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BEMUTATKOZÁS

TANULMÁNYOK

 1977-1981   Bessenyei György Tanárképző Főiskola (biológia-testnevelés szak)

 1986-1990   Magyar Testnevelési Egyetem, Úszás szakedző szak

 1997-1999   Pécsi Tudományegyetem, Testnevelő tanár szak



BEMUTATKOZÁS

MUNKAHELYEK

➢ NYVSC úszószakosztály

➢ Nyíregyházi Főiskola

➢ Debreceni Sportcentrum

➢ Nyírsuli Sportiskola

➢ Enka Sport Klub Istanbul

➢ Nyíregyházi Egyetem

➢ Nyíregyházi Sportcentrum



4 Olimpián, 4 Világbajnokságon, 6 Európa-bajnokságon, 1 Rövidpályás Világbajnokságon 

és 2 Rövidpályás Európa-bajnokságon vettek részt a versenyzőim, ahol

10 db arany, ezüst és bronzérmet nyertek

Világ és Európa Kupán: 20 db arany, ezüst és bronzérmet nyertek

Serdülő és Ifjúsági Európa-bajnokság:  9 arany, ezüst és bronzérmet nyertek

KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK



KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

OLIMPIÁK

 1992 Barcelona

Szabó Tünde 2. hely     

Szabó Tünde 6. hely

 1996 Atlanta

Kovács Rita

 2012 London

Risztov Éva 1. hely

 2016 Rio de Janeiro

Nezir Karap



KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

1991  Perth

Szabó Tünde 2. hely

 1994  Róma

Kovács Rita    2. hely

 2007  Melbourne

Kovács Rita

 2011  Shanghai

Risztov Éva   11. hely

VILÁGBAJNOKSÁGOK



KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

EURÓPA-BAJNOKSÁGOK

 1991  Athén

Szabó Tünde  2. hely

Szabó Tünde  2. hely

 1995  Bécs

Kovács Rita    1. hely

 1997  Sevilla

Kovács Rita    1. hely

Kovács Rita    3. hely

 2006  Balatonalmádi

Kovács Rita    2. hely

 2010  Balatonfüred

Risztov Éva    7. hely



KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

 1987  Phenjan

Szabó Tünde  1. hely

 1988  Leeds

Szabó Tünde  2. hely

Szabó Tünde  2. hely

Szabó Tünde  3.hely

 1989  Amersfoort

Szabó Tünde  2. hely

Szabó Tünde  2. hely

 1997  Glasgow

Pécsi Anett     2. hely

Pécsi Anett     3. hely

 2010  Helsinki  

Szána Zsombor  3. hely

 2010  Szingapúr

Szána Zsombor  7. hely

IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOKSÁGOK



KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

 1992   Kemény Ferenc- Díj

 1993   Mesteredzői- Díj

 1997   Kiváló Nevelő Munkáért 

 1987-2010  Év legjobb edzője Sz.-Sz.-B. M.

 2012   Príma Primissima Díj  jelölés (megyei)

 2012   Nyíregyháza város különdíja

 2018   Kovács József kitüntető díj



BEVEZETÉS

„Nemcsak lelket, nem is csak testet, hanem embert kell nekünk nevelnünk: ne csináljunk hát          

egyből kettőt!”

Montaigne



BEVEZETÉS

 Az utánpótlássport fontos kérdése az, hogy hogyan tartható meg a fiatal hosszú távon a sportágában, mivel 

kerülhető el a korai lemorzsolódás, amely összefüggésbe hozható a sportolónak a szüleivel, valamint az edzőjével 

kialakított kapcsolatának minőségével

 Az utánpótláskorú sportolókkal foglalkozó jó edző hozzáállásával jobb sportteljesítményre tud motiválni, és a 

siker érdekében akár szenvedés elviselésére is rá tudja venni a sportolót

 Az edző és a sportolója között olyan függőségi kapcsolat van, amelyet ha jól működtet az edző, akkor szárnyakat 

adhat a sportolónak, ami jó eredmények eléréséhez vezethet

 Ugyanakkor a rossz hozzáállással és a nem megfelelő érzelmi ráhangolódással a legtehetségesebb gyerekeket is 

elveszíthetik

 Egy utánpótláskorú sportoló „túlhajszolása és kiégetése” árán elért sportsiker nem valódi sporteredmény, éppen 

ellenkezőleg: a szakszerűség és az emberségesség teljes kudarca



BEVEZETÉS

 A következő kérdés, hogy a gyermeket vagy a szülőt kell-e meggyőzni, mivel az utánpótláskorú  sportolók 

esetében még nagy a szülői ráhatás a gyermekekre

 Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy vajon az edzői vagy a szülői oldal hatása erősebb a fiatal 

sportolók esetében 

 Vizsgálatok egy csoportja a szülők szerepét tartja hangsúlyosabbnak, a másik csoport az edzők szerepét

 A legtöbb esetben sajnos az első eset áll fent ebben a korosztályban, ezért az edzőknek több feladata van a 

szülőkkel, mint a versenyzőkkel

 A sportháromszög (sportoló-edző-szülő) dinamikája felhívja a figyelmet arra, hogy a versenyző számára a 

legkedvezőbb helyzet az, ha az edző-sportoló, szülő-edző és szülő-sportoló viszonya rendezett, kiegyensúlyozott

 Az én tapasztalataim szerint néha egy JÓ utánpótlásedzőnek nagyobb „ereje” van, mint a szülőknek 

 Emiatt az edző kulcsszereplője a sportolókkal és a szülőkkel való együttműködés folyamatának



SPORTOLÓ - SZÜLŐ - EDZŐ KAPCSOLAT

SPORTOLÓ

EDZŐ SZÜLŐ

Edzőként nem csak a sportolóval, hanem a szülővel is szót kell érteni 

sportháromszög



AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT JELLEMZŐ JEGYEI

 A 80-as évektől kezdődően egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül az edző-sportoló kapcsolat

 Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott az edző sportoló kapcsolat tartalma és a természete is, melynek 

elsődleges oka a sporthoz kapcsolható motivációs tényezők valamint a sportolói elvárások változása

 Az edző-sportoló kapcsolat ezzel egyidejűleg változik 

 A teljesítmény és eredményorientált szemlélet egyre nagyobb terhet ró az edzőkre

 A gyermekekre jellemző értékrendek erősítése (örömszerzés, barátság, játékosság)

 Bátran jelentem ki, hogy nekünk, edzőknek az egyik legfontosabb feladatunk a sportolók megszerzése és 

megtartása és a sport megszerettetése

 Az edző egyik feladata az egyensúly megtalálása a hatékony közös munka érdekében 

 Az edző-sportoló kapcsolata kétpólusú, melynek kulcsszereplője az edző



MIÉRT KELL FOGLALKOZNUNK EZZEL A KÉRDÉSSEL

 A szakirodalom szerint a jól működő edző-sportoló kapcsolatnak jelentős befolyása van a sportolóra, növeli az 

önbizalmat, fejleszti a teljesítmény iránti vágyat, növeli a megelégedettség érzését

 Számos vizsgálat kimutatta, hogy a fiatal sportolók számára a sport által megtapasztalható örömérzet a 

legfontosabb tényező és az elsődleges motívum

 Ha egy jó edző, odafigyel a versenyzőit körülvevő közegre, és próbál pozitívan hatni rá, akkor a hozzáállásukat és 

a kitartásukat is képes megváltoztatni

 Szintén felmérésekből derül ki, hogy az edző példaképe is a versenyzőknek, tehát értékeket képes közvetíteni a 

sportoló számára

 Sajnos sok edzői példa azt mutatja, hogy a közvetítendő értékeket a célok alá rendelik, és azért nevelnek 

egészséges életmódra, küzdeni tudásra, hogy jobb eredményt érjenek el, nem pedig azért, hogy egy egészséges, jó 

értékrenddel rendelkező felnőttet adjanak ki a kezük közül

 Ennek egyik oka világszerte a nagy eredménykényszer, hogy sikeres sportolók kerüljenek ki a pódiumra

 Ha nem gépeket akarunk gyártani, hanem foglalkozunk és nevelünk az utánpótlássportban, akkor a sikerek 

megérkeznek, mert a szakmai tudása meg van a magyar sportszakembereknek is

 Tárgyi, anyagi feltételek adottak, úgyhogy neveljünk, ne gyártsunk!



MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK KELL MEGFELELNI AZ 

EREDMÉNYES MUNKA ÉRDEKÉBEN

 Szakmai felkészültség

 Pedagógiai felkészültség

 Pszichológiai felkészültség

 Általános műveltség

 Remek vezetői képességek

 Példamutatás

 Edzői értékrendátadás (becsületesség, igazságosság) 

 Következetesség 

 Jó kommunikáció 

 Megértő

 Erkölcsi követelmények



EDZŐ-VERSENYZŐ KAPCSOLATÁNAK MINŐSÉGÉT 

BEFOLYÁSOLJÁK

a kapcsolat minősége fejlődés

személyiségfejlődés

egyéni különbségek életkor és nem

személyiség

sporttapasztalat

vezetési stílus 

teljesítmény



AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT KITERJEDÉSEI

A kapcsolatot befolyásolják:

a sportolás körülményei a sportágtípus 

a sporttevékenység szintje

a kulturális környezet edzői filozófia

sportági morális háttér

a kapcsolat minősége hatással van a sportoló

motivációjára

edzésen való részvételre

a sportoló hatékonyságára

személyen belüli tényezők (intraperszonálistényezők)

személyek közötti (interperszonális tényezők)

kommunikáció

döntéshozatal

konfliktusok gyakorisága



AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT KITERJEDÉSEI

A kapcsolat minősége befolyásolja

sportspecifikus tényezőket

versenyteljesítmény

az edzés minősége

képességek fejlődésének gyorsasága

pszichoszociális tényezőket

a csapatkohézió erőssége



MILYEN A JÓ EDZŐ, KIBŐL VÁLHAT JÓ EDZŐ?

A kérdést nehéz megválaszolni!

 Fel kell tenni a kérdést, miért is edzősködöm?

 Mivel az edzői munka komplex, számos tényező befolyásolja a sikert

 Kutatások egy része szerint TANULHATÓ !

 Mások szerint NEM TANULHATÓ !

Az X-faktor (pontosan nem azonosítható tényező)

Az a képesség, hogy meglássuk, mit kell tennünk és meg is tesszük azt (J.Counsilman)





AZ EREDMÉNYES EDZŐ SZEMÉLYISÉG JEGYEI

 sportágszeretet

 tudásvágy, szakmai érdeklődés

 sikerorientáltság 

 szorgalmas

 céltudatosság

 kitartó, fanatikus

 elhivatott 

 lényeglátás

 következetesség

 edzésközpontú

 a sportoló felé forduló

 egymás iránti kötődés, bizalom, tisztelet, elismerés



AZ EDZŐI HOZZÁÁLLÁS, AMI ELŐRE VISZ

 A jövőbeli sportkarrier megalapozása sokszor gyerekkorban kezdődik 

 Abban az időszakban, amikor a környezet jelentős hatást gyakorol a fejlődésre és kiemelt 

szerepe van a tekintélyszemélyeknek 

 Ilyen az edző is, akinek személye, szakmai felkészültsége és alkalmazott technikái alakítják a 

sportoló motivációját, elköteleződését, kitartását 

 A nevelés egyik leghatékonyabb formája a megfelelő minta mutatása, mert az edző egész 

mivoltában állandó példaképül kell, hogy szolgáljon a sportolónak

 A nyugodt hozzáállás egyértelműen a teljesítmény javulásához vezet 

 A jövőre és a kapcsolatukra vonatkozó érzéseik, gondolataik és céljaik hasonlóak

 szükséges a tisztelet, a bizalom és a pozitív érzelmek egymás iránt

 az edzőnek szükség esetén meg kell újulnia

 A sportoló életkorának változásával a pedagógiai módszerek és a felkészítés menete is 

szükségszerűen változik 



MIRE KELL FIGYELNI EGY EDZŐNEK, AKI GYEREKEKKEL 

FOGLALKOZIK? 

 A gyerekekkel foglalkozó szakemberek elsődleges feladata, hogy olyan megközelítést 

találjanak, mely illeszkedik a gyerek életkori sajátosságaihoz.

 Azokat a stratégiákat érdemes választaniuk, melyek a sporthoz való kötődés építésén 

alapulnak, és fejlődésre ösztönzik a fiatalokat. 

 Ilyenkor az edző nem csak a végcélt emeli ki, hanem az ahhoz vezető fejlődési utat is 

 Ezért kifejezetten fontos, hogy edzőjük az önbizalmuk építésén dolgozzon

 Az együttműködés akkor a legeredményesebb, ha 

AZ EDZŐ ÉS A SPORTOLÓ EGY HULLÁMHOSSZON VANNAK !



A HATÉKONY EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT

 Versenyhelyzetben a fiatal sportolók számos stressz forrással találják szembe magukat 

 Meg akarnak felelni saját és környezetük (edző, szülők) elvárásainak 

 Félnek a kudarcoktól, az őket érő kritikáktól 

 Az edzők feladata, hogy segítsék a sportolókat a stresszel való megküzdésben

 Erre akkor van lehetőség, ha már kialakult az ideális kapcsolat kettőjük között (bizalom, 

tisztelet, szeretet) 

 Az edző támogató légkör megteremtésével, valamint pozitív megerősítéssel segítheti a 

megküzdést 

 A SIKERES VERSENYZŐ MÖGÖTT EGY JÓL MŰKÖDŐ EDZŐ-SZÜLŐ PÁROS ÁLL !



A HATÉKONY EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT

 A sportoló gyerekek tehát különös odafigyelést, speciális stratégiákat igényelnek 

 Edzőként fontos, hogy emberileg is ismerjük, elfogadjuk és támogassuk a fiatalokat, tehetségük 

kibontakozása érdekében 

 Sokkal érzékenyebbnek kell lennünk a gyerekek problémáira, az edzés mellett érzelmi 

támaszként kell szolgálnunk 

 Teljesen más kapcsolat kell egy fiatal sportoló és edző között, mint egy felnőtt sportoló és az 

edzője között

 Egyéni sportágban nagyobb az esély egy közelebbi kapcsolatnak



A HATÉKONY EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT

 A kapcsolatok minősége hatással van a gyerek motivációjára, az edzésen való részvételére, és a 

hatékonyságára is

 Ha jó a kapcsolatuk, akkor az edzésnek is jobb a hangulata!

 A negatív érzelmeknek rossz hatása van a teljesítményre!

 A sportoló kapcsolata az edzőjével, nagyban befolyásolja a versenyző hangulatát, az 

edzésmunkáját, és hatással van a versenyteljesítményére is

 Az edző-sportoló közötti kapcsolat minősége azonban nem csak az edzőn múlik!





Köszönöm a 

figyelmüket!


