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Bevezetés
A sportkommunikátor képzés keretében kutatási témaként a Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DLSZ) külső és belső kommunikációját
választottam. Szakdolgozatom témaválasztásában több szempont is befolyásolt. Első és
legerősebb szempont az volt, hogy valamilyen sporttal vagy sportszervezettel
kapcsolatos területet válasszak. Mivel a kommunikáció, a marketing, valamint a PR
tevékenységek megfelelő működése egy szervezet életében nagyon fontos és széles
körű, ezért ezek a területek további kutatási lehetőséget kínáltak.
Dolgozatom első részében röviden a kommunikációt és azon belül is a szervezeti
kommunikációt mutatom be. Ezt követően megvizsgálom milyen típusai irányai,
szintjei, vannak a kommunikációnak, valamint a szervezet felépítését ismertetem. A
külső kommunikáció fontosságával kapcsolatosan érintem a Public Relations témakörét
is.
Dolgozatom második felében Dunaújváros labdarúgó életét mutatom be. A
kezdetekről Nyúl Gyula egykori elnök úr adott információt, hogy hogyan is alakult a
városi labdarúgó élet és milyen változásokon ment keresztül az akkori labdarúgó
szövetség, valamint hogyan lett önálló szervezeti forma. Ebben a fejezetben írom le a
DLSZ

küldetés

nyilatkozatát,

hitvallását,

célját,

munkásságát,

működésének

létjogosultságát.
Gyakorlati példákon, ábrákon keresztül mutatom be a DLSZ belső és külső
kommunikációját, a különböző kommunikációs irányokat, kommunikációs eszközöket
és lehetőségeket. A külső kapcsolatteremtés fontosságát, a különböző kommunikációs
csatornák lehetőségeit és a dunaújvárosi médiakapcsolatokat is feltárom, valamint egy
konkrét rendezvény belső és külső kommunikációját mutatom be a figyelemfelhívásból
kiindulva a köszönetnyilvánításig. Végezetül bemutatom, hogy milyen arculati
változáson ment keresztül a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség.
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1. A kommunikáció fogalma
A kommunikáció az emberi élettel együtt járó fogalom. A szakirodalmakban
számos meghatározásával találkozunk. Legáltalánosabb értelemben a kommunikációt
úgy határozhatjuk meg, mint az információk átvitelét egy feladótól egy címzetthez. A
kommunikáció tehát információtovábbítást jelent, mely több csatorna igénybevételével
történik. Ezek alapján beszélhetünk verbális (beszéd, írás), illetve nem verbális
(mimika,

gesztusok,

testbeszéd

stb.)

kommunikációról.

Egy

kommunikációs

folyamatban azonban ezek a tényezők szorosan összetartoznak, egymást kiegészítve
fordulnak elő.
Bármely kommunikációs folyamatnak négy nagyon fontos eleme van:
1. Feladó vagy forrás, aki kódolja az
2. üzenetet, amely egy meghatározott
3. csatornán keresztül kerül a
4. vevőhöz, aki dekódolja azt.

KÖZLÉS

ADÓ

VEVŐ

VEVŐ

ADÓ

VÁLASZ

1. ábra – A kommunikációs folyamat
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Ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön nélkülözhetetlen, hogy az üzenetek
kölcsönösen értelmezhetőek legyenek a szereplők számára, azaz értsék a használt
jeleket, kódokat, szimbólumokat. Tehát a kommunikáció akkor lesz teljes, amikor a
dekódolás után valamilyen reakciót vált ki az üzenet, vagyis ha megtörténik a
visszacsatolás. Ez lehet akár egy szó, egy gesztus vagy bármilyen jel, amit tudatosan
vagy öntudatlanul kibocsátunk.
„Lehetetlen nem kommunikálni, hiszen egy bólintás, egy grimasz vagy akár egy intés
mind beletartoznak a kommunikáció fogalmába.” (Horányi,67.)
A kommunikációs folyamat létrejöhet eltérő nagyságú és komplexitású felek,
egyének csoportok, szervezetek, nemzetek, országok között. Jellege függ a
kommunikáló felek méretétől, összetételétől és a kommunikáló felek között térbeli és
időbeli távolságoktól is. Típusa szerint beszélhetünk közvetlen és közvetett
kommunikációról. Akkor közvetlen egy kommunikáció, ha a feladó és a vevő egyszerre
egy térben vesz részt a folyamatban, és a küldött üzenetek elérik a vevőt, ő a jeleket
dekódolja, és válaszol is rájuk. Az emberi kommunikáció lehet közvetett is. Ebben az
esetben az információáramlás különböző technikai eszközökön keresztül valósul meg.
Közvetett módon hordoznak információt, akár különböző rajzok, képek, és akár az
emberek külső megjelenése is. Ugyancsak ez a forma a meghatározó a tömegmédiában
is.

1.1. A kommunikáció szintjei a társadalomban
Személyen belüli (intraperszonális) kommunikáció
Ez egy belső kommunikációs folyamat, amely érzelmi és értelmi szintünkön
folyik. Ide tartozik a gondolkodás, a kísérő mozdulatok, szavak, hangok, amelyek
megelőzik cselekvésünket. Azonban számos kommunikációkutató ezt a szintet nem
tekinti kommunikációs folyamatnak, hisz ez egy belső monológ, ahol a visszacsatolás
hiányzik tehát egy hiányos a közlési szituációnak tekinthető.
Jellemzői:
személyen, egyénen belüli „belső beszéd”, kommunikáció
belsőséges folyamat „értelmi és érzelmi szint”
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nem létezik a visszacsatolás
nem tekintik kommunikációs folyamatnak

Személyek közötti kommunikáció – interperszonális
Ez a kommunikációs folyamat a legősibb és leghatékonyabb formája a
kommunikációnak. (Fülöp,108.). A személyes kommunikációban két vagy több
személy vesz részt közvetlen vagy közvetett módon. A kommunikációs folyamat során
az üzenet átadását követően megjelenik a visszacsatolás is, amely a teljes
kommunikációs folyamatot idézi elő. Ennél a formánál a szerepek cserélődése is
megjelenik, hiszen az üzenetek továbbítása során a feladóból vevő, a vevőből feladó
lesz.
Jellemzői:
legősibb és legtisztább kommunikációs forma
személyek és egyének közötti „külső”kommunikáció
információk cseréje, visszacsatolása
feladóból vevő,- vevőből feladó válik

Csoportkommunikáció
Ebben a kommunikációs folyamatban egyszerre több személy vesz részt.
Megesik, hogy egyes részvevők aktívabbak, míg mások passzívabbak a kommunikációs
folyamat során. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb csoport kommunikáció a
csoporton belül folyik, de minden csoportra jellemző, hogy a környezetével is kell
kommunikálnia. Egy tipikus formája a csoportkommunikációnak a szervezeti
kommunikáció.
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Tömegkommunikáció
Mint ahogy a neve is tükrözi, a tömegkommunikáció a sokaság felé irányuló
kommunikációs folyamat. A tömegkommunikáció központi szereplője a kommunikátor,
aki különböző közvetítő eszközök segítségével kommunikál a nagyközönséggel.
„ A tömegkommunikáció tehát olyan folyamat, amely a tömegmédiát használja arra,
hogy kiterjedt

közönségnek üzeneteket

továbbítson informálás,

szórakoztatás,

meggyőződés céljából.” (Róka,30.).
A mai kor a leggyakrabban használt kommunikációs műfajának tekinthető.
Jellemzői:
az információ tömegekhez jut el
a közlemény iránya „általában” egyoldalú
az információ közlése valamilyen közvetítő segítségével valósul meg
az üzenetek egyre inkább általánossá válnak, személytelenek lesznek
a kommunikátor és a befogadó között térbeli és időbeli eltérések vannak
az információk közlésénél megjelenik a tömegközlési eszköz, amely betölti a
kommunikációs csatorna szerepét.

Kultúrák közötti /interkulturális kommunikáció
A mai globális világban a személyek, szervezetek és kultúrák közötti
kommunikáció fontos szerepet tölt be. Ennél a kommunikációs módnál az üzeneteknek,
jeleknek vagy kódoknak olyan formát kell ölteni, hogy egy másik kultúra és nemzet
számára is érthetővé váljanak. Ezért fontos, hogy megismerjük a másik nemzet
kultúráját és annak kommunikációját, így elkerülhetővé válnak a kulturális
különbségekből adódó félreértések.
Jellemzői:
sajátos jelrendszer elfogadása
kölcsönös megértés, empátia, elfogadás
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1.2. Szervezet / szervezeti kommunikáció
Mielőtt a szervezeti kommunikációt vizsgálnánk, állapítsuk meg, hogy mit is
jelent maga a szervezet, mint gyűjtőfogalom.
Edgar H. Schein svájci professzor szerint: „A szervezet több személy tevékenységének
ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására,
a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély és a felelősség
hierarchiája alapján.” (Szeles,11.).
Willem F. G. Mastenbroek szerint: „A szervezet nem más, mint az egymással
kölcsönös függési viszonyban álló csoportok hálózata, melyben a különböző csoportok
közötti kapcsolatokat az egymás közötti verseny és az együttműködés jellemzi. A
csoportokat alkotó egyének saját érdekekkel rendelkező, egymástól kölcsönösen függő
individuumok.

Így

bizonyos

értelemben

az

ellentétes

érdekek

szövetségéről

beszélhetünk.” (Szeles,11.).
A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy bizony a szakemberek körében is más és
más értelmet kap a szervezet, de összességében elmondhatjuk, hogy a szervezet nem
más, mint emberek alkotta társadalmi forma, mely valamilyen célokat tűz ki maga elé,
és a rendelkezésre álló eszközeit valamint a tagjait a kitűzött cél elérése érdekében
mozgósítja. Bármilyen típusú szervezetről is beszélünk mindegyiknél elengedhetetlen,
hogy önmagával és saját környezetével kapcsolatot tartson, vagyis kommunikáljon.
Egy szervezet többféleképen érintkezik környezetével, és egy szervezetet mindig
az alapján fognak jellemezni, ki mennyire volt készséges, mennyire volt felkészült vagy
kommunikatív. Ezért fontos, hogy egy szervezeten belül mindenki ugyanazt a célt
képviselje, beszéljünk akár a portásról vagy a vállalat elnökéről, ugyanis egy szervezet
minden cselekedetével, tevékenységével kommunikál a környezete felé, és minden tagja
részese és felelőse is ennek a kapcsolatnak.
A szervezetek működésének alapja a kommunikáció, hiszen az eredményes
kommunikáció a szervezet működésének sikerességét jelenti. A szervezetekben az
információáramlás formális (szabályozott) és az informális (nem szabályozott, kötetlen
kommunikáció) csatornákon zajlik.
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KOMMUNIKÁCIÓ A SZERVEZETBEN

FORMÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

INFORMÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

VERTIKÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

HORIZONTÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

LEFELÉ IRÁNYULÓ
KOMMUNIKÁCIÓ

FÖLFELE IRÁNYULÓ
KOMMUNIKÁCIÓ

2. ábra – Kommunikáció a szervezetben

Iránya alapján megkülönböztetünk vertikális (alá-fölé rendelt), és horizontális
(oldalirányú) kommunikációt. A vertikális szinten belül lefelé és fölfelé irányuló lehet a
kommunikáció.
A lefelé irányuló (felülről jövő) kommunikáció a magasabb szinteken (vezetői)
kiadott információkat továbbítja, az alsóbb szinten lévőkhöz. . Általában a célok
megvalósítását, az elvárásokat, munkavégzési szabályokat, rendeleteket, valamint a
teljesítményről való visszajelzéseket közli.
A fölfelé irányuló kommunikáció általában az alsóbb szintű vezetési
tevékenységre

vonatkozik.

Általában

javaslattételt,

problémák

előrejelzését,

beszámolókat, jelentéseket, sérelmek, viták kezelését közli a felsőbb szinten lévőkkel. A
horizontális, vagyis oldalirányú kommunikáció

az azonos szervezeti szinten lévő

személyek vagy csoportok partnerségi viszonyán alapul, a szervezet különböző
egységeiben dolgozó vezetők, alkalmazottak között folyik. Általában a különböző
tevékenységek összehangolása, koordinálása, valamint problémák megoldása esetén
szükséges a szervezetben.
Mindkét esetben nagy a torzulás lehetősége, hisz az információ több szinten
keresztül ér célba, ez jól látható az alábbi ábrán:
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IGAZGATÓ

VEZETŐ

KÖZÉP VEZETŐ

DOLGOZÓ

VEZETŐ

KÖZÉP VEZETŐ

DOLGOZÓ

VEZETŐ

KÖZÉP VEZETŐ

DOLGOZÓ

KÖZÉP VEZETŐ

DOLGOZÓ

DOLGOZÓ

3. ábra – A kommunikáció iránya föntről – lefelé és lentről - felfelé
Összességében mindkét modell megtalálható egy szervezet életében, hisz nem
jelenthetjük ki, hogy a vertikális jellegű szervezetnél nincs jelen a horizontális
kommunikációs irány vagy fordítva. Annyi különbség lehet egy szervezeten belül, hogy
esetleg melyik modell kap nagyobb hangsúlyt egy szervezet életében.

2. PR-tevékenység a sportszervezetek esetében
Gyakran a sportban a PR-t médiakapcsolatokkal helyettesítik. Ez azért bevett
szokás, mert a legtöbb sportszervezetbe a médiakapcsolatokért is felelős PR vezető fő
feladata a sajtó számára nyújtott információkra irányul, melyet statisztikákkal támaszt
alá, hogy minél nagyobb figyelmet kapjon az adott sportrendezvény. A médiával tartott
kapcsolat a PR egyik feladata és rövidtávon ez bizonyul a leghasznosabbnak. Azonban
ha hosszú távon vizsgáljuk meg, akkor a közönségkapcsolat a médiakapcsolatoknál is
fontosabb, illetve azonos értékűek lehetnek az árbevétel és az érzelmi tényezők miatt. A
teljes PR hatáshoz mindkettőre, tehát a közönség- és a médiakapcsolatra is szükség van.
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2.1. Médiakapcsolatok
Napjaink

leghatalmasabb

erőinek

egyike

a

közvélemény,

ezért

a

médiakapcsolatok tervezői is arra törekszenek, hogy a tömegmédia segítségével
kedvező véleményt alakítsanak ki az adott szervezetről. Az ilyen jellegű kapcsolat
különösen fontos a sportszervezetek számára a korlátozott költségvetési keretek miatt.
Gyakori példa az is, hogy a különféle médiakapcsolatok kiemelt szerepet kapnak a
sportszervezetek publicitást szolgáló tevékenységében és háttérbe szorul a PR, a külső
és belső kapcsolatok valós célokra történő összpontosítása. A közvélemény
folyamatosan igényt tart a sportszervezetekből áramoltatott információkra, azonban
csak akkor érnek célba, ha az informátorok tisztában vannak a PR valódi funkciójával.
Ebben az esetben a szervezet stratégiai terve mellett a PR-stratégiai terv is szolgálja a
közvéleménnyel fenntartott kapcsolatokat.

2.2. Közönségkapcsolatok
Míg a médiakapcsolatok fő célja a szervezet ismertségének és elismertségének a
növelése, elfogadtatása a közvéleménnyel, a közönségkapcsolatok pedig arra helyezik a
hangsúlyt, hogy építsék a szervezet arculatát, goodwilljét. Ha rövidtávon vizsgáljuk
meg

a

támogatás

mértékét

és

hatékonyságát,

akkor

a

médiakapcsolatok

eredményesebbek, a hosszú távú célokat azonban a közvéleményre gyakorolt pozitív,
kedvező

képpel

lehet

kialakítani.

A

közösségi

támogatottsága

mérhetően

megmutatkozik a csoportok részvételében a rendezvényeken, a goodwill célú
versenyeken (pl. I. Akarat Ereje Kupa, Futás a gyerekekért).
A PR funkciói a sport szempontjából:
szervezeti információk kibocsátása
szervezeti publicitás megteremtése
közönségkapcsolatok ápolása
belső kapcsolatok ápolása
sportolók és támogatók szervezése
tanítás, nevelés
visszacsatolás és válaszadás
imázsépítés és - védelem
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3. A sport társadalmi funkciói
A sportnak sajátos funkciója van a társadalomban, az emberi kultúra része, így
kapcsolódik a társadalom egészéhez. A kapcsolati viszony ellenére megőrizte
viszonylagos önállóságát. A társadalmi viszonyok a történelem folyamán változásokon
mentek keresztül, politikai, gazdasági értelemben. A növekvő városiasodás, ipari
fejlődés következtében megnőtt az emberek szabadideje, ennek köszönhetően a sport
egyre nagyobb szerepet töltött be, ami hozzájárult ahhoz, hogy intézményesített
formában működjön a továbbiakban.
Egymástól jó elkülöníthető területeket foglal magában az előbb említett
társadalmi jelenség, az egyik lehetséges felosztás:
Ifjúsági sport
Felnőttek sportja

Prevenció, rekreáció

Gyógyító sport

Rehabilitáció

Versenysport

Üzlet
1. sz. táblázat (Dr. Frenkl Róbert 1974)

Természetesen különbséget mutat támogatásuk módja és mértéke, a működésüket
biztosító szervezetrendszer kiépültsége, anyagi lehetőségek és egyéb más társadalmi
területekre gyakorolt hatásuk.

4. A labdarúgás története Dunaújvárosban
Dunapentelén már 1950 őszén létezett egy futballcsapat, amely a járási
bajnokságban szerepelt. A Gyárépítő Nemzeti Vállalat Sportköre az építkezés első
sportegyesülete volt, amely szakszervezeti keretek között működött. Már a kezdeti
időszakban szépen szerepelt a csapat, 1950-ben az egyfordulós megyei II. osztály
sárbogárdi csoportjában tíz csapat közül a harmadik helyet szerezték meg a
dunapenteleiek. Az ideiglenes sportbizottság sakk, torna, labdarúgás és atlétikai
szakosztályt irányított, működtetett. A városi bajnokság 1951-ben indult, ekkor kezdték
meg szereplésüket a labdarúgó csapatok. A Dunapentelei Vasas alapításának időpontja,
1951. augusztus első felében volt. Csizmadia József lett az elnök. A Dunai Vasmű
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Építők 1951-ben már a megyei I. osztályban játszott, sajnos kevés sikerrel, 26
mérkőzésből, hetet nyertek meg, három alkalommal döntetlen lett az eredmény.
A sportolás iránti igények közben ugrásszerűen megnövekedtek, 1950-ben már a
jelenlegi sporttelepen három, a szabályoknak megfelelően kialakított játéktér volt.
Számuk hamarosan tízre növekedett. Azért hogy megteremtsék a megfelelő
infrastrukturális körülményeket, a központi sporttelepen öltözőt és klubházat is
építettek. Egyre népszerűbb volt a labdarúgás a városban, fokozatosan nőtt a
mérkőzésekre kilátogató szurkolók száma is. Felkerült Dunaújváros már ezekben az
években az ország sport térképére, ezt támasztja alá az is, hogy 1951 elején a magyar
ökölvívók, asztaliteniszezők és súlyemelők legjobbjai is bemutatót tartottak a városban,
sőt a fővárosi elitcsapatok közül a Vasas az Eszperantó úti ideiglenes pályán játszott
mérkőzést. A városban vendégeskedett a helsinki olimpiára készülő labdarúgó olimpiai
csapat is. A sportolás iránti fokozódó érdeklődés következtében az új elnökségi tagok
közül Koltai István szakosztályvezető kapta a feladatot, hogy indítson útjára egy
futballcsapatot, ami az NB II-ben indul. Egymás után érkeztek a korábban magasabb
bajnoki osztályban szerepelt játékosok. A megerősödött csapat szerepléséhez nem
véletlenül fűztek bajnoki reményeket is. Ezekben az években megjelentek a különböző
önszerveződő labdarúgó csapatok is. Ezek munkahelyi, vállalati vagy utcabeli csapatok
voltak, akik számára a labdarúgás jelentette a kikapcsolódást és a szórakozást.

5. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
5.1. Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség története
A

Magyar

Testnevelési

és

Sportszövetség

1963

decemberében

tartott

kongresszusán elhatározták, hogy új sporttömegszervezeteket hoznak létre az ország
különböző

városaiban,

járásaiban.

Dunaújvárosban

a

Járási

Testnevelési

és

Sporttanácsot alapították meg, mint sportszervezetet, melynek vezetője Menyhárt
Sándor lett. Két év sem telt el, amikor 1965-ben Nyúl Gyula vette át munkát a
sporttanács élén. Feladata volt a járás összes sportfeladatának összehangolása,
irányítása, valamint felügyelete. Ide tartoztak az iskolák testnevelési irányzatainak
kialakítása, a különböző felállított szövetségek, mint például az atlétikai szövetségek,
kézilabda szövetségek, labdarúgó szövetségek edzéstervezeteinek, programjainak
elfogadása is.
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A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Dunaújvárosban létrehozta a Városi
Testnevelési és Sporttanácsot, melynek vezetője Lábodi Ferenc volt. Munkájuk a városi
sport életében volt jelen, hozzájuk tartoztak az iskolai testnevelési tematikák, a
sportmozgalmak és a különböző városi sportszervezetek munkáinak koordinálása,
vagyis ők ellenőrizték és felügyelték a városi sportéletet.
A Járási Labdarúgó Szövetség is dunaújvárosi székhellyel rendelkezett.

A

szövetség vezetői posztját Tölgyesi József töltötte be. Munkájuk során a Járási
Labdarúgó Bajnokság és a Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság felnőtt és ifjúsági
korosztályának mérkőzéseit szervezték és koordinálták. A járási bajnokságokban ekkor
14 csapat szerepelt Adonytól Nagykarácsonyig bezárólag.
1971-ben a Járási Testnevelési és Sportszövetség és a Városi Testnevelési és
Sportszövetség úgy határozott, hogy közösen létrehozzák a Dunaújvárosi Labdarúgó
Szövetséget, melynek célja a városi és járási labdarúgás eseményeinek, életének
összehangolása volt. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség első elnöke Tölgyesi József,
a főtitkára Markó Lajos lett. Az ő feladatuk volt, hogy összhangot alakítsanak ki a
városi és járási labdarúgó szervezetek között és így egységes képet kapjanak a
szervezetekről, melyek kiterjedtek a városi iskolai bajnokságoktól elkezdve egészen a
vállalati, üzemi bajnokságokig. A hetvenes évek elején egyre jobban elszaporodtak a
helyi kispályás grund csapatok, erre felfigyelt a DLSZ főtitkára Markó Lajos is és egy
versenykiírást írt ki a városban ezeknek a csapatoknak. Így 1973-ban megrendezésre
került az első Városi Kispályás Bajnokság. Az első városi kispályás labdarúgó
mérkőzést az akkori Maximenkó közben lévő salakos pályán játszották a csapatok. Az
egyre népszerűbbé váló kispályás labdarúgást mind több helyszínen és egyre több
csoportban kellet megszervezni, besorolni. Majd végül kialakult egy egységes
versenyeztetési rendszer.
A szövetség hatáskörébe tartozott a járási és a megyei bajnokságok lebonyolítása
mellett az iskolai és az úgynevezett üzemi bajnokságok szervezése, felügyelete is. Ezen
kívül

a

játékvezetők

biztosítása

a

mérkőzésekre,

valamint

a

különböző

sporttanfolyamok szervezése és lebonyolítása is. 1991- ben az elhunyt Tölgyesi
Józsefet, Dr. Deák László váltotta az elnöki székben. A rendszerváltás után az új
sporttörvények igazításához 1994-ben önálló szövetséget alapítottak a tagok, melyet a
Fejér Megyei Bíróság 1994. augusztus 09.-én nyilvántartásba is vett. 1998-ban hosszú
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betegség után elhunyt Markó Lajos, kinek nevéhez fűződik a város legnagyobb amatőr,
rekreációs bajnokságának megszervezése a Dunaújvárosi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság.
Markó Lajos, 1950-ben került az akkori Dunapentelére, mint sportvezető. Az itt
eltöltött 48 évben olyan segítségére volt a járásnak, és a város sportéletének, hogy a
város sportvezetői – egyetértésben a helyi sportélet többi szereplőjével - a városi
kispályás labdarúgó bajnokságot róla nevezték el.
A DLSZ főtitkári posztjára ekkor Tóth József került. A következő fontos személyi
változás 2000-ben történt, amikor Dr. Deák László elnököt, Kornis István váltotta.
Kornis 2002-ig maradt a posztján, majd Martikán Mihály lett az elnök 2007.-ig. Az Őt
követő Nyúl Gyula, a Városi Sportosztály vezetője volt 2000-től, 2007-ig, majd a
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkári munkáját látta el. 2007–ben került az
elnöki székbe. Segítője Balogh Dávid főtitkár lett. 2011-ben Nyúl Gyula felkéri a
Dunaújvárosi Sportiskola sportszervezője, Kalácska Andrást, hogy vegye át a szövetség
elnöki teendőit. Az új elnök Kalácska András 2011-ben kezdte meg munkáját a
szövetség élén, melynek főtitkári munkájára a közgyűlés Petrás Gábornak szavazott
bizalmat. Változások nem csak a szervezet személyi felépítésében történt. Új belső- és
külső kommunikációs stratégiát dolgoztak ki a vezetők, valamint tervezetten
előkészítették a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség arculatát, kidolgozták a rövid és
hosszú távú céljaikat és hitvallásukat. Másik nagyon fontos céljuk volt, hogy
környezetükkel olyan kapcsolatot teremtsenek - legyenek ezek akár a helyi
döntéshozók, vagy egy leendő partner, támogató, akit ebben a szervezetben be tudnak
kapcsolni - mellyel sikeresebbek és erősebbek lehetnek. Ezek elérésében személyes
kapcsolatokat teremtettek meg a helyi médiával, hogy ilyen módon is információt
juttassanak el az érdeklődőkhöz.

5.2. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Küldetésnyilatkozata
A szövetség célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportolást
támogassa, ehhez az eszközrendszert és az információs hátteret biztosítja. A testi-lelki
harmónia érdekében fontosnak tartja a sport iránti nyitottságot, ezzel elősegítve a város
sporthagyományainak ápolását, eddigi eredményeinek megőrzését.
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A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a város
sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével.
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan
szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A
követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek
továbbfejlesztését

kiemelt

fontosságúnak

tartja.

Szolgáltatásain

és

közösségi

szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal Dunaújváros sportéletének.
A kitűzött célok megvalósítására törekedve, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
tervszerűen kívánja mindazoknak a dunaújvárosi és környékbeli sportolni vágyóknak azon belül is a kispályás labdarúgást szeretőknek - az igényét kielégíteni, akik ennek a
sportnak a hívei. Ebbe a körbe tartoznak a labdarúgást szerető szurkolók és nézők,
valamint azok a játékvezetők is, akik ebben a munkában látják a sportolás kihívásait.
Hosszú távú célja, hogy a helyi fiatalokkal megszerettesse a labdarúgást, és ez által a
sport szépségeivel, értékéivel megismertesse őket, hogy olyan egészséges felnőtté
váljanak, akik ellenfeleiket és csapattársaikat tiszteletben tartják, és a későbbiekben is
megtalálják helyüket a sport világában.

5.3. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Hitvallása
„Mindenki győztes, aki focizik”
Hisszük és valljuk, hogy akit a labdarúgás élménye megfogott azt soha el nem
engedi. Hisz aki egyszer felment a pályára és gólt szerzett, az már győztese volt a
„labdarúgásnak”, ha nem is mérkőzés végén, de legbelül Önmagában bizonyosan.
Hisszük, hogy a labdarúgás - mint a világ legszebb játéka - összekapcsolja az
embereket, játékosokat, szurkolókat, nézőket, barátokat, családokat egyszóval
mindenkit, akik ebben a játékban valamilyen formában részt vesznek.
Tudjuk, hogy az, aki rendszeres testedzést végez, sportol, az önmaga
teljesítményét fokozza, személyiségét formálja, életmódját alakítja, ellenfelét és társát
tiszteletben tartja, a kudarcokat elviseli.
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5.4. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség céljai
1.

A labdarúgás a sportolás népszerűsítése a kispályás labdarúgáson keresztül.

2.

Más labdarúgó szövetségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés és
fenntartás.

3.

A kispályás labdarúgás szerelmeseinek sportolási vagy/és szórakoztatási
igényeinek kielégítése.

4.

A fair play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, faji, vallási és politikai
diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki
osztályban.

5.

Rekreációs sportolási lehetőségek biztosítása.

6.

A labdarúgás szakmai színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a
résztvevők számának növelése.

7.

Sporttanfolyamok szervezése / támogatása.

8.

A nézők, szurkolók szórakoztatása.

9.

A legjobbak elismerése, díjazása.

10.

Egészséges életre való nevelés.

11.

A sporthagyományok ápolása.

5.5.

A

Dunaújvárosi

Labdarúgó

Szövetség

által

szervezett

bajnokságokban történő részvétel feltételei
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságokban, minden
14. életévét betöltött egészséges, labdarúgást szerető játékos/csapat benevezhet.
Azok a csapatok és csapatvezetők, akik a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
rendszerébe és bajnokságaiba be szeretnének kapcsolódni, azoknak a Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség szabályzatát kell irányadónak tekinteni. (A részletes dokumentum
a www.dlsz.hu/dokumentumok internetes oldalról tölthető le, valamint a szövetség
irodájában a kihelyezett faliújságon is olvasható.)
Azok, akik elfogadják a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szabályait és
bekapcsolódnak a szövetség munkájába, azok a kiírások szerinti jogosultságokat
megkapják. Ilyenek például a csapatok számára elkészített játékos igazolvány, a
pályabeosztás elkészítése, játékvezető biztosítása, mindezek a bajnokság gördülékeny és
szervezett lebonyolításához kapcsolódnak. A szövetségbe való belépés 1 évre szól, de a
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szabályok értelmében bármikor felbontható. A szervezeten belüli tagság az
egyesületekre vonatkozó szabályok szerint alakul. Az egyéb bizottságok felállításáért a
főtitkár a felelős. A főtitkár az a személy a szervezeten belül, aki javaslatot tesz az elnök
felé a bizottság összetételére, és annak elnöki posztjára. A szervezet elnöke ezt vagy
elutasítja, vagy jóváhagyja. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke a bizottsági
tagokat felkérheti, hogy demokratikus úton jelöljenek ki új elnököt. Elnököt nyílt
szavazással lehet választani. A bizottsági tagság határozatlan időre szól.

5.6. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség célja, működésének
létjogosultsága
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, a fent említett célokat és hitvallásokat
gyakorolva, Dunaújvárosban a 14 és 50 év közötti aktív lakosságának több mint a
12 %- ának, mindösszesen 1.256 igazolt amatőr, fél profi sportoló számára, biztosít
sportolási lehetőséget szervezett kereteken belül. Ezen kívül a hozzájuk kapcsolódó 38
játékvezetőnek és 37 sportszakembernek nyújt folyamatos sportoláshoz aktív munkát és
örömöt. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség egy olyan (köz) terhet vállal magára,
amely városunkban kimutathatóan a legnagyobb bázisú tömegsportot, rekreációs sportot
öleli fel, melynek következményeképpen elősegíti a társadalomban az egészséges életet
és a helyi társadalmat formálja.

6. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség munkássága
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DLSZ) minden évben helyi
kispályás labdarúgó bajnokságot rendez Dunaújvárosban. A bajnokság Markó Lajosról
lett elnevezve 2009-ben, ezzel is tisztelegve a legendás sportújságíró, sportszervező
emléke előtt. A Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságba mintegy 75
csapat nevez minden évben, akiket az előző évek eredményei alapján sorolnak be a
különböző osztályokba és bajnokságokba. Ezt a 75 csapatot 4 osztályban - 3
kategóriában szerepeltetik.
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A kategóriák besorolása:
Férfi bajnokság
Senior bajnokság
Női bajnokság
A férfi bajnokság résztvevőit 4 bajnoki osztályba sorolják. Azok a csapatok, akik
a bajnoki szezon indulásakor újonccsapatként kapcsolódnak be a bajnokságba, azok a
legalacsonyabb (negyedik) osztályba az úgynevezett „D” csoportba kerülnek. A
negyedik osztályban - többek között ennek is köszönhetően, de természetesen
történhetnek megszűnések, visszalépések is - a csapatlétszám változó, de általában 15 –
16 csapat szerepel ezen a szinten. A „D” csoportot megnyerő csapat a harmadik
osztályban, a „C” csoportban kezdheti a következő bajnoki idényt. A harmadik
osztályban már 24 csapat van sorolva, akiket két csoportba osztanak be. A csoportok
bajnokai továbblépnek a következő (második) osztályba. A második vonalban, azaz a
„Campus” csoportban, 12 csapat szerepel. Innen lehet feljutni a legmagasabb osztályba
a „Zeus” csoportba, ahol profi alapokon működtetett csapatok küzdenek meg a bajnoki
címért. A városi bajnok, indulási jogot kap az országos bajnokok ligájába, ahol
Dunaújváros képviseletében szerepel.
A női bajnokságban („Baronesz” csoport), illetve az idősebb korosztálynak
szervezett „Senior” (35 év felettiek) csoportban, 6 - 6 csapat versenyeztetését
bonyolítják le.
A felsorolt bajnoki osztályok összességében 1256 igazolt játékos mozgás- és
versenyzési lehetőségét biztosítják. Ez egyben azt is jelenti, hogy a DLSZ-nek közel
1000 bajnoki mérkőzést kell hétről hétre megszervezni és lebonyolítani. A
bajnokságokon kívül, télen Liga kupát, nyáron Dunaújváros Kupát szervez a szövetség
a csapatok számára, hogy a holt idényben is biztosítson versenyzési lehetőségeket,
valamint kielégítse a mozgásigényt. Ezeken bajnokságokon felül olyan rendezvényeket
is megvalósít, ami torna jellegével adódóan egynapos labdarúgó torna.
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Mindezt természetesen csak egy jól és hatékonyan működő apparátus segítségével
lehet megvalósítani. Ezt a feladatot látja el a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és
annak különböző bizottságai és önkéntesei. A szövetség átgondoltan kialakította belső
és külső kommunikációját, így napi szinten tudja tájékoztatni a bajnokságok szereplőit.
A belső kommunikációval a szervezeten belüli tagokat (elnökségi tagok,
bizottsági tagok, játékvezetők, csatavezetők, játékosok) látja el információval a
bajnokságok, rendezvények gördülékeny lebonyolítása érdekében.
A külső kommunikáció összekapcsolódik a helyi médiával - így informálva a
lakosságot, a helyi és állami tisztviselőket valamint mindazokat, akik ennek a sportnak a
szerelmesei a bajnokságokról, és azokról a közcélokról, közfeladatokról, melyeket a
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség ellát és betölt.
Annak érdekében, hogy a szövetséget - és céljait - mind szélesebb körben
megismerjék, egy tudatos szervezeti arculatot kellett kialakítani. Ennek megfelelően
hivatalos formában is lefektették a DLSZ rövid- és hosszú távú célkitűzéseit, hitvallását,
valamit elkészítették (lecserélték) a szövetség lógóját, mely tükrözi a hovatartozást és a
mögöttes értékeket. Nagy fejlesztés az új honlap, ahol a naprakész információk
(tabellák, eredmények), érdekességek mellett, az arculati elemek, kézi könyvek,
általános szabályok, és kiírások is megtalálhatóak. A honlap tájékoztatást ad a szövetség
szervezeti felépítéséről, elérhetőségéről, valamint a tervezett rövid és hosszú távú
célokról is. Ezen felül formálja a DLSZ arculatát, tudatosan prezentálva a kispályás
labdarúgáshoz és a sporthoz kapcsolódó alapvető értékeket.

5. sz. táblázat - A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szerkezeti felépítése
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A tavalyi évben gyökeresen megváltozott a dunaújvárosi labdarúgás mind a külső,
mind belső kommunikációját tekintve. A régi hagyományos, lassú és költséges postai
levelezést megszüntették, csak a hivatalos külső és belső elnökségi levelezést hagyták
meg,

hogy

államformailag

megfeleljenek,

ezzel

a

döntéssel

egyfajta

költségtakarékosság is érezhető volt. Hisz az előző időkben évente több alkalommal
kellett postai úton eljuttatni annak a 70 - 80 csapatnak a versenykiírást a sorsolást vagy
az egyéb értesítőt, melynek igen magas költségei voltak, nem beszélve annak
lassúságáról és a hiányzó visszacsatolásról. Az internet és számítógép használata új
távlatokat nyitott meg, a friss, fiatalos felhasználóbarát honlap minden igényt kielégít.
Gondoljunk csak bele, milyen kommunikációs gépezet dolgozhat abban a szövetségben,
ami több mint 1200 igazolt labdarúgót megmozgat, versenyzési lehetőséget biztosít
számukra és szervezi a mérkőzéseiket? A válasz egyszerű: jól szervezett, összehangolt
rendszer ez, ahol mindenki tudja, hogy mi a dolga és igyekszik tudása legjavával
hozzájárulni a közös sikerhez. Ezért az új elnökség miután átgondolta kommunikációs
stratégiáját egy közös email-rendszert vezetett be, melynek segítségével a különböző
bizottságoknak és elnökségi tagoknak létre hozott egy közös email címet. Valamint
minden a csapatvezetőtől és csapatkapitánytól bekérte az email címét, melyeket
különböző csoportokba szerkesztett meg, hogy csak mindig az adott csoportnak küldje
ki a hivatalos levelet. Ezeket a döntéseket egy összejövetelen jelentették be, valamint ott
adtak tájékoztatást a honlap megújulásáról és a Faecbook -on belüli hivatalos oldal
elindításáról, ahol egy labdarúgó csoportot is létrehoztak azért, hogy a kommunikáció
minden játékoshoz, szurkolóhoz eljusson. A legnagyobb és legfontosabb áttörés a
versenybizottság felállítás volt. Ez a bizottság írja ki a következő év bajnokságait, és a
versenyszabályokat. Ennek kell megfelelni minden nevezett csapatnak, játékosnak.
A szövetségen belüli kommunikációt négy területe
elnökségi kommunikáció
bizottsági kommunikáció
csapatvezetőkkel történő kommunikáció
csapatokkal, játékosokkal történő kommunikáció
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A szövetségen belüli kommunikáció eszközei
szövetségi faliújság
postai levél
telefon
email
Facebook (Dunaújvárosi Labdarúgók és Szurkolók csoportja)
Google +

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZŐK
HASZNÁLATA
FACEBOOK

E - MAIL

TELEFON

2% 7%

GOOGLE +

FALIÚJSÁG

POSTAI LEVÉL

3%
31%

22%

35%

4. ábra
A DLSZ belső kommunikációjának legnagyobb részét e-mailen keresztül
bonyolítja le, majd ezt követi a Facebookon létrehozott csoport, melyben csak
meghívóval lehet belépni, melyet a szövetség hagy jóvá. Ezután a telefonos
kommunikációs eszköz a mérvadó, zárásként pedig egy új belső csoport található a
GOOGLE +, ami még nem terjedt el a belső tagok körében. (4. ábra)
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A szövetség külső kommunikációs eszközei
honlap
plakátok
hirdetmények
sajtóanyagok
nyitott rendezvények, programok
Facebook
You Tube
Twitter

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZŐK
HASZNÁLATA
25%
38%
HONLAP
2%

PLAKÁT
8%

HÍRDETMÉNYEK
7%

4%
3%

13%

SAJTÓANYAGOK
YOU TUBE
RENDEZVÉNYEK
TWITTER
FACEBOOK

5. ábra
Az 5. ábrán jól látható, hogy a DLSZ külső kommunikációjának legnagyobb
részét a szövetség hivatalos honlapja (www.dlsz.hu) teszi ki, majd ez követi a Facebook
és a helyi sajtóval való kommunikáció. A szövetség ritkán használ hirdetményt inkább
programjaival kelti fel a figyelmet és kommunikál környezetével. A DLSZ a csiripelő
madarat a Twitter-t (2%) is bevonta a külső kommunikációs eszköztárába, de ezen a
felületen egyelőre kevés, érdeklődő követi a híreket. Viszont a video megosztó
(You Tube - 7%) sikere nagyobb volt, mint ahogyan kalkulálták a szövetségen belül.
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A szövetség hivatalos kommunikációs eszközei, platformjai
Weblap: http://dlsz.hu

Twitter: https://twitter.com/dlsz_hu vagy https://twitter.com/#!/dlsz_hu

Youtube: http://www.youtube.com/user/dunaujvarosifoci/featured

Facebook: http://www.facebook.com/dunaujvarosilabdarugoszovetseg

Google+: https://plus.google.com/114395493201954505521/posts

6.1. Elnökségi kommunikáció
A DLSZ elnöksége 1 elnökből, egy főtitkárból és 7 elnökségi tagból áll össze
(3. sz. táblázat).

3. sz. táblázat
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Évente háromszor tartanak elnökségi ülést, melyen a célokat, az elmúlt év
értékelését, gazdasági helyzetét, és a beszámolókat beszélik meg vagy értékelik azokat
és ezen a szinten hozzák meg a szövetség fontosabb döntéseit. Januárban az év tervezett
eseményeit beszélik meg. Az elnök írásban - és személyesen is - utasítást ad a
főtitkárnak, hogy hívja össze az esedékes közgyűlést, a főtitkár e-mailt küld az
elnökségi tagoknak és telefonon is felhívja őket, hogy hamarosan elnökségi ülést fognak
tartani. Az email-en történő kommunikációs folyamatban kötelező az elnökségi
tagoknak visszajelezniük, hogy megkapták a levelet. A második alkalommal mindenki
külön kap egy meghívót, mely hagyományos postai úton érkezik. A levélben már
szerepelnek a napirendi pontok.
Megjegyzés: Az egyesületi szabályzat is előírja, hogy postai úton kapják meg az
elnökségi tagok a meghívót (2 héttel az esemény előtt). Az elnökségi ülés előtt egy héttel
kapnak egy harmadik meghívót is email-en keresztül, ami már csak figyelemfelkeltő,
emlékeztető levél, melyet biztonsági okokból küldnek a tagok számára. Minden
elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet a tagok aláírásukkal hitelesítenek.
Az év eleji ülésen kívül még két alkalommal hívja össze a DLSZ elnöke a
bizottsági ülést, júniusban, amikor lezárják az évet, hiszen az összes Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség által rendezett esemény véget ér addigra. A harmadik alkalom
pedig november vége, ahol az évet lezárják és összesítik azt. Ezeknél az elnökségi
üléseknél is ugyanaz a kommunikációs folyamat megy végbe, mint a fent leírtakban.
Azokat az elnökségi döntéseket, melyek közvetlenül érintik a DLSZ-en belüli
tagokat, eljuttatják az érdekelteknek email-ben, leközlik a helyi médiában és a DLSZ
honlapjára is kikerül, hogy információval lássák el a tagokat. Ilyenek például azok a
tervezett programok vagy esetleges változások, mint adott esetben egy új torna kiírása,
vagy a következő évi tagság nevezési díjának növelése.
Az elnökségi ülés összehívása során a kommunikáció iránya felülről lefelé
történik. (6. sz. táblázat) Az információk torzulása szinte kizárt, hiszen leírt
menetrendeket kapnak meg az elnökségi tagok. Az összehívott közgyűlésen pedig
„kiscsoportos” kommunikációs formában történik a napirendi pontok tárgyalása, de itt
már megjelenik a horizontális kommunikáció is (7. sz. táblázat), mellyel a
leghatékonyabb a kommunikáció, hisz azonnali reakciók vannak és döntések születnek.
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6. sz. táblázat - Elnökség összehívása, fentről – lefelé irányuló kommunikáció

7. sz. táblázat – Elnökségi ülés, csoportos- horizontális kommunikáció
Eszközök az elnökség kommunikációjában
a személyek közötti (csoportos kommunikáció)
telefon
posta
e-mail
honlap
helyi média
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6.2. A kispályás bizottság kommunikációja
A DLSZ kispályás bizottság az elnökből és 2 tagból áll össze.
Munkájukat a főtitkár segíti. Bizottsági ülést akkor hívnak össze, ha például
elmarad egy mérkőzés és ennek kivizsgálását kell elvégezniük. Az elmaradt mérkőzést
követően a játékvezető telefonon felhívja a DLSZ főtitkárát valamint a kispályás
bizottság elnökét és beszámol arról, hogy a találkozó elmaradt.
A mérkőzéseket követően a DLSZ postaládájában (nem postai úton) beérkezik a
találkozók jegyzőkönyve, melyet minden nap ürítenek a DLSZ belső tagjai,
munkatársai. Nyilván a telefonhívás után is tudták, hogy elmaradt a mérkőzés, de így
hivatalosan a kezükben van egy dokumentum, amiben pontosan fel van tüntetve az is,
hogy miért maradt el a mérkőzés.
Megjegyzés: Ilyen esetek általában akkor adódnak, amikor az egyik csapat nem jelenik
meg a kiírt időpontban a helyszínen. Még azon a héten összehívja az elnök a
játékvezetői bizottságot, és a versenykiírás alapján döntenek a mérkőzés sorsáról.
A főtitkár a bizottság elnökétől kapott állásfoglalást behelyezi a DLSZ irodájának
hírládájába, melyet a DLSZ honlapján a „Kispályás határozatok” menüpontba beírja a
fejleményeket, illetve az adott csoportban szereplő csapatok is értesülnek a döntésről email formában, valamint ezt a határozatott a DLSZ, a Facebook hivatalos oldalára is
kihelyezi. A kispályás bizottság döntési jogkörébe tartozik többek között a
játékvezetőkkel kapcsolatos jelzések (pl.: játékvezetőről történő lejelentkezés)
megvitatása. Ilyen esetekben a kérvényt benyújtó csapat e-mailt küld a DLSZ
főtitkárának és a DLSZ Kispályás Bizottság elnökének. A DLSZ Kispályás Bizottság
elnöke, pedig telefonon és e-mailben összehívja a bizottságot és döntenek a kérvényről.
A csapatok számtalan problémával fordulnak a bizottsághoz. Ilyen lehet akár az is, hogy
egy csapat számára nem megfelelő állapotú a pálya.
A feladataik közé tartozik a pályák beosztása, a játékvezetők kiküldése a
mérkőzésekre, pályák állapotának ellenőrzése, kérések és javaslatok kivizsgálása.
A kommunikáció iránya ezekben az esetekben lentről felfelé induló, majd a
visszacsatolás már fentről lefelé halad és oldalirányba is mutat.
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Kommunikációs eszközök
Telefon
Internet
Honlap
E-mail
Közösségi portálok (pl.: Facebook)

6.3. A játékvezetői bizottság
A játékvezetői bizottságot az elnök és 6 elnökségi tag alkotja. Hozzájuk (alájuk)
tartozik az összes játékvezető, akiket a bizottság ellenőriz és felügyel, ez 38 főt jelent.
A bizottság évente három alkalommal ül össze, hogy értékelje az elmúlt évet, a
következő év céljait, valamint a beszámolókat elfogadják. A bizottság alá csatlakozó
játékvezetőknek, pedig minden héten péntekenként játékvezetői napot tartanak a DLSZ
tárgyalótermében. Ilyenkor a játékvezetők megvizsgálják a jegyzőkönyveket, majd
minden egyes szakember beszámol az elmúlt heti tevékenységéről, tapasztalatairól.
Abban az esetben, ha valamelyik játékvezetőnél történt valami konkrét, esetleg vitatható
eset, akkor azt átbeszélik, elemzik, vagyis csoportosan kommunikálnak egymással, és
folyamatos visszacsatolással segítik egymás munkáját. Amennyiben súlyos játékvezetői
műhiba fordul elő, akkor a szabályok értelmében büntetést rónak ki a hibázó
sípmesternek.
Megjegyzés:

Ilyen

esetben,

a

beérkezett

jegyzőkönyvhöz

(DLSZ

postaláda)

hozzácsatolják az egyik játékos igazolását, de nem tüntetik fel a kiegészítést, hogy miért
történt a kiállítás.
Ilyenkor a főtitkár jelzi telefonon a bizottság elnökének, hogy valami hiba
történhetett a mérkőzésen és ezt nem látja dokumentálva. A játékvezetői napon minden
megjelent játékvezető előtt a vétkessel felolvastatják a játékszabályt, hogy hogyan
kellett volna helyesen eljárnia az adott esetben és megrovással büntetik a játékvezetőt.
Ezt követően a bizottság saját belső füzetébe írják le, hogy ki milyen hibát követett el.
Itt nincs további kommunikáció, hisz ez szervezeten belüli belső dokumentáció.
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Ezeken a napokon osztják ki egymásnak a játékvezetők a következő heti
mérkőzéseket, ha látható, hogy lesz egy erősebb, rangosabb mérkőzés, akkor eldöntik
azt is, hogy ki vezesse azt. Ezeken a rangosabb mérkőzéseken a játékvezetők egymás
közül kineveznek egy-egy ellenőrt a mérkőzésre.
A kommunikáció irányát ezeknél az eseteknél horizontális, hisz ebben a csoportos
kommunikációban a tagok szinte egyenrangúak (ellenőrök, játékvezetők). A bizottságon
belül nem jellemző a fentről lefele történő kommunikáció, talán csak a célok, az év végi
összesítők értékelésénél van jelen.
Kommunikációs eszközök a bizottságon belül:
Telefon
Internet
Email

6.4. A fegyelmi bizottság
A fegyelmi bizottságot az elnök és 3 elnökségi tag alkotja.
Munkájukat mindig a szabálytalan játékosok, csapatvezetők vagy esetleg a
játékvezetők szabálysértő viselkedése, cselekedete határozza meg. A bizottság
összeülését a DLSZ főtitkára indítja meg telefonon keresztül, miután a beérkezett
jegyzőkönyvben leírtak alapján értesül a szabálytalanságról. Ezután a bizottság elnöke
telefonon összehívja a bizottságot a következő hét keddjére, ahol megvitatják az esetet.
A továbbiakban egy konkrét példán keresztül mutatom be a munkájukat: Miután a
mérkőzésen megtörtént egy komoly szabálytalanság, ahol a játékvezető egy játékos
igazolványát elveszi, a találkozó után ezt a játékvezető beírja a jegyzőkönyvbe, hogy mi
történt, majd felhívja telefonon a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkárát, a
Játékvezető bizottság elnökét és a DLSZ fegyelmi bizottságának az elnökét. A
játékvezető a jegyzőkönyvet bedobja a szövetség postaládájába, majd onnét kiveszi a
DLSZ főtitkára, elolvassa, felhívja a fegyelmi bizottságot és a játékvezető bizottságot.
Azért történik több csatornán az információ áramlása, hogy minden érintett inkább
többször értesüljön a hírekről, mint hogy valaki kimaradjon. Hivatalos e-mailt küldenek
a játékvezetői bizottságnak, fegyelmi bizottságnak és a szövetség elnökének, az érintett
csapat vezetője is kap e-mailt, hogy értesüljön, hogy fegyelmi tárgyalás lesz. A
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fegyelmi tárgyalások keddenként vannak, melyre minden érintett felet behívnak a
szövetség tárgyalójába (fegyelmi bizottság elnöke, tagjai, játékvezető, vétkes játékos
annak csapatvezetője). Miután személyesen átbeszélik, a történést a fegyelmi bizottság
félre vonul és megbeszélik, a MLSZ által kiállított fegyelmi határozati könyvből, hogy
milyen döntés fognak hozni. Ezek után visszahívják a játékvezetőt és a vétkes játékost
és kihirdetik a döntést. Figyelembe veszik a jegyzőkönyvet és a mindenkori MLSZ
Fegyelmi Könyvét, ami alapján megkapja a vétkes a büntetését. A játékosok nem
mindig vesznek részt a saját fegyelmi tárgyalásukon, ez azonban nem befolyásolja a
döntés folyamatát. A döntést beírják egy füzetbe és a játékos játékengedélyébe, a füzetet
megkapja a DLSZ főtitkára és még azon a napon feltölti a döntést a honlapra és az
összes csapat vezetőjének (csak azon csoport csapatainak, amelyben a vétkes játékos
csapata is szerepel) e-mail-t küld, továbbá a fegyelmi- és játékvezetői bizottság elnökét
és a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnökét is értesíti. Természetesen a honlapon is
nyoma lesz a fegyelmi tárgyalás eredményének, felkerül a főoldalra határozat
formájában, ilyenkor már elérhető a teljes dokumentum végkifejlettel, döntéssel együtt.
Először csak az kerül fel a honlapra, hogy fegyelmi tárgyalás lesz, majd csak később
egészül ki az információ.
Amikor letelt a büntetés, akkor e-mailt kap az adott osztály összes csapatvezetője,
a fegyelmi bizottság elnöke, játékvezetői bizottság elnöke és játékos csapatának a
vezetője. Ez egy belső ügy a szövetségen belül - nem megy ki a médiába.
Ebben a kommunikációban több bizottság és személy vesz részt, melynek
jellemző iránya az oldalirány. Jellegzetessége, hogy a kezdetektől a végeredményig
több kommunikációs csatornán keresztül zajlik a kommunikáció, legyen az a
játékvezető telefonhívásától kiindulva a tömegkommunikációs platformig, a honlapig,
ahol már a végdöntés látszik.
Kommunikációs eszközök
Személyes
Telefon
Internet
email
honlap
facebook
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6.5. A versenybizottság
A versenybizottságot az elnök és 6 elnökségi tag alkotja.
Minden év április utolsó hetében ülésezik, majd ezt követően két héttel később
ismét megbeszélést tartanak. Az a feladatuk, hogy a versenykiírást kidolgozzák,
hitelesítsék. Abban az esetben, ha van változtatni való, akkor a következő alkalommal
ezeket az apró módosításokat, hibákat beszélik meg. A DLSZ főtitkára és a
versenybizottság elnöke e-mailen és a telefonon időpontot egyeztet és felhívást intéznek
a bizottsági tagokhoz, hogy készüljenek fel szakmailag, mert hamarosan bizottsági ülés
lesz. Az összes

csapatvezetőnek is

küldenek e-mailt, a felhívással, hogy

versenybizottsági ülés lesz, és ha bárkinek valamilyen javaslata ötlete van a
versenykiírással kapcsolatban, akkor azt megteheti, az ötletek a főtitkárhoz futnak be
email formájában, aki továbbítja azokat a bizottság elnökének, ő pedig a tagjainak. Az
első ülésen valóságos ötletbörze van, a főtitkár és a bizottsági tagok kiemelik, hogy mi
az, ami jó, mi az, amin változtatni kell és mi az, amit be kell építeni a következő
versenykiírásba. Két nappal később a tagok megkapják a javított változatot, hogy
nézzék át és jelezzék észrevételeiket. A két hét múlva esedékes versenybizottsági ülésen
már a letisztult versenykiírás várja a tagokat az asztalon és általában már csak apró
észrevételek, javítanivalók vannak a dokumentummal kapcsolatban.
Egy példán keresztül bemutatom a bizottság munkáját: A Dunaújváros Kupa
versenykiírásában szerepel, hogy csak a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség csapatai
vehetnek részt a küzdelemsorozatban. Valaki olyan javaslattal állt elő, hogy az egyik
csapatban két olyan labdarúgó is szerepelhessen, akik nem rendelkeznek DLSZ
igazolással. Az elnök megszavaztatja a javaslatot, mert nem egyöntetű a tagok
véleménye és van aki nem támogatja az ötletet. Ilyenkor előfordulnak kisebb viták,
hiszen a csapatok vezetői igyekeznek előnyös helyzetet kiharcolni, de ezek
megmaradnak a szakmaiság talaján és a szavazás egyértelműen eldönti az ilyen
helyzeteket.
Ebben a bizottságban van hierarchikus folyamat, de ez inkább csak formai, hisz a
kommunikáció indítása során tapasztalható, amikor az elnök összehívja a bizottságot az
esedékes

ülésre

(fentről-

lefele

tart

a

kommunikáció).

A

versenybizottság

kommunikációja kiscsoportos kommunikáció, melyben az oldalirányú kommunikáció
és a személyek közötti kommunikáció jellemző. Ennél a formánál a legerősebb a
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visszacsatolás, hisz itt a következő versenykiírásban kell végleges döntés hozniuk. A
kommunikációs eszközök használata nem jellemzi a bizottságot, hisz itt közvetlen, azaz
személyes a kommunikáció, nincs és nem is kell közvetítő eszköz. Munkájukat viszont
a lentről felfelé irányuló kommunikáció határozza meg, hiszen a legalsó szintről (pl. egy
csapatvezetőtől) érkező javaslatot kell megtárgyalniuk.

6.6. A női versenybizottság
A női bizottságot az elnök és 2 elnökségi tag alkotja.
A női bizottság 2012-ben alakult meg, és eddig kétszer ülésezett. Először akkor,
amikor megtervezték, hogy beindítják a női kispályás labdarúgó bajnokságot a DLSZen belül. Első lépésük volt, hogy felkeltsék a hölgyek érdeklődését a foci bajnokság
beindításához. Készült egy szép plakát, amelyen különböző információkat tudhattak
meg az érdeklődők. Szerepelt a plakáton a Facebook logója, a DLSZ telefonszáma és
honlap címe. Kommunikációs trükk volt, hogy semmilyen konkrét információt nem
tüntettek fel a plakáton. A legnagyobb érdeklődést az hozta, amikor a Facebook oldalon
is megjelent a plakát. Itt már a visszacsatolásokból a kommentekből látható volt, hogy
nem lesz nehéz elindítani a női bajnokságot. Fontosnak tartották, hogy úgy írják ki a
bajnokságot, hogy a kiírás alkalmazkodjon a csapatok igényeihez, ezért a nevezési lapra
külön kérték, hogy javaslataikkal, ötleteikkel segítség a bajnokság megszervezését,
lebonyolítását. Természetesen itt is bekérték a csapatok telefonszámát, postai levelezési
címüket és az e-mail címeket. Azokat a kommunikációs eszközöket, amiket a DLSZ és
azok tagjai használnak, bemutatták a lányoknak és a csapatvezetőknek valamint
ismertették a DLSZ kommunikációs kapcsolatait és formáit, hogy a továbbiakban
hatékonyan és informáltan tudják működtetni a bajnokságot és a bizottságot.

6.7. Csapatokkal, csapatvezetőkkel történő kommunikáció
A DLSZ kötelékeiben 75 csapat van regisztrálva, akiket 4 osztályban - 3
kategóriába sorsolja a szövetség. Ennek a hatalmas számnak a birtokában kellett
megváltoztatni az addigi hagyományos postai levelezést, a mai email-es rendszerre. A
szövetség minden csapattól két email címet kér, hogy a hivatalos levél biztos célba
érjen. A szövetség belső levelezésében külön csoportokat hozott létre, hogy csak az
érintett osztályok csapatvezetői kapják meg a rájuk vagy a saját csoportjukra vonatkozó
hivatalos értesítőket. A versenykiírásban is feltüntették, hogy már nincs postai
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levelezés, csak az elektronikus kommunikáció a hivatalos forma. Minden kimenő és
bejövő levelezés ellenőrizhető, ezért ha a csapatvezetők bármilyen kéréssel fordulnak a
szövetséghez, akkor ebben az elektronikus levelezésben kell megtenni, és a
válaszlevelet is így kapják meg. Természetesen a telefonos kapcsolattartás és a
személyes szövetségi nap is a csapatok rendelkezésére áll, illetve a csapatok és a
játékosok a honlapról, a közösségi portálokról és a helyi médiából is értesülnek, de a
hivatalos út az elektronikus levelezés lett. Egyebek között ebben a rendszerben a
csapatok egymással is tudnak kommunikálni, hisz a csapatok levelező címei
nyilvánosak.

7. DLSZ külső kommunikációjának fontossága és lehetőségei
A DLSZ nem csak a belső kommunikációját változtatta meg gyökeresen, hanem a
külső kapcsolatait is. Alapvető koncepció, hogy ne csak a szövetség kötelékében
lévőket szolgálja ki információkkal, hanem a külső környezetet is, melyben a helyi
döntés hozók mellet a leendő partnerek, támogatók vagy potenciális tagok is jelen
vannak. A DLSZ elkészítette hivatalos YOU TUBE oldalát, ami már a világ felé küld
videós és hanganyagokat a szövetség munkájáról, valamint a csiripelő hírportált, azaz a
Twitter oldalát is beindította, aminek a lényege, hogy gyors üzenetet küldjünk a
külvilágnak hír formájában.
A szövetség külső kommunikációs eszközei:
honlap
plakátok
hirdetmények
sajtóanyagok
nyitott rendezvények, programok
Facebook
You Tube
Twitter
Bannerek (marketing)
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Sajtókapcsolat
A DLSZ feltérképezte, hogy milyen médiák vannak jelen Dunaújvárosban. Ezt
követően felvették a kapcsolatokat a médiaszereplőkkel és megállapodásokat kötöttek.
Természetesen a szövetség nem hirdetési felületet keresett, hanem jó sajtókapcsolatokat,
vagyis olyan partnereket, akikkel együttműködve felvázolhattak közös célokat.
Megjegyzés: A nyomatott sajtóval és a hírportálokkal heti, míg a rádióval és a
televízióval alkalomszerű megállapodást kötött a szövetség vezetése.
Helyi média, akivel kölcsönkapcsolatot épített ki a DLSZ:
rádió: Rádió 24
információs portál: Dunaújváros Online, Lazulj (közben megszűnt)
nyomtatott sajtó: Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Téma, Szuperinfó,
Dunaferr Hetilap, Dunaújváros Infó
A DLSZ heti rendszerességgel küld a partner médiáknak heti összefoglalót a
mérkőzésekről, történésekről, eseményekről, valamint következő heti beharangozót,
melyeket képekkel vagy nagyobb rangadóknál interjúkkal színesít. Az évközi
beszámolókat és az esetleges felhívásokat, plakátokat vagy rendezvényeket előre
kidolgozva küldik a médiáknak, hogy megkönnyítsék a munkájukat. Rádiós és
televíziós

interjúkat

különleges

alkalmakkor

készítenek,

hogy

több

tömegkommunikációs csatornán jusson el az üzenet és, hogy hatásosabb legyen az
információ a hallgató vagy a néző számára. Nagyobb horderejű eseményről, mint
például, az I. Akarat Ereje Kupa, külön megállapodást kötnek a médiával és
(amennyiben készül) a plakátokon, valamint a honlapon is feltüntetik a média logóját,
valamint az eredményhirdetésen elhangzik a média neve is, mint támogató. Ezek a
kölcsönös megállapodások mindkét félnek kedvezőek.
Információáramlás gyakorisága és jellege a helyi médiában
Heti megjelenés:
Az elmúlt hét eseményeinek összefoglalása, melyet írásban és képi csatolással
továbbítunk a médiapartnereknek.
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Eseti megjelenés:
Játékvezetői, edzői tanfolyam szervezése, rendezvények plakátjainak elküldése,
nagyobb rendezvények interjú változatai.
Éves megjelenés:
Elnökségi beszámolók, bajnokság hirdetése, köszöntő levelek, változások.

HELYI MÉDIÁBAN VALÓ MEGJELENÉS
GYAKORIASSÁGA
11%

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

2%
29%

9%

SZUPERINFÓ
DUNAÚJVÁROS.COM

12%

DSTV
10%

1%

DUNAÚJVÁROS TÉMA
26%

DUNAÚJVÁROS INFÓ
DUNAFERR HETILAP
RÁDIÓ 24

6. ábra

A helyi napilappal, a Dunaújvárosi Hírlappal (29%) és a helyi vezető hírportállal a
Dunaújváros Online-el (26%) való jó kapcsolatteremtés során a szövetségben zajló
eseményekről heti frissességgel, gyakorisággal jelennek meg az információk (6. ábra).
A városi rádióban és televízióban inkább az eseti vagy nagyobb események hírül adása
a jellemző, ezért itt kevésbé tud megjelenni a szövetség munkája.
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8. Egy rendezvény megszervezése kapcsán - egy konkrét
példán keresztül - mutatom be, hogy a szövetség milyen
kommunikációs eszközöket és csatornákat használ fel
I. Akarat Ereje Kupa jótékony kispályás labdarúgó torna
Dunaújváros, 2012. április 15. Arany János Általános Iskola - Tornacsarnok
Kezdetek:
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséget (DLSZ) felkereste az egyik helyi
labdarúgó csapat, a „Penarol” vezetője, hogy az egyik támogatójuk szeretne egy
jótékony versenyt szervezni egy kisfiú számára, aki súlyos izombetegségben szenved és
minden álma, hogy focizhasson. Természetesen a DLSZ irodája mindig nyitva áll az
ilyen jellegű megkeresés előtt. A szövetség találkozott a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvány vezetőjével és elkezdték megszervezni a jótékony kispályás labdarúgó
tornát. A szövetség egyebek mellett ezeknek a céloknak a megvalósításáért,
megszervezésért jött létre. A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány pedig a segítőkész,
jótékony célok előkészítésében, segítésében jártas. A szövetség számára fontos volt,
hogy személyes kapcsolatot teremtsenek a beteg gyermekkel, Szatmári Ádámmal és
megtudjanak minden részletet, történetet a kisfiúról és családjáról.
Megjegyzés: Ádám mindig is focizni szeretett volna, rendszeresen látja, ahogy a
barátai, osztálytársai fociznak, sajnos ő nem tud velük játszani, mert a betegsége miatt
nem tudja ezt jelenleg megtenni.
A szövetség számára egyértelmű volt a döntés: a jó ügy mellé állnak és segítenek
Ádámnak, hogy megvalósítsák egy kisfiú álmát.

8.1. Szervezési folyamat
A célok megfogalmazása után első lépés volt a költségvetés kiszámítása, majd a
rendezvény technikai feltételeinek összeírása, intézése (pl: a torna helyszínének
lefoglalása, bérlése, a legjobbaknak járó díjak (kupák, érmek, emléktáblák)
megrendelése). Ez követte az önkéntesek felkutatása, hiszen minden egyes
munkafolyamat természetbeli fizetése Ádám gyógyulását segítette elő. Mindezek után a
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rendezvény kommunikációs tervét kellet kidolgozni, megszervezni, hogy minél többen
értesüljenek az eseményről és mihamarabb elfogyjon a nevezési hely a tornára.
Amikor már összeállt az I. Akarat Ereje torna menetrendje és minden az
eseményhez kapcsolható fontosabb szereplő nyilatkozott, ezt összesítették és eljuttatták
a városi médiákhoz. Öt nap alatt - ahogyan a különböző kommunikációs eszközökkel és
csatornákon keresztül eljutott a csapatokhoz a rendezvény híre - kialakult a mezőny. A
részvételi szándékot a szövetség irodájában kellett véglegesíteni a „Nevezési lap”
kitöltésével. Természetesen a nevezési lapon telefonszámot és e-mail címet is fel kellett
tüntetni. Ezt követően a szövetség e-mailen tartotta a résztvevő csapatokkal a
kapcsolatot, illetve továbbra is közösségi oldalakon (pl.: Facebook) folytatták a
kommunikációt, ahol a sorsolásról az egyéb felmerülő kérdésekről tudtak egymással
értekezni a csapatok.
A sorsolást másfél héttel a torna kezdete előtt elvégezték a szövetség irodájában,
egy órával később már ment is ki a honlapra a csoportbeosztás és a teljes menetrend. Ez
azért is volt fontos, mert nem vett mindenki részt a sorsoláson. Ez most egy különleges
alkalom volt, mert Ádám is eljött és lebonyolíthatta a sorsolást, igyekeztek ilyen
pillanatokat is belecsempészni a szervezésbe, hogy minél jobban részese legyen a
folyamatoknak Ádám. Amellett, hogy ez nagy élmény volt számára a csapatok is
személyesen megismerhették Ádámot, és ha lehet még jobban kötődtek a
rendezvényhez. A DLSZ honlapján kívül azonnal továbbította az információt a
Facebookra, ahol azonnali hozzászólások érkeztek be. Természetesen hivatalosan emailben is elküldték az érintett csapatoknak a sorsolás végeredményét, valamint
továbbították a helyi médiának is.

Rendezvény közbeni kommunikációs feladatok:
A rendezvény helyszínén egy faliújságot helyezett ki a szövetség, ahol látható volt
a versenykiírás és a pontos menetrend is, mely nem csak a csapatoknak, hanem a
kilátogatóknak is információul szolgált. A helyi média munkatársai is itt tudtak
tájékozódni a kiírásokról és a további programokról.
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Rendezvény utáni kommunikációs feladatok:
Miután az eredményhirdetést elvégezte a szövetség, interjúkat készítetett
Ádámmal és családjával, valamint a résztvevő csapatvezetőkkel is. Ezeket a
nyilatkozatokat és a kupa eredményeit feltöltötték a honlapra, melyekhez képeket is
csatolt, hogy látványosabb és személyesebb legyen az összhatás.
„Még mindig a hatása alatt vagyok ennek a rendezvénynek, feltöltődtem attól, hogy
részese lehetettem. Nem fogom azt elfelejteni, amikor Ádám felállt és elvégezte a
kezdőrúgást. Jó volt látni a többi csibész focistát, hogy tapsoltak, odamentek a nap
főszereplőjéhez.”
forrás: www.dlsz.hu
Másnap a DLSZ összegezte az elért eredményt és egy jól összeállított
sajtóanyagot küldött ki a városi médiának képekkel, interjúkkal színesítve. A nevezett
csapatok számára körlevelet küldtek e-mail formájában, megköszönve, hogy részt
vettek a tornán és segítették Ádám gyógyulását. A közösségi oldalra is kihelyeztek egy
köszönő levelet, melyet szintén képekkel tett színesebbé és ezzel elindították a
hozzászólás lehetőségét, amivel természetesen éltek is a csapatok, szurkolók. Végezetül
a honlapon egy egész menüpont alatt olvasható váltak a rendezvény történései. Itt
szintén volt lehetőség hozzá szólni a rendezvényhez vagy megköszönni a lehetőséget.
Sokan ezen a felületen biztatták Ádámot. Végül, de nem utolsó sorban említek meg egy
speciális kommunikációs csatornát a You Tube-ot, ahol a rendezvényről készült
képanyag és egy összeállított video anyag is megjelent, melyet bárki újra megnézhetett
vagy elérhetett a DLSZ hivatalos You Tube oldalán.

8.2. Belső és külső marketing és kommunikáció munkák az I. akarat
Ereje Kupáról
Amikor

megtörtént

a

torna

technikai

feltételeinek

előkészítése,

akkor

megszerkesztették a versenykiírást, melyben pontosan leírtak minden fontosabb
részletet a versenyről. Ezek után úgynevezett marketingkommunikációs eszközzel, egy
jól kitalált grafikai „figyelemfelkeltő” bannert helyeztek a szövetség honlapjára,
amelyen egy kattintással megismerhették Ádám történetét és azt, hogy érte focizhatnak
a nevezett csapatok.
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A szövetség telefonon felkereste a helyi médiát, melyben beszámolt a rendezvény
jótékony céljáról és meghívta, egy rövid interjúkészítésre a sajtó munkatársait, ahol
Ádámmal egy közös fotót is készítettek, hogy a helyi sajtóban a megjelent információ
hitelesebb legyen és átérezzék a rendezvény jótékony küldetését az olvasók, valamint a
leendő csapatok. A szövetség folyamatos interjúkkal és információkkal segítette a
média munkáját.
A rendezvényen volt jótékony focimérkőzés, de Móricz iskola lányainak táncos
bemutatója is óriási sikert aratott. A DLSZ a legnagyobb médiumokkal megállapodást
kötött, hogy legyenek a rendezvény hivatalos médiatámogatói és kövessék a
rendezvényt a záró munkálatokig.

Közösségi oldal:
A szövetség közösségi portálon (Facebook) is kihelyezte a rendezvényről
elkészített felhívást, ahol már azonnal hozzászólásokat és nevezési helyeket foglaltak le
a csapatok, hisz ezen a platformon éri el leggyorsabban és interaktívabban a csapatokat
a szövetség és itt a legaktívabbak a játékosok. A szövetség a közösségi oldalon két
helyen is tudta kommunikálni a rendezvényt, egyik a DLSZ hivatalos Facebook profilja
a másik pedig a DLSZ csoportja volt.

E-mail:
A DLSZ belső levelezési rendszerében megvan minden csapat elérhetősége, ami
mindösszesen 75 csapat, melynek mindnek egy körlevélben elküldték a hírlevelet, hogy
hamarosan kispályás

labdarúgó tornát

szerveznek egy kisfiú

megsegítésére.

Feltüntették: maximum 10 csapat vehet részt a tornán, hogy érezzék, nincs sok
gondolkozási idejük, a lehető leggyorsabban kell leadni a jelentkezésüket a kupára.
Miután újabb hírlevelet kaptak a csapatok, ahol már Ádámról szóló bemutató anyagot is
csatoltak, szinte azonnal érkeztek a levelek a helyfoglalás ügyében, vagyis sokan
jelezték, hogy szeretnének a jó ügyért focizni.
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A RENDEZVÉNY TÖMMEGKOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZEINEK HATÉKONYSÁGA

33%

36%
FACEBOOK

18%

13%

ELEKTRONIKUS LEVÉL
MÉDIA
HONLAP

1. ábra
A szövetség tapasztalata, hogy a jelenlegi tendenciáknak megfelelően a banner és
a közösségi oldal a leghatékonyabb a figyelemfelkeltésben, hisz mérhető volt a két
kommunikációs eszköz használata, mivel rendszeresen kap a DLSZ értesítést a honlap
látogatottságáról (Google Analytics) és az adatok alapján egyértelműen látszott, hogy a
Facebookról mennyien léptek be a honlapra, és ugrásszerűen megnőtt a honlapon
található információk olvasottsága és látogatottsága. Amíg nem volt az oldalon látható a
banner, addig átlagosan napi 40 - 50 látogató kattintott rá az Akarat Ereje Kupával
kapcsolatos cikkre, miután a főoldalra kihelyezték a bannert, utána átlagosan naponta
150-nel több böngésző nézte meg a cikket, felhívást. E-mailen keresztül két csapat
nevezett, míg a közösségi oldalon 8 hely kelt el, valamint egy csapat a telefont használta
kommunikációs eszközként.
A kommunikációs csatornák és az információ áramlása szempontjából azt
tapasztalta a szövetség, hogy egyértelműen az első helyen a közösségi portál a
Facebook és a hivatalos honlap áll (7. ábra). Hisz, elsősorban a fiatalabb korosztály
tartozik a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kötelékébe, ők azok, akik naponta
többször bejelentkeznek a profiljukba és ezen a csatornán szerzik be az információk
zömét és azonnali reakciót váltanak ki hozzászólásukkal a közösségi oldalon. A
második helyen a DLSZ honlapja áll, ahol megtalálható minden aktuális és fontos hír a
rendezvényről. A harmadik – negyedik helyen áll a helyi média és az elektronikus
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levelezés. Ezeket az adatokat a szövetség egy gyors körinterjú segítségével állapította
meg, mivel megkérdezte a nevezett csapatokat, hogy hol és milyen formában értesültek
a tornáról.
Összességben elmondható, hogy ebben a rendezvényben sok marketing és
kommunikációs csatornát és eszközt használt ki a szövetség, hogy minél többen
megismerjék vagy maguknak érezzék a rendezvényt. Ezzel a rendezvénnyel Ádámnak
és családjának sikerült segíteni, de a szövetség akaratlanul is növelte vagy építette saját
arculatát

is,

melynek

köszönhetően visszacsatolásként köszönő

leveleket

elismeréseket kapott.
Marketingkommunikációs eszköz a rendezvényen:
Banner
Az alábbi helyi sajtókban került megjelenésre a rendezvény:
Dunaújvárosi Hírlap
Dunaújvárosi Téma
Dunaferr Hetilap
Szuperinfó
Dunaújváros Infó
Dunaújváros Online
Rádió 24

Az alábbi tömegkommunikációs eszközöket használta a rendezvényhez:
média (rádió, nyomatott és elektronikus sajtó)
közösségi oldal (Facebook, Twitter, You Tube)
elektronikus levelezés (email)
weboldal (www.dlsz.hu)
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és

9. A DLSZ arculatának fontossága és formai elemei
A DLSZ elnöksége új alapokra helyezte a szövetség munkáját a városban. Céljai
között szerepel, hogy mindenki megismerje a szövetség tevékenységét, célját,
hitvallását és arculatát. Annak érdekében, hogy az esetleges partnereket, új tagokat,
csapatokat vagy akár helyi döntéshozókat közelebb hozza, a szövetséghez rengeteget
tesz. A régi tagjainak pedig azonosulást, bizalmat nyújt a jövőre nézve. Ezért egy
komoly arculati változást kellett megvalósítani a szövetségnek. Az első lépés az volt,
hogy új sportigazolásokat készítsen, és ez által felfrissüljön a szövetség adatbázisa,
melyet eddig egy kockás füzetben vezettek. Az új igazolások elkészítésekor egy
számítógépes rendszerbe összesítették a játékosok adatait, hogy napra készen tudják,
hányan vannak ebben a szervezetben. Miután ez a szám átlépte a 1000-es határt,
elkészítették a DLSZ új logóját és párhuzamosan elindították az új honlapot, amit már
igazán profi arculati elemekkel valósítottak meg. A változások és a folyamatos munka
további fejlesztéseket követelt. Ilyen volt például a logó cseréje is, de az új logó
mindösszesen 8 hónapot tudott megélni.
A szövetség arculatának megújulásakor egy addig még nem létező emblémát
álmodtak meg a szövetségben, hogy jelképezzék mindazokat a tartalmakat, értékeket,
melyekben a DLSZ hisz és cselekszik. Ezért mindenképpen egy kör alakú logó
megtervezését tűzték ki célul, amelyben körbe futva olvasható a szövetség neve,
középen, pedig egy labdarúgó figurát vagy labda elhelyezését gondolták valamint, hogy
valamilyen formában jelenjen meg a Dunaújváros címer is, hogy ezzel is jelezzék a
hovatartozást és a kötődést.
Ezt a logót 2011 augusztusában fogadta el az elnökség. A szövetség egy későbbi
felmérésében, hogy milyennek is tartja az eddigi munkálatokat, hogy látja az a több ezer
tag a szövetség arculatát, honlapjának kezelhetőségét és átláthatóságát, arra a
következtetésre jutott, hogy a honlappal kapcsolatosan pozitív, míg a logóval
kapcsolatosan olyan negatív visszajelzések voltak, amire egy új lógó megtervezését
kellet meglépni. A szövetség elfogadta azokat a kritikákat, amiket az első lógóról
mondtak a szövetség tagjai:

48

„Nem tudok azonosulni vele”
„Most ez egy Dunai Focistát ábrázol”
„Miért hullámos és miért kék a talaj?”
„Focista vízen, nem rossz…”.

Ezért a szövetségben megfogalmazódott, hogy még nem késő lecserélni a logót,
hisz 2012- ben szeretnének különböző ajándéktárgyakat, ruhákat, labdarúgóeszközöket
és reklámtermékeket készíteni, melyeken a DLSZ logója, mint jelkép szerepelne. Ezért
újra terveztette a lógóját, mely több hetes munka eredményeképpen valósult meg. A
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség emblémája jelentős reinkarnáción ment keresztül. A
következő képeken bemutatom, hogy milyen változatok születtek, mielőtt a szövetség
rábólintott a jelenlegi logóra:

1. terv
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Ezek a logóváltozatok magukban hordozzák a klasszikus vonalvezetést,
szimbólumokat, melyet tovább erősít a fekete fehér színvilág. Ezt a formát a 80’-as
években használták a labdarúgás világában, ahol még csak egyszerűen csak a felírat és
figura kapott többlet jelentőséget. Érezhető, hogy semmilyen befolyásoló tényezőnek
nem kellet megfelelnie, mint például a színek vagy a mögöttes tartalom, hovatartozás.

2. terv
Itt már megjelenik a színvilág és a formai másság is. Ezek amerikai stílust idéző
logók. Hasonló emblémákkal találkozhatunk a Profi Amerikai Baseball csapatok
esetében is. Talán Amerikában elfogadottabbak ezek a formák, de a szövetség számára
ez a lekerekített forma nem tetszett.

3. terv
Ezt a logótervet az előzőekhez kapcsolódva készítette a szövetség, gondolva arra,
hogy gyerekeknek rendezett programok esetében használhatná a Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség és ezáltal már kiskorban megismernék a gyerekek és
azonosulnának vele a későbbiekben. A fent említett okokból kifolyólag - nem fogadta el
a szövetség a logót, azért a gyerekfigurát a későbbiekben használni szeretné,
természetesen más formában.
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9.1. Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség logója
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség új logója a labdarúgók, játékvezetők és a
helyi labdarúgás iránt érdeklődők számára jól felismerhető, azonosításra szolgáló jele
kíván lenni. A DLSZ új logójának elsődleges célja a megkülönböztetés és az egyértelmű
jelölés megkönnyítve a tájékozódást a fenti célközönség között.
A jövőben elképzelhető célkitűzés lehet, hogy a DLSZ logót „®” azaz a
„Törvényileg védve” elnevezésű védjegyoltalom alá helyezhetik, ami alapján a
védjegyjogosultnak (Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség) kizárólagos joga van a
védjegy használatára. Ezáltal és ennek a jövőbeni bárminemű felhasználása során a
DLSZ logó akár komoly helyi értéket is képviselhet túlmutatva az alapvető szerepén,
funkcióján.
A DLSZ logó formai követelményei:
A DLSZ logó egyaránt tartalmaz szöveges feliratot, amely a szervezet neve és
alapításának éve, illetve grafikai ábrát, úgynevezett emblémát is. Az utóbbi esetben az
embléma részét képezi a Dunaújváros Megyei Jogú Város címere is, amely
használatához megfelelő írásbeli engedély beszerzése szükségszerű. Ezen kívül az
embléma egy futball labdát illetve babérkoszorút foglal magában.
Az ábrát nem célszerű önmagában is, a nevet elhagyva használni, mert a szöveges
információ szerves részét képezi a logónak.
A DLSZ logó formatervezése:
A DLSZ logó a szervezetet univerzálisan képi módon jelképezi, amelynek formai
megtervezése annak arculatát határozza meg.
A tervezés során az alábbiakat vették figyelembe:
Stílus: A DLSZ logójának komoly, de visszafogott stílusban megjelenített
alakzata és színhasználata megfelel a választott célközönség által igényeltnek és
nagy valószínűséggel jobban elfogadott és sikeresebb lesz a korábbi változatnál.
Színvilág: szintén a célközönség ízlésvilágát célozza a labdarúgást univerzálisan
jelképező zöld szín használata. A Dunaújváros Megyei Jogú Város címerében
felhasznált kék és piros színek is meghatározóak.
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Formai bonyolultság: fontosnak tartották a stilizált megjelenítést, a kevéssé
bonyolult, így jobban megjegyezhető és felismerhető formák használatát. Ilyen a
futball labda, amely a célsportot szimbolizálja egyetemlegesen, a babérkoszorú,
amely a versenyt és a győzelmet jelképezi az európai kultúrkörben.

9.2. DLSZ logó variánsok és azok használata
No1. Több színű és részlet gazdag logó
Jellemzően ez a fajta logó az, amely leginkább teljesíti annak célkitűzését az
egyedi megkülönböztetést más szervezetektől, illetve alapjául szolgálhat az internetes
felületek és a nyomdaipari termékek marketing célú felhasználása során. Ez a szövetség
leginkább és elsődlegesen preferált változata.

No2. Több színű, tónusmentes logó
Az arculatban meghatározott egytónusú színekkel megjelenített logó a dekorációs
anyagok elkészítésénél jöhet szóba, ahol a technológiai kivitelezés vagy a
költséghatékonyság ezt szükségessé teszi. (Pl.: tárgyak matricázása színes fóliával,
molinó nyomtatása, stb.)
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No3. Szürke tónusú logó
Azokban az esetekben, ahol nem megoldható a színes változat használata, de
megfelelőképpen és jó minőségben jelenik meg a DLSZ logó, úgy elfogadható
alternatívaként szolgál a szürke tónusban történő használat. (Pl: egyszerű levélpapír,
vízjel, belső dokumentumok, jegyzőkönyvek, stb.)

No4. Egy színű logó
Az egyszínű logó használata csak abban az esetben megengedett, amikor
másképpen nem lehetséges a megfelelő megjelenés. Ilyen eset lehet például az egyszínű
póló, bögre, esernyő, speditőr és különféle ajándéktárgyak szitázása, nyomdai anyagok
stancolása, tárgyak gravírozása, gépjármű matricázása, stb.
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Használatra vonatkozó szabályok:
a logót a megadott szerkesztési szabályok szerint kell és lehet alkalmazni
nem szabad torzítani sem vertikálisan, sem horizontálisan, valamint tükrözni és
forgatni
tilos más betűtípus használata
a logó elemei önkéntesen nem válaszhatók szét

Névjegykártya:
A szövetség fontosabb adatait tartalmazó információhordozó. A grafikai
megjelenés a DLSZ hivatalos lógója, színvilága, mely együttesen a DLSZ arculatát
képezi.
DLSZ logóval ellátott hivatalos névjegykártyák:
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9.3. Honlap elemzése
Nemcsak a postai úton történő levelezésnek, hanem a régi elavult honlapnak is
búcsút intett a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. Új időszámítás következett a
szövetség életében, mivel felismerték, hogy 2012-ben a leghatékonyabb út az
információs sztrádán az internet és a legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook. A
DLSZ jelenleg két felületen van jelen az előbb említett közösségi oldalon, az egyik egy
csoport a Dunaújvárosi labdarúgók és szurkolók csoportja, a másik pedig a DLSZ
Facebook hivatalos oldala. A városi labdarúgás történései a lehető leggyorsabban és
legpontosabban megtalálhatóak ezeken a profilokon. Hatékonyságát talán csak
interaktivitása múlja felül. A szövetség bevallása szerint ez az a csatorna, ahol a több
mint 1200 igazolt dunaújvárosi labdarúgót el lehet érni és meg lehet mozgatni, valamint
a labdarúgást szeretők számára is állandó friss információt közöl a honlapon.
A weblap is jelentős ráncfelvarráson ment keresztül a mai modern kor szellemének
megfelelően friss és fiatalos honlapra jutunk, ha rákeresünk a Dunaújvárosi Labdarúgó
Szövetség oldalára.

A DLSZ hivatalos honlapjának főoldala, régi logóval
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A DLSZ hivatalos honlapjának főoldala, új logóval
Pozitív első benyomás, mennyire vonzó a honlap?
Még le sem gördítettük a gördítő sávot, egyből szembetűnik a modern színvilág, a
menüsor egyértelmű és világos elosztású, ha valaki először jár a honlapon nem fog
eltévedni. Azonnal szembetűnik, hogy egy labdarúgással foglalkozó oldalon járunk,
elég csak a képekre nézni, sőt az is rögtön kiderül, hogy melyik városról van szó, hiszen
aki egy kicsit is ismerős Dunaújvárosban, felismeri a jellegzetes épületeket.
Nyitóoldal használhatósága:
A honlap bármelyik aloldaláról könnyedén a főoldalra navigálja a látogatót a
honlap. A legfontosabb funkciói egyszerűen elérhetőek és a megfelelő fontossági
sorrendben vannak. Nem zavarják az oldal böngészését kéretlen felugró ablakok, a
megnyitott oldalakat problémamentesen lehet olvasni.
Oldalrendezés, navigáció:
Már a nyitóoldal is könnyen áttekinthető, a szürke alapszínnel remekül
harmonizál a többi élénkebb, harsányabb szín. A fehér színű elválasztó sávok jól
körülhatárolják a különféle témákat, cikkeket. Nincs villogó, túldíszített banner, amik
miatt kevésbé lenne felhasználóbarát a DLSZ honlapja, rontaná az élményt, ha olvasás
közben azzal kellene foglalkozni, hogy kiiktassuk az egyéb zavaró tényezőket.
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Görgetés, lapozás:
Az oldal megfelelően illeszkedik az általános képernyőfelbontáshoz, minden jól
látható, olvasható rajta.
Hivatkozások:
Lényeges

szempont,

hogy

a

hivatkozások

szövegezésük

alapján

jól

elkülöníthetőek legyenek egymástól. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség honlapján
ennek a szempontnak is eleget tesznek.
Gyorsaság:
Az weblap a megfelelő gyorsasággal töltődik be, azonnal elérhető minden
funkciója.
Keresés:
A főoldal menürendszere jól átlátható és egyértelmű. Könnyedén hozzájuthatunk
a keresett információhoz, nem szükséges hosszú perceket azzal tölteni, hogy
megkeressük a számunkra lényeges hivatkozást, mert minden egy helyen van, elég csak
a főmenüt tanulmányozni. A főoldalon található Keresés menüpont kulcsszavas
keresőjével hatékonyan és gyorsan juthatunk adatokhoz.
Elérhetőség:
Probléma esetén, a főoldal alján az Impresszum menüpont alatt megtalálható
minden szükséges információ a honlap üzemeltetőjével, illetve azzal kapcsolatban, hogy
kivel és hogyan lehet felvenni a kapcsolatot.
Támogatás:
Ha a látogatónak kérdése vagy problémája merül fel, akkor szintén az Impresszum
menüpont alatt megtalálja például a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség e-mail címét,
illetve telefonszámát.
Tartalom:
A

tartalom

gyorsan

áttekinthető,

a

lényeges

információk

kellőképpen

figyelemfelkeltőek, a honlap látogatóinak nem kerülheti el a figyelmét. A színek sokat
segítenek ebben, mert a lényeges, friss adatok nem olvadnak bele a környezetükbe. A
gépgalériák rengetek képet tartalmaznak, és az összes csapat, mely tagja a szövetségnek
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megtalálható és bővebb információval vannak ellátva. A szövetség honlapja a városi
környékbeli csapatok számára is további információt szolgál, valamint a városi
csapatnak a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesületnek is külön oldal
menüje van. A tartalmat a keresőoptimalizálás szempontjából is fontos megemlíteni,
hisz a honlapon a világ és a hazai futballról is találunk képpel ellátott információt,
melynek segítségével több látogatót vonz be a honlap és ismerik meg a szövetség
munkáját.
Interaktivitás:
A DLSZ honlapja megfelelően alkalmazkodott a kor szellemének és él is az
online világ adta lehetőségekkel. Már korábban kifejtettem, hogy a bannerek használata
új távlatokat nyitott meg számunkra. Az oldal kellőképpen interaktív, a regisztrált
felhasználók kifejthetik véleményüket egy-egy cikkel kapcsolatban, illetve a fórumot is
használhatják, hogy egymással kommunikáljanak, vagy csak kifejezzék gondolataikat.
A másik interaktivitása a honlapnak, hogy akár egy gombnyomásra a közösségi
oldalakra tudja elküldeni az oldal tartalmát és több ezer embernek tud információt
küldeni, ez legyen a vezető közösségi oldal a Facebook, IWIW vagy a csiripelő Twitter,
ezzel a látogatók saját maguk kommunikálnak a többiekkel.
Aktualitás:
Nagy hangsúlyt fektetet arra, hogy a honlap mindig naprakész legyen és friss
információkkal szolgáljon az érdeklődők számára. A főoldalon azonnal prioritást
élveznek az új adatok és legfelülre kerülnek, hogy abban a pillanatban, ahogy
betöltődik, a weblap már szem előtt legyen az újdonság. Hiszen a sportban az aktuális
eredményeket kell közölni és a táblázatokat frissíteni
Kézi könyv:
Az oldal a DLSZ Labdarúgó Portál internetes arculati elemeit és azok
felhasználási javaslatait írja le a szerkesztők számára, hogy egysége arculata legyen a
honlapnak. A képek feltöltésétől a dokumentumok feltöltéséig leírja annak elnevezését,
valamint a címsorok szövegek betűtípusait is.
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Főszín használata:
A DLSZ Sport Portál egy az RGB színtérben pontosan meghatározott zöld színt
használ az online arculatában.

KÓD

SZÍNMINTA

#6DB817

Egyéb szín használata:

NÉV és SZÍNKÓD

SZÍNMINTA

Lavender : #E6E6FA

DLSZ sajtóanyagok
Az oldalon megtalálható a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség mások számára
közzétett és jóhiszemű célzattal felhasználható sajtóanyagok. Webes bannerek, monitor
képernyő védők és okos telefon háttérképek tölthetők le a megadott kódon keresztül.

10. Merchandising a sportmarketingben és a DLSZ-ben
A merchandising az a marketingtervezés, amely azt szolgálja, hogy a megfelelő
áru, a megfelelő helyen és időben, a szükséges mennyiségben és a megfelelő áron álljon
rendelkezésre. Kifejezi azt a szemléletet, hogy a vevő és a szükségleteit kielégítő javak
találkozása jelenti az eredményt, hordozza magában az üzlet lehetőségét, a
elégedettségének lehetőségét.
„A merchandising a reklámozott termék értékesítésének előremozdításában játszik
fontos szerepet, a fogyasztói döntéseket kedvező irányban befolyásoló eladóhelyi
reklámeszközök, garanciák és egyéb médiák felhasználásával. A merchandising tehát
újabb szerepben jelenik meg, és a sportmarketingben éppen e felfogás szerint
használható fel. A sport területén az ösztönző eszközök között a merchandising
mindenekelőtt azt szolgálja, hogy a szervezet, klub vagy egyesület színeivel,
emblémájával stb. díszített termékek értékesítésével ismertségét
gyarapítsa.” (Hoffmann, 183.)
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és bevételét

Elsősorban a promóciós és vásárlásösztönző eszközök között lehet említeni a
merchandising-et. A sportszervezetek életében azt jelenti, hogy az ösztönzési
programban megfogalmazott célokat el kell adni azoknak, akik a potenciális nézőkkel, a
szolgáltatások igénybe vevőivel, a szurkolókkal, támogatókkal stb. közvetlen
kapcsolatba kerülhetnek, vagy éppen ez a feladatuk. A program részleteiről tájékoztatni
kell a személyzetet, mert akkor tudják csak a leghatékonyabban elvégezni a feladatukat.
A sikeres és népszerű klubok bevételeinek jelentős részét a merchandising
források teszik ki. Azok a termékek, amik kapcsolatba hozhatók a klub nevével
(edzőruhák, pólók, bögrék és különféle ajándéktárgyak) csak akkor lehetnek kelendőek
a vásárlóközönség számára, ha azok akik az eladásért felelnek, teljes mértékben
átérezzék a klub szellemiségét, filozófiáját és törekvéseit. Nem egyszerűen csak áru
eladásáról van szó, hanem annál sokkal többről van szó. Pontosan ezt a lehetőséget
használja ki a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség is, éppen most készülnek piacra
dobni a DLSZ logójával ellátott termékeket, hogy erősítsék a kapcsolatot a szurkolók és
a szövetség között. Fontos ez számukra, hiszen az „egy csapathoz tartozás” érzése még
jobban összekovácsolja a dunaújvárosi labdarúgás szerelmeseit.

11. Gondolatok a jövővel kapcsolatban
Nagyon fontos lenne a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség számára, hogy
mobilon, vagyis okos telefonon is elérhetőek legyenek, hisz egyre többen használják
ezeket a készülékeket és a DLSZ potenciális tagjai a fiatal korosztály, akik ezeken a
technikai kommunikációs eszközökön nőnek fel.

Kép: Mobil-web Iphone
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A szövetség már elkészíttette a QR "quick response" kódját, amin keresztül egy
gyors választ kap az, aki az okos telefonjával leolvassa ezt a kódot. Ez rendkívül terjed
a fiatalok körében, ezért a szövetség rendezvényein, bajnokságainak helyszínein egy
táblát fog kihelyezni, amelyen a DLSZ QR kódja lesz feltüntetve, hogy akár egy gyors
olvasással be tudjanak lépni a honlapra.

Kép: DLSZ QR kódja
Jelenleg is elérhető a DLSZ honlapján egy olyan funkció, hogy a regisztrált tagok
egy belső szerveren keresztül eredményeket tudnak küldeni a webmesternek, aki szinte
azonnal tölti fel a kapott eredményeket az adott bajnokságokba. Ezek az adatok nem
jelennek meg a weblapon, mint üzenet, hanem ezek az üzenetek egy belső levelezési
rendszerbe kerülnek, melyet csak a webmester lát.
További fejlesztés lenne, hogy a csapatvezetők egy olyan webmesteri képzést és
egy saját kódot kapnának, amivel belépve a honlapon már saját maguk szerkesztenék a
saját bajnokságukat, valamint profiljukat. Ez egyszerre lenne interaktív és online
lehetőség is.
Ez gyakorlatban úgy nézne ki, hogy egy adott csapatvezető a mérkőzés
végezetével bekódolná a helyszínen kihelyezett QR kódot, amivel egy lépéssel belépne
a honlapra, majd saját kódjával belépne a belső szerverbe és feltöltené az eredményt,
amely azonnal frissítené a bajnokság állását, és akár a mérkőzésről készített képeket is
azonnal fel tudná tölteni, amire a nézők a chat szobából rögtön reagálni tudnának.
Ezeket a forradalmi újításokat szeretné bevezetni a szövetség, hogy minél
szorosabb kapcsolatot építsen ki a csapatokkal és a szurkolókkal, hogy minél közelebb
érezzék magukat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséghez, hogy olyan legyen ez az
egész közösség, mint egy nagy család. Hogy egy olyan „inter” aktív élményben
részesüljenek, ahol egymással folyamatos kommunikációt alakítanak ki…
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12. Összegzés
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség közel egy év leforgása alatt megújította
külső és belső kommunikációját. Az „új” tömegkommunikációs eszközöket kihasználva
folyamatos tájékoztatást ad saját belső és külső környezete számára. Az állandó
kapcsolatteremtést és a párbeszédet a különböző közösségi portálokon, csatornákon
bonyolítja le, mellyel egységesíti a dunaújvárosi labdarúgást szerető embertársakat. Az
új logó elkészítése méltó eredmény a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségre nézve. Az
esztétikailag és tartalmilag profi honlapot az ország különböző pontjairól is
figyelemmel kísérik, és ez által betekintést nyernek, hogy milyen nagy és szervezett
keretek között kapcsolódnak ki a dunaújvárosi sportszerető emberek és méltán lehetnek
büszkék önmagukra és mindazokra, aki ebben a közegben vannak, játszanak,
szurkolnak, vagy csak szórakoznak…
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Melléklet
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség logójával ellátott termékek:

Férfi póló, több színben kapható

Női póló, több színben kapható
64

Sima kapucnis pulóver, színes logóval is kapható

Csuklópánt, fehér és fekete színben kapható

65

Sporttáska, vörös és fehér színben kapható

Laptop táska, fehér és a vörös színben kapható

66

Válltáska, fehér, kék és narancs is színben kapható

Bevásárló táska, több színben kapható

67

Ásványvizes táska, fehér és kék színben kapható

Üdítős táska, kék és fehér színben kapható

68

Fém bögre

Fém bögre

Fém termosz

69

Füles táska, zöld és kék színben kapható

Natúr jegyzettömb tollal, vörös és kék is színben kapható

Fehér határidőnapló tollal, zöld és kék is színben kapható

70

Hivatali tollak és tolltartók

71

Régi focilabda

Kulcstartós zseblámpa

72

Zöld és fehér esernyő
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