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„Ha tükröt tartasz mások elé,  

ne felejts magad is a tükörbe pillantani.” 
          (Platón)  



A SPORT 

A sport lehetőséget nyújt mindenki számára a képességek 
felismerésére, fejlesztésére és kifejtésére; elősegíti az 
egyén / közösség jólétét, jól létét,  

az egészséget; a példaértékű normák  
útmutatást adnak a társadalmi együttéléshez. 
 
 
 
 
 
 
     

Forrás: https://zoldintezmeny.blog.hu/2017/04/30/sport_minden_mennyisegben_874 

 



SPORTEMBEREK 
    A sportolók, edzők, sportszakemberek mindig a fair play 

szellemében készülnek, dolgoznak és küzdenek. 
    Gazdagítják ezzel a társadalmat, erősítik az ön- és 

nemzettudatot, elősegítik az egyének, csoportok és 
nemzetek közötti együttműködést és barátságot.  

 
 
 

 
 

 

 

                                         Forrás: http://olimpia.hu/elso-sportetika-konferencia 
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AZ  EDZŐ 

Mindenki 
másképp 
csinálja… 

    Az együttműködésben és a magánéletben mindig  
példamutató magatartással jár a sportoló előtt.  

    Kiegyensúlyozott, testi – lelki – szellemi egészsége 
fenntartása mellett tudását folyamatosan bővíti (pl. 
élettani sajátosságok, pszichológia, etika, pedagógia). 

    Tudását maximálisan hasznosítja, elhivatottsága belső 
indíttatásból ered, fokozatosan fejleszti a sportolót. 

    Határozott, döntéseiben tárgyilagos, megfontolt, 
türelmes, módszereiben egyértelmű. 
 
 

 

 

             



AZ EDZŐ – CSAPATTAG 
Az edző nincs egyedül! A stábtagok segítik a munkáját… 

Másodedző:   az edző „fő” helyettese, nagy a felelőssége;  
 az edzés- és csapatmorál fenntartása, információáramlás 

követése, testi – lelki – szellemi bemelegítés, bátorítás.  
(lelkiismeretesség, felelősségtudat, tisztesség, tekintélytisztelet, 

interaktív párbeszéd, kitartás, innovatív…) 
Technikai edző: a személyes képesség kiaknázása, kitartásra-, 

bátorságra-, becsületre nevelés, önbizalom erősítése. 
(megbecsülés, empátia, elfogadás, példaérték, okosság…)  
 Technikai vezető: lelkiismeretes, megfontolt, becsületes, 

együttműködésre alkalmas, kulturáltan kommunikatív,  
 problémamegoldás. (célorientáció, egyetemes értékrend...) 
 
 



EDZŐ – CSAPATKAPITÁNY 

Csapatkapitány:  
Elsődleges kapcsolattartó az edző és a csapat 
között, a pályán belül és azon kívül. Példakép a 
csapat előtt, amit az edző el is vár tőle.  
Feladata a verseny- és csapatszellem erősítése, 
edzők nélküli időszakban a figyelem és fegyelem 
fenntartása, motiváció, belső vita kezelése, 
széthúzás akadályozása. Kellően határozott, 
feddhetetlen, és korrekt.  
Bátorság, igazságosság, mértékletességre intés. 
(lelkierő, lelkiismeret, presztizs, értékálló emberség, 
diszkrimináció elutasítása, kitartás, hit, önmegvalósítás…) 



STÁBTAGOK 
Orvos:  mindenkori sérülések objektív kezelése, 

felelősségtudat, bizalmi kapcsolat   
(bölcsesség, előrelátás, mértékletesség, döntésszabadság…) 
Fizioterapeuta: időben helyesen terhelni a játékos 

sérülését, motiváció, az önbizalom és önértékelés 
fenntartása, lelki támasz – bizalmi állapot 

(előrelátás, mértékletesség, bátorság, tervezett figyelem…)  
Sportpszichológus: okosság, biztonságérzet lelki egészség 

erősítése, önértékelés támogatása, lelki egyensúly 
(elfogadás, empátia, hitelesség, igazságosság, emberi érték…) 
Masszőr: fizikai frissesség fenntartása, kisebb sérülések 

átmeneti kezelése, a fizikai erő megtartása, bizalmi állás 
(tisztesség, felelősségtudat, önbizalom, önuralom, becsület…) 



(ÖN) - MENEDZSELÉS 

A sportoló: meg kell tanulni „önmagát eladnia”, vagyis az 
önmenedzselés alapjainak elsajátítása épp annyira 
fontos, mint a sporttechnikai feladatok professzionális 
szintje, úgy a magánéletben, mint a sportpályán.  

(önbizalom, hitelesség, igazságosság, becsület önmaga iránti 
tisztelet, tisztesség, okosság a pozitív önmegerősítés…)  

Menedzser: Az üzleti élet egyik legfontosabb erénye a 
szavahihetőség. Az adott szó értéke fontos, ez az ember 
hitelességének záloga: játékos / csapat / menedzser 
között a bizalom alapja. Kereslet – kínálat. 

(emberi érték, erkölcsi védelem, lehetőség, akaratszabadság)  
Nem hagyható ki ebből az edző! A szóbeli megállapodást a 

törvény (elő)szerződésként kezeli; a be nem tartott 
ígéret nagyon sok kárt okozhatnak pro- és kontra. 



 A tanárok – edzők – sportolók felelős együttműködése! 
  
Fontos szerepet játszik a modern életben a technikai 

vívmányok gyors fejlődése: a sportban, az életben, az 
etikai megközelítésben egyaránt.      

A sportélet és a világháló - hitelesség, önérzet és 
intimitás; titkok és lehetőségek.  

A számítástechnikai eszközök haszna és hátránya 
 
Az innováció jelentősége, szellemi termék, az írott és íratlan 

szabályok kölcsönhatásai, érték, érdem, érdek. 
Összetartó erő - csapatszellem, stratégiai fejlődés, 

periférikus látás: lelki - szellemi 

 

EDZŐ – ISKOLA – MAGÁNÉLET 



  

SPORTETIKA  A ISKOLÁKBAN 12. o. 

Sportkapcsolatok etikája 

„Sportélet: oviolimpiától a szeniorversenyig. Sportkarrier 

életkori sajátosságai. Különféle korosztályok, jellemek, 

sportemberek erkölcsi beállítódásai. A sportkapcsolatok 

erkölcsi vonzatai. Érdekazonosságok, érdekellentétek. 

Sportolói közösség korosztályonkénti értékei és 

érdemei. Sporttárs, példakép, ellenfél, ellenség.  

Korosztályok tekintélye, megbecsülés, empátia, elfogadás, 

elutasítás, példaérték, példakép. Interaktív párbeszéd.” 

 



A SPORTOLÓI LÉT 
 

 
SPORTOLÓ 

ISKOLA, 
PEDAGÓGUSOK 

OTTHON 
ROKONOK 

EGYESÜLET 
EZDŐI STÁB 

MAGÁNÉLET 
BARÁTOK… SZABAD- 

IDŐ 
JÁTÉK 

 

kompromisszumkészség, 
pozitív önmegerősítés és 

önigazolás, 
kudarcélmény 
feldolgozása. 

 

önbizalom, hitelesség, 
igazságosság, emberi 

érték, becsület és 
tisztelet, tisztesség, 

bölcsesség. 

önállóság, 
együttműködés 
szabálykövetés 

tervezett figyelem, 
felelős döntés 

 

önállóság, közösségi 
élet, szeretet, 
gondoskodás, 
biztonságérzet, 

ítélkezés, amorális 
viselkedés. 



       EDZŐ - FAIR PLAY - BÍRÁK 

       A bíró kötelezettségei  

 a) A versenyszabályok pontos ismerte. b) 
A kötelező továbbképzéseken részt venni 
és a képzések végén a vizsgát letenni. c) A 
versenyszabályok változásainak ismerete 
és azok érvényesítése a pontozás során. 
d) A verseny szabályait becsületesen, 
pártatlanul alkalmazni. e) A befolyástól 
mentes objektív alapokon nyugvó 
pontszám megállapítás. f) Őrködni a 
versenyzők érdekei felett.  

 (http://matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalyz
atok/rg_etikai_szabalyzat.pdf) 

 Felelős sportember a bíró!  
 Bíró nélkül nincs versenysport,  

döntése - értéktrendje, toleráns 
viselkedése példa értékű legyen! 

  (önbizalom, hitelesség, igazságosság, 
becsület, tisztelet, tisztesség, okosság, 

        közös cél iránti összefogás…) 

.   

 

 A Barcelona pedig egészen biztosan nem ejtette volna ki a Paris 
Saint-Germaint, ha Aytekin játékvezető – és megszámlálhatatlan 
mennyiségű segítője – nem követ el két döntő hibát az utolsó tíz 
percben. A játékvezetői kart mintha teljesen magával ragadta 
volna a Camp Nou varázslatos hangulata a hajrában. Előbb nem 
vettek észre egy szabálytalanságot, ami megtörtént, majd 
befújtak egy olyat, ami nem.      
        (2017.03.09 Index) 



AHÁNY EMBER, ANNYI MÓDSZER 
AZ EDZŐ TISZTELETRE MÉLTÓ SZEMÉLY! 

 
Viselje e tisztséget becsülettel és méltósággal, 

senkinek ne legyen alkalma / lehetősége a tiszteletlenségre! 

 
AZ EDZŐ ÉLETEK FELETT DISZPONÁL, FELELŐS A TETTEIÉRT! 
 Az életkörülmények néha deformálják a jellemet: 
 alkohol, pszichedelikus szerek, játékszenvedély, anyagi 

megbízhatatlanság, flörtre való hajlam (családtagokkal), 
rendezetlen magánélet, agresszió, gyenge jellem, 

KIÉGETTSÉG! 
 (megbízhatóság - megingás, naivitás, hitszegés, álnokság, 
megtévedt lélek, mértéktelenség, hiszékenység…) 

 



 

 

A sportélet etikája  

üzenet a világ számára: 

 kitartó munkával,  

becsületes helytállással,  

tiszta módszerekkel  

válik moralitásában értékké  

az Ember. 
 
 
 

bátorság 

okosság 

igazságosság 

mértékletesség 



 
Köszönöm a figyelmet! 

 
www.tolgyesilivia.hu 
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