
Játékvezető személyisége
Személyiség – játék irányítási képesség
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Történelmi áttekintés

abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult 
tétmérkőzésekké (bajnokságok), az 
addig baráti közreműködő ellenséggé lépett elő. 

A sportsajtó már a történelmi kezdetekben felismerte hogy 
a játékról adott tudósítás széles tömegeket érdekel. A 
kialakult, a szakosodott, az úgynevezett csapat-érdekelt 
újságírók a média egyre erősödő, közvéleményt formáló 
erejének felhasználásával szintén a bírót teszik felelőssé 
csapatuk megengedhetetlenül gyenge szerepléséért
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Az ideális játékvezető követelményei

Személyiség, stílus

Játékvezető felépítése
Szabályismereti követelmények
Fizikális követelmények
Tehetség
Adottság
Megfigyelőképesség – a valóság megörökítésének művészete

Reakcióképesség
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Személyiség, stílus
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Személyiség:
öröklött, veleszületett

testi, szellemi, lelki tulajdonságok
egyénre jellemző
folyamatosan fejlődő
környezettel való kapcsolat

Személyes stílus – a stílus maga az ember

Stresszreakciók: szorongás, agresszió, fásultság



Játékvezetők jellemzői
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Taktikája – mi az?! 
játékszabályok és azok szelleméből eredő 

döntések
Szabályalkalmazás

határozott
következetes ítéletek
játékosok testi épségét védi

Jó játékolvasás
Gyors reagálókészség
Kifogástalan fizikai és szellemi állapot
Fellépése erélyes, de nem erőszakos

Személyiség megítélése
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Magatartás – civil, öltözői
Gondolkodásmód
Érzelmi, viselkedési normák (kulturált, alázatos, udvarias, 
figyelmes, megfelelő önbizalommal rendelkező)
Figyelem, koncentráció: tartós, folyamatos, szétszórt, 
dekoncentrált, közömbös, elkalandozó, melankólikus
Érzelmi megnyilvánulások: mentális állapot 
(kiegyensúlyozottság), megelégedett, örül a 
teljesítményének, közömbös a sikerrel vagy kudarccal, 
dicsekszik a teljesítményével,  dicséretet provokál



Személyiség megítélése-2
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Észreveszi a hibáját, vagy nem akarja elfogadni  a hibát
Korrigálja-e a hibáját menet közben
Képes-e fizikai tevékenységén változtatni, mozgósítani azt
Alkalmazkodás az események súlyához 
Alkalmazkodás a hangulathoz – felpörög, összenyomja
Bátor döntések vállalása
Energikus, egészségesen nagyvonalú 
Nyugodt, higgadt, nem befolyásolható
Tekintélyt parancsoló 
Alig észrevehető – azonos feltételeket biztosít

Játékfelfogás
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Játékszabályok gyakorlati alkalmazása
Folyamatok felismerése
Események következményeinek 
felismerése
Játékosok magatartásának 
értelmezése
Játék ismerete – játékolvasás (taktikai 
rendszerek, pontrúgások, rögzített 
helyzetű rúgások, stb



Együttműködés

2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés                         Kormányos Gábor 9

Játéktérbejárás
Megbeszélés, felkészülés, feladatelosztás
Mérkőzésvezetés
Ítélkezés, büntetés
Fegyelmezés
Mérkőzés végi feladatok

Társad tisztelete, eredményeinek elismerése, 
elfogadása

Kondíció
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Mérkőzésen látott teljesítmény alapján ítélhető meg
Mérkőzés előtti bemelegítés
Koordinált mozgás
Esztétikus futásstílus (laza-merev, könnyed, atletikus, 
öreges-dinamikus)
Iramfutások, minőségi sprintek – változó intenzitású 
mozgáselemek használata, változékonysága
Események közelében helyezkedés (akadályoz, kilép)
Együtt fut a támadással, alkalmazkodik a játékhoz
Futás tempója: monoton, gyors, lassú, kocogó, változó,
Lassan kezd felgyorsul vagy fordítva, egyenletes



Szabályismeret, fegyelmezés
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Szabályoknak megfelelő ítéletek
Szabályban rögzített esetek maradéktalan 
betartása
Szabálynak megfelelő helyezkedési mód
Ítéleteit optimális helyről hozza meg
Fegyelmezés hatékonysága, annak 
elfogadottsága – érzelmi hatások, 
magatartási megnyilvánulások

Miről beszélgettünk?!
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Önismeret
Megbízhatóság
Gyors reagálás 
Tévedés joga
Személyiség döntően meghatározza 

kiből lesz (lehet) jó játékvezető
A leckét a közönség előtt a másodperc tört része 
alatt félreérthetetlenül kell megoldani


