánulva nem megengedett. Véleményét a sporttevékenységet követően, kultúrált formában 
közölheti. 

25. Ha a játékost reklamálásért, fegyelmezetlenségért vagy bármilyen indokolatlan szabálysértésért kiállítják 
vagy véglegesen kizárják a játékból, cselekedete szankciót von maga után. 

26. A csapat minden tagja minden esetben törekedjen a kultúrált, intelligens, fegyelmezett beszédre és 
magatartásra, hogy a közvéleményben jó benyomást keltsen. 

27. Idegenben és hazai pályán szimpatikus viselkedéssel kell a közönség és az ellenfél rokonszenvét 
megnyerni. 

28. Az idegenbeli mérkőzésekre minden játékos köteles a klub által biztosított gépjárművel oda- és 
visszautazni. Ez alól felmentést – kivételes esetekben – az edző adhat. A klub által biztosított 
gépjárművön a játékos keretbe tartozókon kívül csak a csapat vezetői utazhatnak. 

29. A mérkőzés napján szeszes italt fogyasztani tilos! (Felhívjuk a figyelmet káros hatására, amely a 
mérkőzés utáni időszakban fokozott mértékben jelentkezik.)  

30. Mobiltelefon használata az edzés megkezdésétől a befejezéséig tilos. Mérkőzés előtt 45 perccel 
kezdődően a mérkőzés befejezéséig szintén tilos bekapcsolt állapotban hagyni a készüléket. 
Közös csapatprogramok és közös étkezések alkalmával mobiltelefon használata tilos. 

31. Étkezés: nem ajánlott edzés előtt 90 perccel, mérkőzés előtt 3 órával szilárd meleg ételt, szendvicset 
fogyasztani. Táplálék kiegészítők, folyadék, csokoládé fogyasztása ajánlott. 

32. Felkészülési és versenyidőszakban a napozás, fürdőzés, strandolás csak mérsékelten szabad úgy, 
hogy annak esetleges káros hatása ne zavarja a sportolást, az eredményességet. 

33. A sportfelszerelésre mindenki, mindenkor a lehető legnagyobb gonddal ügyeljen. Az átvett 
sportfelszerelésekért a sportoló anyagilag felelős!  

34. Különböző válogatott szereplésről, edzésről, felkészülésről visszatért sportoló köteles a hazatérést 
követő első foglalkozáson jelentkezni. 

35. A sportoló köteles – a klub által megállapított – rendszeres, havi sportszolgáltatási díjat tárgyhó 10-ig 
befizetni. 

36. Azok a sportolók, akik mentesülnek a sportszolgáltatási díj fizetése alól, azonban tárgyi hónapban nem 
teljesítik az edző által meghatározott minimális edzéslátogatási számot, tárgyhót követő hónap 10-ig 
kötelesek egy havi sportszolgáltatási díj megfizetésére. 

37. Tanulás vagy vizsgák miatt kiesett edzést az edző utasításainak megfelelően kell pótolni. Mérkőzésről 
csak az edző engedélyével lehet távol maradni. Minden ezzel ellentétes cselekedet büntetést von maga 
után. 

38. A játékos más egyesületbe történő átigazolásáról csak az elnökség tájékoztatása után tárgyalhat. 
 
Az előzőekben leírtak betartása és betartatásának célja minden esetben és elsődlegesen a minél 
eredményesebb sportolás, az egyesület által kitűzött célok elérése. 
 
 
A Csepel DSE elnöksége 2019.06.06. napján a Csepel DSE Viselkedési Kódexét elfogadta. 
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