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1. BEVEZETÉS 

A fejezet öt részből áll. „A témaválasztás indoklása” alfejezet tartalmazza azt                         

a gondolatsort, amely a kutatás megkezdése előtt, a szakirodalom tanulmányozása során 

fogalmazódott meg bennünk, olyan területeket keresve a sporttudományban, melyekről 

nem állítható, hogy teljes mértékben kiaknázásra kerültek. 

A „Problémafelvetés” alfejezetben a kutatással kapcsolatos problémák kerülnek 

megvilágításra, a sporttudományi kutatók által megfogalmazott, a jövő kutatásaihoz 

segítséget nyújtó ajánlások ismertetésével. 

„A kutatás célkitűzései” alfejezet a célokat, a „Kérdésfeltevések” alfejezet a kutatással 

kapcsolatos kérdéseket, majd a „Hipotézisek” alfejezet a kérdésekhez rendelt 

hipotéziseket tartalmazza.  

 

1.1. A témaválasztás indoklása 

Sportolóink nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeinek köszönhetően 

országunk elismertsége a sport területén nem vitatott. Eredményes sportolóinkat és 

felkészítő edzőiket gyakran kérdezik a magas szintű teljesítmény eléréséhez szükséges 

képességekről, a külső- és belső tényezők szerepéről, a felkészülés optimális 

körülményeiről, az edzésmódszerekről és a siker egyéb titkairól.  

Ugyanakkor tudvalevő, hogy az utánpótlás komoly gondokkal küszködött éveken át, 

aminek hatása még ma is érezhető, mivel a versenysportban résztvevő fiatalok száma 

radikálisan lecsökkent. Ennek oka többek között az, hogy a magyar fiatalok közül 

kevesebben alkalmasak a versenysportra, így a kiemelkedő eredmények elérésére, 

hiszen sok fiatal egészségi állapota, edzettsége és életmódja ezt nem teszi lehetővé 

(Istvánfi 2002). A vizsgálatok arról is beszámolnak, hogy a testnevelő tanárok nem 

fektetnek kellő hangsúlyt arra, hogy a fiatalokat a számukra megfelelő sportág felé 

irányítsák. A nem megfelelő sportág választása gyakran sikertelenséghez, majd 

lemorzsolódáshoz vezet (Bicsérdy 2002, Trzaskoma-Bicsérdy és mtsai 2006).  

 

A versenyszerűen sportoló fiatalokban gyakran felmerül a kérdés, hogy a sportág 

megválasztása végül is tényleg a saját döntésük volt-e, vagy a külső tényezők 

befolyásának eredménye, esetleg környezetüknek az inspirációjára történt. Ugyancsak 
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kérdésként merülhet fel, hogy vajon tényleg alkalmas-e a fiatal a választott sportág 

sikeres űzésére, avagy a szorgalom garantálja az eredményességet. 

 

Ahhoz, hogy egy sportoló magas szintű teljesítményre legyen képes és sportágában 

eredményes, sikeres legyen, több tényező szerencsés ötvöződése szükséges (Brown 

2001). A kutatók a csúcsteljesítmény elérésének tényezőit évtizedek óta vizsgálják,                 

a hasonló célú kutatások újra és újra megjelennek, a sport változásának megfelelően 

kisebb-nagyobb módosításokkal. A szakirodalom tanulmányozása során azonban azt 

állapíthatjuk meg, hogy valamennyi kutatás a csúcsteljesítmény eléréséhez szükséges 

tényezők közül mindössze egyet-egyet emel ki. A kapott eredményeknek ugyan óriási 

gyakorlati haszna van, a teljes képhez azonban sokkal összetettebb vizsgálódás 

szükséges (Abbott és Collins 2004, Brown 2001). Nem elég az egyes tényezőkről kapott 

információk egymás mellé állítása, de fontos az összefüggések feltárása és                     

a következtetések levonása is.   

 

A fiatal testi képességeinek, mentális, pszichés tulajdonságainak és szociális 

helyzetének megfelelő sportág választása tekinthető az első lépésnek a siker felé vezető 

úton (Sallis és mtsai 2000). Nagyon fontos, hogy legyen egyezés a fiatal képességei és   

a sportág követelményei, igényei között. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy ki 

segít a fiataloknak a számukra leginkább megfelelő sportág választásában. A felelősség 

terheli a testnevelő tanárokat, az edzőket és a szülőket egyaránt (Bicsérdy 2002, 

Coakley 2004, Hassandra és mtsai 2003). A szakemberek (testnevelő tanárok, edzők) 

befolyásoló tevékenységének különös jelentőséget tulajdonítunk, hiszen ők azok, akik 

szakértelmük által az egyezést felismerhetik, majd megfelelő sportágat ajánlhatnak        

a gyermekeknek, hozzájárulva a sportágválasztás sikerességéhez. 

 

Számos tanulmány szerint a végső siker függ attól is, hogy a gyermek milyen 

életkorban kezd el sportolni, valamint hogy a specializáció ideje mikor jön el (Balyi és 

Hamilton 2004, Henschen 1998).  

A versenysportra történő kiválasztási folyamat az 1950-es évektől kezdődően vizsgált 

területe a sporttudományi kutatásoknak. Számos változást fedezhetünk fel                      

a szakirodalom tanulmányozása során a szűrési, kiválasztási módszerek elterjedésében. 
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A kezdeti nézetet, mely szerint egységes elvekkel, eszközökkel és módszerekkel 

történhet a kiválasztás, felváltotta az a felismerés, hogy a fiatalnak a kondicionális és 

koordinációs képességek szempontjából, pszichikailag, mentálisan és szociális hátterét 

tekintve is meg kell felelnie az adott sportág követelményeinek és igényeinek (Abbott és 

mtsai 2005).  

 

A sportágválasztás, majd sportági szűrés, kiválasztás után a siker, az eredményesség 

felé vezető út, a felkészülési folyamat rendkívül összetett és nem egyedül a sportolón 

múlik, hanem az őt felkészítő edzőn is, csakúgy, mint a kudarc sem kizárólag                  

a sportolóé, hanem az edzőé is (Mageau és Vallerand 2003).  

Az edző szerepének feltárása a tehetséggondozásban különösen fontosnak tekinthető. 

Mivel a fiatalban rejlő képességek kiaknázása mégiscsak az edző feladata, úgy véljük, 

hogy a magas szintű sportteljesítmény vizsgálata nem korlátozódhat csupán                            

a tehetségesnek vélt sportolók motoriumának vizsgálatára, pszichés tulajdonságainak 

feltárására vagy az edzésmódszerek értékelésére. A felkészülés az edző és sportoló 

közös munkája, amely csak abban az esetben lehet hatékony, ha az együttműködés 

harmonikus. Itt merül fel a kérdés, hogy milyennek kell lennie egy jól működő edző-

sportoló kapcsolatnak. 

 

A korábbi gondolatokból kiindulva, a kutatás témájául egy összetett vizsgálatot 

határoztunk meg, melyet egy konkrét sportág, a birkózás köré építünk. Ez áll egyrészt             

a fiatalok sportágválasztásának vizsgálatából, amivel információt kapunk arról, hogy 

egy fiatal kinek, vagy minek a befolyására választja meg az űzni kívánt sportágat, nagy 

figyelmet szentelve a testnevelő tanárok és edzők szerepére a folyamatban. Majd           

a magas szintű sportteljesítményhez szükséges további tényezők feltárását valósítjuk 

meg, kitérve a sportági kiválasztásban alkalmazott tesztek értékelésére, a birkózó 

tehetség antropometriai paramétereinek, motoros képességeinek meghatározására, 

valamint a tehetséggondozás egyik lényeges tényezőjének, az edző-sportoló 

kapcsolatnak elemzésére.  
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1.2. Problémafelvetés 

 A sportban elért sikerek, a csúcsteljesítmény feltételeinek vizsgálata mindig 

aktuális területe marad a sporttudományi kutatásoknak. A sportban mutatott magas 

szintű teljesítmény egy hosszú út vége, melynek kezdeti lépéseit mindenképpen                      

a sportolási szokások kialakítása, a sportág választása jelenti. A szakirodalom 

tanulmányozása során megállapíthatjuk, hogy a kutatások jelentős része mind hazai, 

mind nemzetközi viszonylatban vizsgálja, hogy milyen külső és belső tényezők 

játszanak szerepet a fiatalok sportolási szokásainak kialakításában (Bagoien és Halvari 

2005, Bicsérdy 2002, Harsányi 2004, Lindner és Kerr 2001, Pluhár és mtsai 2003, 

Vernacchia és mtsai 2000). Érdekes azonban, hogy csekély azoknak a kutatásoknak          

a száma, amely a kérdéskört úgy közelítené meg, hogy milyen tényezők játszanak 

szerepet egy adott sportág választása során (Földesiné 1999, Pápai és Szabó 2003). 

Pedig a fiatalok adottságának és érdeklődésének megfelelő sportág felé irányítása két 

szempontból is fontosnak tekinthető. Amennyiben a sportágválasztás sikeres, 

amennyiben a fiatalt örömmel tölti el a sportágának űzése, úgy nagymértékben 

lecsökken a lemorzsolódás veszélye. Ha a gyermek hosszabb időn át képes a sportágát 

űzni, úgy nagyobb valószínűséggel alakulnak ki benne a sportolási szokások.                 

A sportolási szokások kialakításával egy egészségesebb társadalom felneveléséhez 

járulhatunk hozzá (Vilhjalmsson és Kristjansdottir 2003). Amennyiben a fiatal 

sportolónak sikerélménye is van a választott sportágban, úgy vele hosszabb távon is 

számolhatunk, mellyel az utánpótlás gondjainak megoldásában vehetünk részt.  

Szlatényi (2002) a jövő építésére egy állami sportkoncepció és sportstratégia 

kidolgozását javasolja, melynek megelőző lépéseként a testnevelés és sport területén 

végzett helyzetelemzést ajánl, mely értelmében szükség van sportágválasztási 

kérdéseket megválaszoló kutatásra. 

Az általunk választott sportágban nem találtunk e kérdéskört vizsgáló kutatást. 

 

A sikeres sportágválasztás azonban nem elegendő a végső eredményességhez.              

A sportbeli siker további feltételei között megtalálható az eredményes kiválasztás,                 

a tehetség (Baker és Horton 2004, Ericsson és mtsai 1993, Ericsson és Charness 1994, 

Ericsson és Lehmann 1996) és a tehetséggondozás (Abbott és mtsai 2002, Balyi és 

Hamilton 2004, George 2003) kérdése.  
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A sporttudományi szakemberek előszeretettel helyezik kutatásaik középpontjába                      

a tehetségesnek ígérkező fiatal sportolók kiválasztását, hiszen az utánpótlást, a jövő 

sportoló társadalmát ők biztosítják. A kiválasztás témakörében megjelenő munkák 

különböző szempontok szerint próbálják a későbbi siker feltételeit összegyűjteni 

(Abbott és mtsai 2002, Vaeyens és mtsai 2006), bár birkózásban ez a terület sem került 

elégséges szinten feltérképezésre. Ugyanakkor kevés adat áll a rendelkezésünkre arról, 

hogy a kiválasztási módszerek mennyiben voltak eredményesek, milyen arányban 

váltak be a korábban kiválasztott sportolók. Azaz hiányos a beválással foglalkozó 

kutatási terület, hiszen ehhez mindenképpen longitudinális vizsgálatra van szükség.                

A beválással foglalkozó kutatásokat alkalmasnak tekintjük a kiválasztási tesztrendszer 

értékelésére.  

A szakirodalomban található kevés kutatás közül Orosz és munkatársai (1983) munkáját 

említjük, akik a kutatás idején sikeres labdarúgók korábbi méréseredményei alapján 

igyekeztek egy tesztrendszert kidolgozni, mely alkalmasnak tekinthető a jövőbeni 

teljesítmény előrejelzésére.  

A kiválasztás-beválás folyamata a diagnosztikára épül, vagyis a méréseredményeket     

az egyén várható teljesítményének, fejlesztési lehetőségeinek megállapítására 

használják (Orosz és mtsai 1983). Ezért a kiválasztás során olyan eljárások alkalmazása 

javasolt, melyek prognosztikus értékűek (Szabó 1995). 

A sportban, ezen belül főként a teljesítménysportban a beválásnak, mint sajátos 

fogalomnak tehát kitüntetett szerepe, jelentősége van. A fogalom a sport szempontjából 

azt jelenti, hogy a sportoló az általa űzött sportágban, több éves felkészüléssel 

kimagasló eredmény elérésére képes. A helyezések lényegében visszaigazolják, hogy 

alkalmas-e az egyén az adott területen sikeres szereplésre, csakúgy mint a kiválasztás 

eredményességét. Az egyéni sportágak esetében a kívánt érték meghatározása 

könnyebb, míg a csapatsportágak esetében a kérdés összetett. A nehézsége abban rejlik, 

hogy a csapatsportágakban több sportoló együttes teljesítménye alakítja a csapat 

teljesítményt (Burke és mtsai 2006). Ez lehet az oka annak, hogy csapatsportágak 

esetében sem bővelkedünk olyan kutatásokkal, melyek a teljesítmény előrejelzésének 

lehetőségeit igyekeznek feltárni (Hoare 2000).  
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A beválás problémakörével a szakirodalomban elsősorban a munka és 

pályaalkalmassági vizsgálatok területén találkozhatunk. Kifejezetten a sportra történő 

beválásról, vagy annak egy speciális területéről, a sportági beválásról nagyon kevés 

említést tesz a szakirodalom.  

A munka alkalmassági vizsgálatok során megfogalmazott elméletek egy része azonban 

transzferálható a sportra is. Edwards (1991) „Személy - Munka Megfelelés Modellje” 

szerint, amennyiben az egyén képességei, készségei, ismeretei találkoznak                            

a munkatevékenység mennyiségi és minőségi követelményeivel és az egyén 

értékrendszere és célja a munkában rejlő lehetőségekkel, úgy elégedettséget, pszichés és 

fizikai teherbírást, alkalmazkodást, stressz tűrést, motivációt és fejlődést eredményez.  

 

Az eredményesség szempontjából kiemelten fontos a tehetség kérdése. Mivel                         

a tehetségkutatások az intelligencia felmérésekből fejlődtek ki, a pszichológiai 

megközelítés évtizedeken át érezhető volt. Később a sporttehetség témakörében 

megjelent publikációk már a velünk született adottságokat, a pszichológiai faktort és      

az edzésmunkát, mint meghatározó tényezőket említik (Baker és Horton 2004, Ericsson 

és mtsai 1993, Ericsson és Charness 1994, Ericsson és Lehmann 1996, Pérusse és mtsai 

2001, Wilmore és mtsai 2001). A tehetség, a tehetség felismerés, tehetséggondozás 

vizsgálata számos sportág szakirodalmát bővíti (Falk és mtsai 2004, Gabbett 2002, 

Helsen és mtsai 2000, Hoare 2000, Keogh és mtsai 2003, Morris 2000, Williams és 

Reilly 2000). Jelentős a különböző sportágak sikeres űzéséhez szükséges antropometriai 

paraméterek és kondicionális képességek – mint a tehetséget meghatározó tényezők - 

vizsgálata is (Abbott és mtsai 2005, Angyán és mtsai 2003, Lidor és mtsai 2005, Stamm 

és mtsai 2003), ezek szükségességét az előrejelzésben már több sportágban 

bizonyították (Hoare és Warr 2000, Keogh és mtsai 2003, Lidor és mtsai 2005). 

Ugyanakkor igen csekély számban jelentek meg a témát érintő publikációk birkózásban. 

A fellelhető szakirodalom jelentős része a birkózók pszichés tulajdonságainak (Gould és 

mtsai 1991, Lewthwaite és Scanlan 1989, Németh és mtsai 1999, Russell és Cox 2002, 

Scanlan és Lewthwaite 1986), a birkózók testösszetételének, testzsír százalékának 

elemzését tűzi ki célul és nem kevés szakirodalom áll rendelkezésre a „fogyasztás” 

témakörében sem (Alderman és mtsai 2004, Baum 2006, Housh és mtsai 1996, Ransone 

és Hughes 2004).  
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Bár a technikai és taktikai elemek birkózók által versenyeken történő kihasználásáról is 

több szakirodalom található (Barna 1994, Cipriano 1993), a birkózáshoz szükséges 

kondicionális képességekről, melyekre a technikai és taktikai felkészítést építhetjük, 

viszont csak nagyon keveset olvashatunk (Barna 2006, Brown 2001, McGuigan és mtsai 

2006, Yoon 2002). 

 

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban sem találtunk tehát olyan kutatást 

birkózásban, amely a beválással foglalkozna, vagy a bevált sportolókon keresztül akár   

a kiválasztás rejtelmeibe vezetne be bennünket, akár a sportág sikeres űzéséhez 

szükséges tulajdonságok feltárásához járulna hozzá. Véleményünk szerint                       

a magas szintű teljesítmény eléréséhez szükséges tényezők közül külön figyelmet kell 

szentelnünk az antropometriai paraméterek, valamint a kondicionális és koordinációs 

képességek vizsgálatára, a súlykategóriákba történő besorolás miatt. Birkózásban           

a tehetség értelmezése, a csúcsteljesítmény eléréséhez szükséges tulajdonságok 

meghatározása az egyes súlycsoportokban eltérést mutat. Ebből kifolyólag a tehetség 

értelmezését, valamint a kiválasztás során alkalmazott tesztek értékelését                        

a súlycsoportok szerint, de legalább egy hármas felosztás (alacsony, közepes és nehéz 

súlykategória) mentén kell elvégezni.  

 

Tény, hogy a tehetséget nem elég felismerni, foglalkozni is kell vele.                            

A tehetséggondozás egyik legfontosabb tényezője, mondhatni alapja a jól működő edző-

sportoló kapcsolat (Mageau és Vallerand 2003), melynek jelentőségét számos 

tanulmány bizonyítja (Giacobbi és mtsai 2002, Myers és mtsai 2005, Poczwardowski és 

mtsai 2006, Reinboth és mtsai 2004). A témakörben nem találtunk olyan szakirodalmat, 

mely a kérdéskört birkózásban elemezné. Ez a sporttudományi terület szintén feltárásra 

vár. 

 

A kutatásunkkal tehát olyan területek feltárásához, kibővítéséhez kívánunk hozzájárulni, 

melyet a szakirodalom áttekintése alapján hiányosnak találtunk. A magas szintű 

sportteljesítményhez szükséges tényezők közül feltérképezésre várnak                            

a sportágválasztási kérdéseket, illetve magát a folyamatot befolyásoló külső és belső 

tényezők.  
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Vajon a fiatalok hány százaléka sportol az egészsége fenntartása érdekében, mennyien 

törekednek a versenysport, élsport felé, s milyen megoszlásban választják a sportot, 

sporttevékenységet „csak” a szabadidejük aktív eltöltése, szórakozás céljából? Vajon ki 

terelgeti őket a választott sportág felé? Vajon egy küzdősport választása során                  

a testnevelők és edzők szerepet játszanak-e a fiatalok döntéshozatalában?                            

Az eredmények alapján képet kaphatunk a szakemberek, valamint a szülők (család)                 

e területen mutatott aktivitásáról. A sportágválasztási kérdéseket megválaszoló részt 

mintegy előzményként foghatjuk fel a kutatásban. 

 

A hangsúlyos részt a kiválasztással, beválással, tehetséggel foglalkozó tanulmány 

jelenti. A kérdéskör feltárását elsősorban az antropometriai paraméterek, valamint        

az általános és speciális tesztek segítségével a kondicionális és koordinációs képességek 

mentén tesszük, a már bizonyítottan bevált versenyzők korábbi méréseredményei 

alapján. Birkózásban nagyon fontos a kondicionális és koordinációs képességek 

megfelelő szintje, hiszen ezekre a képességekre építhetünk minden további technikai és 

taktikai felkészítést. A szakirodalomban mind a technikai, mind a taktikai elemek 

versenyen történő felhasználásáról olvashatunk, ugyanakkor hiányoznak a képességekre 

irányuló kutatások.  

Érdekes megvizsgálni és értékelni az egyes tesztek hatékonyságát is. Úgy véljük, hogy 

azok a tesztek, amelyekben a később bevált versenyzők nem tudtak magasan a nem 

bevált versenyzők fölött teljesíteni, kevésbé alkalmasak az előrejelzésre. 

 

Szintén nagyon fontosnak találjuk a tehetséggondozás kérdéskörén belül, a még szinte 

teljesen feltáratlan edző-sportoló kapcsolat elemzésének közreadását. Az edző-sportoló 

kapcsolat néhány tényezőjének elemzése mintegy kitekintés jelenik meg a kutatásban. 
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1.3. A kutatás célkitűzése   

Az eredményesség feltételeiről a testnevelő tanárok és edzők sok értékes 

információval, egyéni tapasztalattal, nagy szaktudással rendelkeznek, ezeket                   

a gyakorlatban, a felkészülés során, majd a versenyeken, a mérkőzéseken használják fel. 

A sporttudományi kutatók feladata, hogy együttműködve a gyakorlati szakemberekkel 

egy-egy sportág űzéséhez szükséges háttértényezőket feltárják, tudományos 

módszerekkel megvizsgálják, mérjék, majd értékeljék és a kapott eredményeket 

közöljék, ezzel hozzájárulva a sporttudomány fejlődéséhez, illetve a gyakorlati munka 

segítéséhez.  

 

Kutatásunk a sportági eredményesség tényezői közül 1) a sportágválasztás 

körülményeinek, 2) a kiválasztásnak és beválásnak, végül, de nem utolsó sorban                    

3) a tehetséggondozás összetett kérdéskörén belül az edző-sportoló kapcsolatnak 

feltárására irányul. 

Az egyes tényezőkhöz tartozó konkrét célkitűzéseket pontokba szedve kívánjuk 

megjelölni. 

1. Célul tűztük ki az általános iskolások sportágválasztásának körülményeiről való 

tájékozódást, melyet több szempontból kívánunk körüljárni annak érdekében, 

hogy információt kapjunk a szakemberek szerepének mértékéről a folyamatban.   

A kutatás felső tagozatos általános iskolások és nem csak felső tagozatos általános 

iskolás birkózók sportágválasztásának feltérképezésére irányult. Ennek oka 

egyrészt, hogy véleményünk szerint a kérdéskör általános, nem csupán a birkózást 

érintő probléma. Másrészről így képet kaphatunk arról, hogy a birkózás milyen 

népszerűségnek örvend a fiatalok választása alapján. A feldolgozás során mind   

az általános képet bemutatjuk, mind a birkózó gyerekekre vonatkozó 

eredményeket közöljük. 

 

1.1. Célunk feltárni, hogy milyen rendszerességgel, milyen szinten, mit és 

milyen célból sportolnak az általános iskolai tanulók. 

1.2. Célul tűztük ki annak feltárását, hogy milyen tényezők voltak hatással              

a sportágválasztási döntésükre. 
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1.3. Célunk megtudni, hogy milyen okból hagynak fel a fiatalok                            

a sportolással. 

 

2. Továbbá célunk a birkózás sikeres űzéséhez szükséges antropometriai 

paraméterek és motoros képességek feltárása a bevált és kevésbé sikeres 

versenyzők eredményeinek összehasonlítása által, a kiválasztás során alkalmazott 

tesztek értékelése érdekében.  

 

2.1. Célunk feltárni, hogy van-e különbség a bevált és nem bevált birkózók 

között az antropometriai paraméterek tekintetében. 

2.2. Továbbá célunk megállapítani, hogy van-e különbség a bevált és nem 

bevált birkózók között a motoros tesztek tekintetében. 

2.3. Célunk következtetni az egyes tesztek alkalmazhatóságára a kiválasztás 

folyamatában és az előrejelzésben.   

 

3. Végül a tehetséggondozás témakörén belül egy, a sportágban még kevésbé 

vizsgált, de a sikerhez nélkülözhetetlen edző-sportoló kapcsolat kerül 

megvilágításra. Ezzel kívánjuk érinteni a pszichés felkészítés, felkészülés 

kérdéskörét, melynek tanulmányozására a sportoló oldaláról több esetben találunk 

példát, de a felkészítő edzőket csak kevesen kérdezték. 

 

3.1. Célunk megtudni, hogy van-e kiemelkedő jelentősége az edző-sportoló 

kapcsolatnak a birkózás sikeres űzésében. 

3.2. Továbbá célunk az edzők tapasztalatának, véleményének ismertetése az 

edző-sportoló kapcsolatról. 

3.3. Célul tűztük ki a jó együttműködés feltételeinek feltérképezését. 
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1.4.  Kérdésfeltevések 

A kutatás célkitűzései kapcsán több kérdés merült fel bennünk: 

 

1. Milyen rendszerességgel sportolnak az általános iskolai tanulók? 

2. Milyen arányban sportolnak versenyszerűen? 

3. Mit sportolnak az általános iskolai tanulók? 

4. Milyen célból sportolnak az általános iskolások? 

5. Mekkora szerepe van a szakembereknek (testnevelő tanár, edző) és a szülőknek               

a fiatalok megfelelő sportág felé irányításában?  

6. Milyen okból hagynak fel a fiatalok a sportolással? 

7. Van-e különbség a beváltak és nem beváltak között az antropometriai paraméterek 

tekintetében? 

8. Az általános tesztek eredményeiben mutatkozik-e különbség a bevált és kevésbé 

sikeres sportolók között? 

9. Van-e különbség a nem technikai elemekre épülő, sportág-specifikus 

teszteredményekben a beválás tekintetében? 

10. A technikai elemekre épülő, sportág-specifikus tesztek eredményeiben 

mutatkozik-e különbség a beválás tekintetében? 

11. Van-e kiemelkedő jelentősége az edző-sportoló kapcsolatnak a sportág sikeres 

űzésében? 

12. Tudatosan megtervezett-e az edző-sportoló kapcsolat? 

13. Milyen tényezők befolyásolják a kapcsolatot és ezáltal a felkészülést? 

 

 

1.5. Hipotézisek 

A felmerült kérdések alapján a következő hipotéziseket állítottuk fel: 

 

1. Feltételezzük, hogy a legtöbb általános iskolás heti három-négy alkalommal 

folytat sporttevékenységet. 

2. Úgy véljük, hogy a fiúk nagyobb arányban sportolnak versenyszerűen, míg                   

a lányok inkább a szabadidősportot részesítik előnyben. 
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3. Véleményünk szerint a küzdősportok csak kis százalékban jelennek meg                     

a tanulók választásában. 

4. Feltételezzük, hogy az egészségmegőrzés, mint sportolási indíték az általános 

iskolában még nem jelenik meg, a szórakozás és az élsport felé történő 

orientálódás annál inkább. 

5. Feltételezzük, hogy az általános iskolai tanulók körében a szülők és a testnevelő 

tanár befolyásoló hatása döntő a sportágválasztásban. 

6. Továbbá azt feltételezzük, hogy az abbahagyás okai közül az egyéb elfoglaltság 

a legjelentősebb. 

7. Feltételezzük, hogy az antropometriai paramétereknek az alacsony- és közepes 

súlykategóriában versenyzők esetén csekély, a nehéz súlykategóriában 

versenyzők esetén szignifikáns hatása van a beváltak és nem beváltak közötti 

megkülönböztetésben. 

8. Feltételezzük, hogy az általános tesztek közül a gyorserő mérésére alkalmas 

tesztekben szignifikáns különbség mutatkozik a beváltak és nem beváltak között 

a nehéz súlykategóriában. 

9. Feltételezzük, hogy a sportág-specifikus tesztek közé sorolt, de nem technikai 

elemekre épülő tesztekben szignifikáns különbség a bevált és nem bevált 

versenyzők között az alacsony- és közepes súlykategóriában van.  

10. Feltételezzük, hogy a technikai elemekre épülő sportág-specifikus teszteknek               

a szignifikáns megkülönböztető hatása jelentősebb az alacsony- és közepes 

súlykategóriában versenyzők esetén, mint a nehézsúlyúaknál. 

11. Úgy véljük, hogy az edzők nagy jelentőséget tulajdonítanak az edző-sportoló 

kapcsolatnak a sportoló eredményességében. 

12. Úgy gondoljuk, hogy az edzők által irányított edző-sportoló kapcsolat tudatosan 

tervezett. 

13. Feltételezzük, hogy fiatalkorban az edző-szülő kapcsolatnak is meghatározó 

szerepe van a felkészülésben. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 A téma összetettsége tág szakirodalmi áttekintést igényelt. Ebben a fejezetben 

került összefoglalásra minden olyan szakirodalomban fellelhető megállapítás, elmélet, 

eredmény és javaslat, amit megemlítésre érdemesnek tartottunk a kérdéskör 

megválaszolásához, vagy ami további kérdések megfogalmazása által újabb nézőpontot 

biztosít a sporttudományi kutatásokhoz.  

 

Mivel a birkózás szakirodalma az általunk érintett témákban szegényes, ezért                

az irodalmi áttekintésünket a témát, de nem feltétlenül a küzdősportokat és a birkózást 

érintő szakirodalom feldolgozásával kezdjük. Az irodalmi áttekintés második felében 

térünk csak rá az általunk választott sportág szakirodalmi ismertetésére. 

 

Mielőtt a sportági eredményesség tényezőinek irodalmi áttekintését közreadjuk,                  

a sportnak a társadalom életében betöltött szerepéről írunk a „Sport és társadalom” 

alfejezetben. 

A „Sportolási szokások, motivációk” alfejezetben konkrét kutatási eredményeket 

összegeztük a témában. 

„A tehetséggel kapcsolatos kutatások” alfejezetben a kezdeti elméletekből kiindulva                

a tehetséget érintő kérdések jelenlegi kutatásáig bemutatásra kerülnek a nézetek, 

vélemények és kapott eredmények. 

„A kiválasztás, beválás problémája” alfejezetben található szakirodalmak ráébresztenek 

bennünket arra, hogy a téma további kifejtésre szorul. 

„A tehetséggondozás kérdései”  alfejezetben a szülők, a testnevelő tanárok és az edzők 

szerepe is feldolgozásra kerül a szakirodalom alapján. 

Az irodalmi áttekintés utolsó fejezete „A birkózásról” szól, kezdve egy rövid történeti 

áttekintéssel, majd rátérve azokra a hazai és nemzetközi irodalmi forrásokra, melyek az 

általunk körüljárni kívánt területen találhatók. Így ismertetésre kerülnek a birkózó 

tehetséggel, a birkózáshoz szükséges képességekkel kapcsolatos publikációk. 
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2.1. Sport és társadalom 

 Ennek a fejezetnek közreadását azért tekintettük fontosnak, mert testnevelőként, 

edzőként feladatunk, sőt kötelességünk a fiatalok egészséges életmódra nevelése. 

Szakemberként hivatottak vagyunk a társadalom egészségi állapotának fenntartására.  

Ez az elsődleges megvalósítandó feladat. Az egészséges, rendszeresen sportoló 

fiatalokból a későbbiekben könnyebben válogathatunk egy-egy sportág, maga                           

a versenysport számára is. Az egészséges fiatalság és az utánpótlás kérdése tehát 

szorosan összefügg (Istvánfi 2002). Elkerülhetetlen, hogy az egészségről említést 

tegyünk, még abban az esetben is, ha a végső célkitűzés a versenysport vizsgálata. 

 

A fiatalok rendszeres testmozgás, sportolás iránti vágyának felkeltése és igényének 

kialakítása több szempontból érinti társadalmunkat. Az elgépiesedett mindennapokban    

a fizikai aktivitás mennyisége lecsökkent. Különösen érvényes ez a tendencia                            

a serdülőkorúak körében, akik egyre kisebb számban folytatnak rendszeres fizikai 

aktivitást (Calderon és mtsai 2005, Moore és Werch 2005). A csökkenő tendencia 

lányok esetében még erőteljesebben jelentkezik (Biddle és Wang 2003, Neumark-

Sztainer és mtsai 2003, Pratt és mtsai 1999), ugyanakkor tény, hogy a testedzés,                      

a sportolás hozzásegít egy egészséges, aktív társadalom felneveléséhez (Vilhjalmsson és 

Kristjansdottir 2003). Ehhez azonban a lakosságnak tisztában kell lennie az egészség 

jelentőségével, valamint a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepével.  

 

Egy társadalom egészségi állapotára vonatkozóan az egyes országok évenkénti 

megbetegedési és halálozási statisztikái adnak információt. A lakosság egészségi 

állapotát befolyásolja az egészségkultúrája, intézményrendszere, a tudomány 

vívmányainak alkalmazása, a gazdasági körülmények és lehetőségek (Kamarás 2004). 

Az egészségi állapot társadalmi szintű rosszabbodásának megfékezésére számos 

próbálkozás indult. A magyarországi népegészségügyi programok célul a halálozást 

okozó kockázati tényezők visszaszorítását tűzték ki (Sándor 2004).  

A megelőzés különböző módozatait, útjait fel kell tárni (Meleg 1997), hiszen könnyebb 

az egészséget fenntartani, mint a betegséget gyógyítani. A felelősség terheli mind         

az egészségügyet, mind a köznevelési intézményeket és a családokat. 
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Sokan az egészséget a betegségek hiányával asszociálják és elfelejtkeznek arról, hogy 

az egészség érték. Az értékek nagy része a szocializáció során alakul ki. Így                  

az egészségnevelésnek is a családban és az iskolában, mint meghatározó szociális 

közegben kell megvalósulnia. A szakirodalom egy része a szülők magatartásának, 

értékrendjének tulajdonít szerepet a fiatalok felfogásának és igényszintjének 

alakításában (Fredricks és Eccles 2004, Pál és mtsai 2005), hiszen elsődleges 

szocializációs közegként a családnak van döntő jelentősége. Más szakirodalom 

ugyanakkor az iskolának, mint az értékeket, viselkedésmintákat átadó intézménynek               

a jelentőségét hangsúlyozza, hiszen a későbbi beállítódás, érték, norma és minta                      

a pedagógusok és az oktatási-képzési rendszer által jut el a tanulókhoz                            

(Eccles és Wigfield 2000, Laki  és Nyerges 2001, Pál és mtsai 2005). Magyarázzák ezt 

azzal, hogy a fiatalok a napjuk legnagyobb részét az iskolában töltik. Abban azonban 

megegyeznek a szakirodalmak, hogy a felnőttkori magatartásformák, szokások, igények 

megalapozása gyermekkorban történik.  

 

Az egészségnevelés alapja az egészségmegőrzés fogalmának és tartalmának                  

az újjászerveződött társadalomra történő megfogalmazása. Az egészségmegőrzés 

magában hordozza az egészséges táplálkozást, a több mozgást, a stressz tűrést és 

kezelést, a baleset megelőzést, a kiegyensúlyozott szexualitást, a dohányzás mellőzését,                          

a mérsékelt alkoholfogyasztást, a drogtagadást, az orvosi ellátás időben történő 

igénybevételét, az egészségüggyel történő együttműködést, a környezettiszteletet,                    

a személyi higiéniát és nem utolsó sorban az érzelmi nevelést (Pál és mtsai 2005).  

 

Az egészségmagatartás olyan viselkedés, amelyet az egyén egészségének védelme, 

fenntartása és fejlesztése érdekében végez (Füzesi 2004). A népesség jelentős része 

körében magas az egészségre ártalmas magatartásformák elterjedése.  

A sport az egészségmegőrzés és egészségtudatos életmód kialakításának fontos eszköze. 

A testmozgás, a rendszeres testedzés egészségmegőrző és fejlesztő, személyiségformáló 

funkcióval rendelkezik (Bíróné 2005). A rendszeres fizikai aktivitás nemre és korra való 

tekintet nélkül kedvező hatással bír. A következő generáció egészsége érdekében tehát 

mindent meg kell tenni az iskolai mindennapi testmozgásra és a tanulók számára 

elérhető sportolási lehetőségek biztosítására (Páll 2004). A fiatalok értékrendszere még 



 19

nem stabil, ezért náluk különös figyelmet kell szentelnünk a kedvező irányba történő 

befolyásolásra, a fizikai aktivitás életmódbeli keretekbe illesztésére (Pluhár és mtsai 

2003). 

 

Füzesi (2004) a KSH 1999/2000. évi Időmérleg-vizsgálata alapján kimutatta, hogy                   

a magyar lakosság a szabadidő mindössze 3-5 %-át tölti sportolással, míg 60%-át 

televíziózással. Ennek a tendenciának javításában nagy felelősség hárul a testnevelő 

tanárokra és edzőkre. A sokoldalúan képzett testnevelő tanároktól és edzőktől ugyanis 

elvárható, hogy alakítsák és megszilárdítsák a fiatalok sportolási szokásait, 

mindamellett, hogy a rendszeres sportolásra neveléssel nagyban hozzájárulnak az 

utánpótlás-nevelés problémájának csökkentéséhez is (Trzaskoma-Bicsérdy és mtsai 

2006).   

 

Az alfejezetben összegeztünk néhány informatív és nagyon fontosnak tekinthető 

megállapítást, eredményt annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a sportolási 

szokások kialakításának fontosságára. Ez tekinthető első lépésnek a társadalom 

szempontjából az egészség fenntartása felé, a sport szempontjából pedig a jövő 

utánpótlása felé. 

                                                                                                                                                                         

 

2.2. Sportolási szokások, motivációk 

A sportszakemberek érdeklődése a gyermekek és fiatalok sportolási szokásai, 

sportolási motivációi iránt nem új keletű (Carlson 1993, Côté 1999, Thomas és Thomas 

1999, Vernacchia és mtsai 2000, Williams és Franks 1998). Az 1980-as években 

számos kvantitatív vizsgálat helyezte középpontjába a kérdést, vajon miért sportolnak             

a fiatalok. Igyekeztek feltárni a fő tényezőket, amelyek befolyásolják a sportolási 

szokásokat és motivációkat (Bengoechea és mtsai 2005, Kerr és mtsai 2004, 

Vilhjalmsson és Kristjansdottir 2003). 

 

Lewko és Greendorfer (1988) szerint szükség van olyan empirikus kutatásokra, amelyek 

segítenek megérteni azokat a szociális és pszichológiai mozgatóerőket, amelyek                       

a gyermekeket a sporttevékenység felé irányítják. A fizikai aktivitás megválasztását 
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több tényező befolyásolja. Többek között egyéni érdeklődésünk, a sporttevékenység 

űzésének oka és célja, anyagi vonzata és a sportolásra szánt időmennyiség. 

 

Az elmúlt pár évtizedben számos hazai és nemzetközi publikáció született, amely           

a fiatalok sportolási értékrendjével, illetve az ehhez kapcsolódó pszichés összetevőkkel 

foglalkozott (Bicsérdy 2002, Harsányi 2004, Lindner és Kerr 2001, Murányi és Hamar 

2005, Pál és mtsai 2005, Pápai és Szabó 2003, Pluhár és mtsai 2003). A kezdeti 

vizsgálódások tárgya a versenysportban résztvevők sportolási motivációira tért ki (Gill 

és mtsai 1983, Klint és Weiss 1987), s csak később kérdezték meg a szabadidősportot 

űzőket is arról, hogy mi motiválja őket a választott sporttevékenység folytatására (Kerr 

és mtsai 2004), illetve a nem sportolókat arról, hogy miért nem végeznek fizikai 

aktivitást (Carroll és Alexandris 1999, Lindner és Sit 1999).   

 

Sallis és munkatársai (2000) 48 különböző faktort soroltak fel a serdülők sportolási 

motivációinak jellemzésére. Ezek tartalmaztak demográfiai, biológiai, pszichológiai, 

viselkedési, szociális és kulturális, valamint sportkörnyezeti változókat. A pszichológiai 

változók közül a teljesítmény orientáció, a szándék és a depresszió léte és szintje 

mutatott összefüggést a fizikai aktivitással. Az eredményeket alátámasztja Bagoien és 

Halvari (2005) középiskolások körében végzett vizsgálata is. 

 

Sit és Lindner (2005) két elfogadott elmélet - Teljesítmény Célmotivációs Elmélet 

(AGT) (Nicholls 1989) és Reversal Elmélet (RT) (Apter 1989) - alapján vizsgálta                   

a fiatalok sportolási motivációját. 

A Teljesítmény Célmotivációs Elmélet szerint három faktor határozza meg                            

a teljesítménymotivációt: a teljesítménycélok, a saját képességek és a teljesítmény-

viselkedés. A Reversal Elméletet, mint szorongáselméletet tartják számon és                

az arousalnak a teljesítményre kifejtett hatását, annak egyéni értelmezését vizsgálja 

(Nagykáldi 1998).  
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Sit és Lindner empirikus kutatásának eredményeként 7 faktort határoztak meg:  

1) státusz (társadalmi elismertség, népszerűség, győzni akarás, jutalom kívánalma, 

fontosság érzete),  

2) csapat/baráti társaság (csapathoz tartozás, csapatszellem élvezete, csapatmunka 

élvezete, új barátok szerzése, idő eltöltése a barátokkal),  

3) izgalom, kihívás (izgalomra vágyás, kihívás élvezete, az akció élvezete, versengés, 

olyan tevékenység folytatása, amiben van sikerélmény, szórakozás),  

4) képesség (új képességek kifejlesztése, képességfejlesztés, magas szintű teljesítmény), 

5) energia felszabadítás (görcsösség feloldása, utazás, kimozdulás otthonról, időtöltés), 

6) fitness (jó kondíció, edzés, forma tartás), 

7) szociális faktorok (edző szeretete, szülők, barátok kielégítése a részvétellel, eszköz és 

létesítmény használati lehetőség).  

 

Theodosiou és Papaioannou (2006) megállapították, hogy erős összefüggés van                       

a motivációs környezet, a célmegvalósítás és a sporttevékenységek űzése között.   

Az egyik lényeges pszichés összetevőként tehát a sportoló motivációs készletét említi     

a szakirodalom, melyet biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai tényezők 

befolyásolnak.  Ennek megjelenését a sportban belső és külső, valamint részvételi és 

teljesítmény motivációként érdemes vizsgálni (Harter 1978, 1981, Nagykáldi 1998, 

Nicholls 1984, Pedersen 2002).  Minden gyerekben él a teljesítményvágy, melynek 

mértéke és megjelenési formája természetesen egyénileg különbözik (Freedman-Doan 

és mtsai 2000).  Ennek a különbözőségnek alapjai lehetnek a meghatározott genetikai 

adottságok, a társadalmi-nevelési különbségek, valamint a belső késztetés.  

 

A teljesítmény iránti vágy, motiváció lényeges tényező számunkra, azonban 

nyilvánvalóan csak olyan területeken lehet a gyermekben ezt optimális módon 

feléleszteni, mely területekről megfelelő információval rendelkezik.  A gyermekek 

sportágválasztása is ilyen.  

A sportágválasztás során lényeges tehát, hogy kitől milyen információ érkezik az adott 

sportágról, az adott helyzetben.  Ebben, mint információ átadó és közvetítő, nagy 

szerepe van a szülőnek, a testnevelő tanárnak, az edzőnek, a barátoknak és a médiának 

is (Bicsérdy 2002, Brustad és Partridge 2002, Hanlon 1994, Ullrich-French és Smith 
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2006).  Tudvalevő, hogy a felnőttkori magatartásformák, sportolási szokások és igények 

megalapozása gyermekkorban a leghatásosabb.  Ugyanakkor a sikeres sportágválasztás 

meghatározza a tehetséggondozás folyamatának hatékonyságát és a sportági 

eredményességet is (Baumgartner és mtsai 2005, Géczi és mtsai 2005). 

 

Földesiné (1999) olimpikonokat kérdezett meg sportágválasztásuk körülményeiről.                

A szülők mind a rendszeres sportolás megkezdésénél, mind a végleges sportág 

megválasztásánál jelen voltak, befolyásuk igen meghatározó volt.  

Bicsérdy (2002) általános- és középiskolai tanulók, valamint felsőoktatási intézményi 

hallgatók véleményére alapozta azt a megállapítását, miszerint elsősorban a szülőknek 

és a barátoknak van kiemelt jelentősége a sportágválasztásban.  

Pápai és Szabó (2003) tornászokat vizsgálva azt állapította meg, hogy az utánpótlás 

korú fiú tornászok 75%-a, míg a lányok 69%-a a szüleik javaslatára kezdett el sportolni.  

Révész és munkatársai (2005) elismert és sikeres edzőket kérdeztek meg 

tapasztalataikról, többek között a sportágválasztás témakörében. Az általuk 

megkérdezett edzők véleménye szerint erőteljes szülői befolyás fedezhető fel                            

a sportágválasztásban. A szülői befolyás mértékét a szülők sportbéli tapasztalata, 

sportmúltja, sportág szeretete és sportági elkötelezettsége határozza meg.                            

A sportágválasztásban a szülők mellett a barátoknak van meghatározó szerepe. 

 

A testnevelő tanár szerepét vizsgálva a folyamatban érdemes megemlítenünk Balázsiné 

(2002) felmérését, amely szerint az általános iskolai tanulók több mint harmadának                

a testnevelés óra és a testnevelő tanár a legértékesebb, legszimpatikusabb az iskolában. 

Ez az eredmény is bizonyítja, hogy a testnevelőnek fontos szerepe van a gyermekek 

életében, bíznak benne, ezáltal valószínűsíthető, hogy bizonyos iskolán kívüli 

tevékenységben is számítanak a véleményére, tanácsára.   

Hasonló eredménnyel zárult Hassandra és munkatársai (2003) vizsgálata. 12-15 éves 

tanulók testneveléshez fűződő belső motivációját tárták fel mélyinterjú és kérdőíves 

módszer segítségével. A tanulók motiválásában kiemelkedő szerep jut a testnevelő 

tanárnak, aki személyes kisugárzásával, belső tulajdonságaival, alkalmazott pedagógiai 

módszereivel nagyban befolyásolja a fiatalok testneveléshez, sporthoz való viszonyát.  
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Goudas és munkatársai (2001) középiskolásokat vizsgálva azt a következtetést vonták 

le, hogy azok a fiatalok, akiknek pozitív élményük és motivációjuk van az iskolai 

testnevelésben, nagyobb százalékban vesznek részt délutáni szervezett 

sportfoglalkozásokon.  

 

Coakley (2004) szerint az edzőknek ugyancsak jelentős szerepük van a fiatalok 

életfogytig tartó sportolási szokásainak kialakításában. Lyle (1999) az edző-sportoló 

kapcsolatnak tulajdonít kiemelkedő szerepet a fiatalok megelégedettségének, 

önbizalmának, teljesíteni akarásának kialakításában. Az edzők jelentősége az állandó 

visszajelzés, az egyéni törődés révén fokozódik (Giacobbi és mtsai 2002), kapcsolatuk   

a sportolókkal dinamikus és rendkívül összetett (Shepherd és mtsai 2006), mely során             

a kölcsönös tisztelet, megbecsülés és szeretet különös jelentőséggel bír (Sarason és 

mtsai 1990). 

 

A hazai edzői és oktatói tapasztalatok szerint számos sikeres és kevésbé sikeres 

próbálkozás indult a testnevelő tanárok, edzők és szülők együttműködésének 

fejlesztésére, a gyermekek sport iránti vágyának felkeltésére, majd a megfelelő sportág 

felé történő irányítására.  A hazai kutatások széleskörűen tárgyalják az iskolához 

kapcsolódó fizikai aktivitás és sportolás hatásait, azonban a sportágválasztás és az iskola 

kapcsolatával mindezidáig kevesen foglalkoztak (Trzaskoma-Bicsérdy és mtsai 2006).   

 

A média befolyásoló szerepét vizsgálva Hassandra és munkatársai (2003) 

megállapították, hogy a fiatalok sporthoz történő vonzódásában nagy szerepe van                    

a média által közvetített sportolói ideálnak, ugyanakkor a fiatalok sporttól való 

eltávolodásában szintén szerepet játszik a média, az erőszak és az agresszió 

reklámozásával. 

 

A szakirodalom alapján megállapíthatjuk, hogy a hatvanas, hetvenes években 

elsősorban a testnevelő tanárokra és edzőkre épült a sportágválasztás és                          

a sporttevékenység kiépítése és működtetése, melyhez a személyi, infrastrukturális, 

financiális háttér is többnyire biztosított volt.  Ez a funkció azonban hatását vesztette, 

mára mind az iskola, mind a sportegyesületek szerepe megváltozott.   
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Korábban a testnevelő tanárok fontos szerepet töltöttek be a gyermekek sportolási 

szokásainak alakításában, a sporthoz, sportághoz való irányításában.  Sajnos e pozitív 

hatású tevékenységük lassan elhalványul és egyre inkább a család szerepe kerül 

előtérbe. Szabó (2002) ezt a tendenciát a sportolni vágyók életkorának csökkenésével, 

valamint az általános iskola alsó tagozataiban tanító testnevelő tanárok alacsony 

számával magyarázza.  

 

Ugyanakkor sok fiatal jobb esetben sportág, rosszabb esetben sport elhagyó lesz, 

melynek okai nagyon széleskörűek. Bussmann (1999) vizsgálta a lemorzsolódás okait 

és számos tényezőt sorolt fel, mint az iskolai stresszt és megpróbáltatást, a sérüléseket,                       

a szabadidő hiányát, a sportkörnyezetben előforduló konfliktusokat (edzővel, 

edzőtársakkal, szakosztályi vezetőkkel), a családi támogatás hiányát, a motiváltság 

hiányát, a versenyhelyzethez történő negatív hozzáállást.  

 

 

2.3. A tehetséggel kapcsolatos kutatások 

A szakemberek a versenysportra a legjobb képességekkel rendelkező sportolókat 

igyekeznek kiválasztani, ezért a sportszakmának ma már tudományos alapokon nyugvó 

tehetségkutatási módszerek mentén kell tevékenykednie. A tehetségkutatások elméleti 

megközelítései a kezdetektől sok eltérést mutatnak (Baker és mtsai 2003).                            

A vélemények erősen megoszlanak arról, hogy mekkora szerepe van a tehetség 

kibontakozásában a genetikai adottságoknak és mennyire meghatározó a környezet 

szerepe. A hetvenes évek végéig a tehetséget elsősorban genetikailag meghatározottnak 

gondolták és a speciális környezeti feltételeknek csekély jelentőséget tulajdonítottak                 

a kiemelkedő képességek kibontakozásában (Ranschburg 2004). Ma már a legtöbb 

sportszakember szerint mind a két tényezőnek meghatározó szerepe van. Az eltérő 

vélemények immáron a dominánsan befolyásoló faktor meghatározásában jelentkeznek. 

Renzulli (1978), Mönks és Knoers (1997) és Czeizel (1997, 2003) szerint a tehetség 

összetevői genetikailag ugyan meghatározottak, megjelenésük és sportban való 

alkalmazásuk több egyéb környezeti tényezőtől is függ.  

Nagy (1973) és Nádori (1981) véleménye szerint a tehetséges sportolót társaitól           

az különbözteti meg, hogy ugyanazon munkavégzés mellett látványosabb eredményeket 
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ér el, illetve a terhelést jobban bírja, rövidebb idő alatt regenerálódik, a mozgástanulás 

során a technikai elemeket gyorsabban elsajátítja és ezeket jobban alkalmazza.  

Rókusfalvy (1985) hozzáteszi, hogy a tehetséges sportoló téthelyzetben is képes kiváló 

megoldásokra.  

Harsányi (2000) komplexen értelmezi a sporttehetséget. Szerinte az tehetséges, akinek 

az egészségi állapota, pszichikai, élettani, antropometriai és motorikus adottságai 

kiemelkedők.  Ezen tulajdonságok a fejlődés és érés egyes szakaszaiban olyan 

színvonalúak és olyan iramban fejlődnek, hogy megfelelő edzéstevékenység mellett 

csúcsteljesítmény és siker eléréséhez vezethetnek. 

A sikeres sportoló, az élversenyző jellemzőit Mészáros és Zsidegh (2002)                            

a következőkben határozta meg: kiemelkedő általános és speciális motorikus 

teljesítőképesség, ügyesség, mentális képességek, taktikai és technikai repertoár átlagon 

felüli szintje, az edzések, valamint a versenyek terhelésének elviselését segítő 

pszichológiai alkalmasság.   

Rókusfalvy (1985) szerint a tehetség további ismertetőjegyei, hogy szívesen vállal 

magasabb kockázatot és ezekben a szituációkban a feladatnak megfelelően cselekszik. 

A tehetséges egyén valamilyen tevékenységben az átlagosnál magasabb szintű 

teljesítményre képes, nem csak szellemi képességeivel, de személyiségével és fizikai 

tulajdonságaival is kitűnik társai közül (Báthory és Falus 1997, Child 2004).   

Frenkl (2003) a sportteljesítménynek a humán teljesítmény részét emeli ki.  A sport      

az egész embert, a bio-szociális lényt érinti, így véleménye szerint a tehetség kérdését 

ebben a komplexitásban kívánatos megközelíteni.   

 

Bár a tehetség értelmezése és definíciója kor- és kultúrafüggő (Gyarmathy 2003),                   

a tehetség kibontakozásához mégis mindenképp szükség van a megfelelő környezetre, 

tanárokra, társakra.  A tudatos felkészítés megköveteli, hogy lehetőséget adjunk                       

a gyerekeknek arra, hogy minél több területtel ismerkedjenek meg.   

A tehetség felismerésének egyik fő célja, hogy minél több gyerekben felfedezzük                   

a tehetségre utaló jegyeket és ezután megfelelően fejlesszük azokat (Herskovits 2005).  
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A tehetségkutatások jelentős állomása a tehetség modellek megjelenése volt.                     

Az első kidolgozott tehetségmodell Renzullitól (1978, 1981) származik. Háromkörös 

tehetségmodelljében (1.ábra) a tehetség belső tulajdonságai kaptak meghatározó 

szerepet, míg a külső környezet nem jelenik meg befolyásoló tényezőként.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Renzulli (1978) háromkörös tehetségmodellje 

 

Mönks és Knoers (1997) a Renzulli-féle háromkörös tehetségmodellt fejlesztették 

tovább, majd megalkották a többtényezős tehetségmodellt (2. ábra), melyben három 

környezeti tényezőnek tulajdonítanak jelentőséget, amelyek a belső tulajdonságok 

mellett számottevő hatással vannak a tehetség kibontakozására. Ezek a család, az iskola 

és a társak. A három külső tényező közül Mönks és Knoers a családnak tulajdonította                

a legnagyobb szerepet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Mönks és Knoers (1997) többtényezős tehetségmodellje 
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Amennyiben a család nem ismeri fel a gyermek képességeit, vagy nem tud megfelelő 

hátteret biztosítani a fejlődéshez, a gyermekben rejlő kiemelkedő képességek 

kialszanak.  Ezt nevezi Czeizel (1997) „sors faktornak”, mely az adottságfaktorok és                 

a környezeti tényezők mellett, mint befolyásoló tényező jelenik meg.   

 

 

 
3. ábra: Gagné (1999) differenciált adottság és tehetség modellje 

 

A Gagné (1999,2000) által kidolgozott differenciált adottság és tehetség modell (3. 

ábra) elsősorban a jelentésbeli különbségeket igyekszik tisztázni, valamint a tehetség 

kibontakozásának külső és belső tényezőit megfelelően strukturálni. Az adottságot, mint 

spontán, képzés és fejlesztés nélkül is megnyilvánuló hajlamként, rátermettségként 

definiálja.  Öt alapvető adottságot különböztet meg: intellektuális, kreatív, szociális 

érzékenység, motoros és egyéb. Az adottságok fejlődésének lehetősége és 

megnyilvánulásának mértéke az egyén genetikai meghatározottságától függ.                          

A tehetséget egy szisztematikusan és rendszeresen fejlesztendő képességnek, tudásnak 
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véli.  Meghatározása alapján a tehetség fokozatosan fejlődik ki, az öröklött hajlamok 

készségbe történő transzformálása által. A modellben a tehetség kibontakozása,                

majd gondozása tanuláson, edzésen és gyakorláson alapszik.  A fejlesztés, fejlődés 

folyamatát elősegíthetik, vagy gátolhatják egyrészt az intraperszonális tényezők, mint             

a fizikai és pszichés felkészültség, másrészt az interperszonális és környezeti tényezők, 

mint a mikro- és makrokörnyezetünkben élő emberek, vagy a felkínált lehetőségek, 

találkozások, programok, események.   

 

A sporttudomány szempontjából döntő jelentősége a sporttehetség kutatásoknak és                   

a gyakorlatra épülő elméleteknek van. A sporttudományi kutatások 4 nézőpont szerint 

mutatják be eredményeiket: genetikai meghatározottság, edzés, pszichés tényezők 

jelentősége és interakciós tényezők befolyásoló szerepe. Egyes szakirodalmak szerint               

a motoros teljesítmények és a fejlődés mértéke, mint edzés eredmények, a genetikai 

tényezők által meghatározottak (Pérusse és mtsai 2001, Wilmore és mtsai 2001).  

Vernacchia és munkatársai (2000) a következő tényezőknek tulajdonítanak jelentőséget 

a magas szintű eredmények elérésében: szociális háttér, munka etika, edzés hatásai, 

valamint az akadályok leküzdésének képessége. 

 

A mai nemzetközi szakirodalmat azonban két elméleti irányzat uralja (Baker és Horton 

2004, Ericsson és mtsai 1993, Ericsson és Charness 1994, Ericsson és Lehmann 1996) a 

sporttehetség témakörében.   

Baker és Horton (2004) elsődleges és másodlagos befolyásoló tényezőket sorolnak fel            

a tehetség meghatározásakor.  Elsődleges tényezőként a velünk született adottságot,       

az edzést és a pszichológiai faktort említik.  A másodlagos tényezőkhöz - melyek kisebb 

hatással bírnak a teljesítményfejlődésre, ugyanakkor hiányuk a tehetség maximális 

kibontakozását meggátolhatják - a család szocio-kultúrális tényezőit és olyan 

háttértényezőket sorolnak, mint például az edzés helyszíne, az irányítás jellege és 

formája, valamint az eszközök és a szakembergárda jellemzői. 

 

Ezzel ellentétben Ericsson és munkatársai (1993, 1994, 1996) az edzésnek mintegy 

kizárólagos jelentőséget tulajdonítanak. Kidolgozták a „tudatos gyakorlás” (deliberate 

practice) elméletet, mely szerint a genetikai mintánk nem befolyásolja számottevően                
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a sportsikereket.  Kutatásaik szerint tízezer óra tudatos és szakszerű edzésidő kell egy 

kiemelkedő sportbeli siker eléréséhez. Az Ericsson és munkatársai által megfogalmazott 

elmélet a korai specializáción alapszik.  Úgy vélik, hogy azok a fiatalok, akik nem 

kezdik el korán a választott sportág űzését, nem lesznek képesek behozni lemaradásukat 

azokkal szemben, akik korán specializálódtak.   

 

Számos sportszakember azt az elméletet támogatja, mely szerint a gyermeknek a lehető 

legtöbb sportág kipróbálására kell lehetőséget adni mielőtt egyetlen sportág felé 

specializálódna (Wiersma 2000), többek között annak érdekében, hogy elkerüljük                    

a korai szakosodás miatt bekövetkező kiégést és lemorzsolódást (Henschen 1998).  

 

 

2.4. A kiválasztás, beválás problémája 

 A kiválasztódás-kiválasztás problémája a biológiai evolúció kapcsán került                 

a köztudatba. Az élettudományok a fogalomkör szorosan vett tárgyául az életre 

alkalmas egyedek szelekcióját tekintik. 

A kiválasztás fogalmával a társadalomban élő ember esetében szintén találkozunk, 

mégpedig akkor, ha - teljesítmény-orientációs céllal - valamely tevékenység, vagy 

folyamat ellátására keresünk alkalmas személyeket. Olyanokat, akiktől a feladat 

teljesítése az átlagosnál magasabb színvonalon elvárható. Amennyiben ebből                

az aspektusból közelítünk, úgy a munkafolyamatok mellett a képzőművészettől, a zenén 

át, az építészeten keresztül több tevékenységben találkozunk a tehetség különféle 

megnyilvánulásaival.  

 

Az élsport számos diszciplinájában ugyancsak előjön a kiválasztás valamely területe: 

mégpedig a fogalom egy adott sportágra, posztra, versenyszámra alkalmas személyek 

szelekcióját jelenti, sőt a tehetségesek felkutatása, kiválasztása mellett az erős oldalaik 

továbbfejlesztését, a gyenge tulajdonságaik erősítését szolgáló tehetséggondozást is ide 

tartozónak tekintjük. 
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A kiválasztási koncepciók változását, fejlődését Harsányi (2000) összegezte. 

1) A természetes kiválasztódás koncepció feltételezi, hogy a fiatalok olyan 

mozgásgazdag környezetben nőnek fel, ahol adottságaik, képességeik kibontakoznak és 

felszínre jutnak. 2) Az edző „szeme” koncepció a testnevelő tanárok és edzők 

megfigyelésein alapszik. 3) A versenysikereken alapuló koncepció a versenyre, mint a 

kiválasztás eszközére tekint. 4) A passzív kiválasztási koncepciót képviselők a lehető 

legtöbb fiatal felkészülésbe történő bevonására törekedtek. Véleményük szerint a több 

éves edzésmunka következtében kiválasztódnak a tehetséges fiatalok. 5) Az indirekt 

kiválasztási koncepciót képviselők az edzhetőséget, az edzésterhelésre mutatott 

nagyobb teljesítményjavulást vették alapul a kiválasztás során. 6) A sporttehetség-

elmélet tudományos koncepciója három fázison keresztül fejlődött: a sporttehetség 

definiálása a kiválasztáshoz, kiválasztás az utánpótlásedzés folyamatában és                    

a sportpályafutás és az életpálya összehangolása. 7) A sporttehetség-kutatás 

tudományos-szakaszos koncepciója a gyermek- és serdülőkori értékekre támaszkodva 

igyekszik a felnőttkori eredményességet prognosztizálni. 

 

Rigler (2004) kiválasztás-beválás vizsgálataiban három alapvető kérdést vet fel. 

Egyrészt tudnunk kell, hogy mire választunk ki. A kérdés megválaszolása a sportági 

profil pontos ismeretét kívánja meg, azaz meg kell adnunk a sportág sajátos jellemzését 

a sportmozgás végrehajtásának helye és közege, célja, tárgyi feltételei, vezérlése és                     

a résztvevők száma mentén. Kérdésként merül fel, hogy kikből választhatunk ki.                      

A kérdés megválaszolása a minta ismeretét feltételezi. Végül tudnunk kell, hogy mi 

alapján akarjuk a kiválasztást elvégezni és ehhez ismernünk kell az alkalmazott 

teszteket, melyek az adott sportág általános előfeltételeit és speciális kívánalmait 

szondázzák. 

 

A sport eredmény orientáltsága következtében az edzők az alkalmas gyerekeket egyre 

fiatalabb életkorban igyekeznek megnyerni a sportágnak. Amennyiben elfogadjuk 

Ericsson és munkatársai (1993) tudatos gyakorlás elméletét, úgy nyilvánvalóvá válik, 

hogy a korai kiválasztás szükséges feltétele a későbbi beválási esélyek növelésének.               

A korai kiválasztás és specializáció mögött azonban sok esetben nincs megfelelő 

elméleti és gyakorlati tudás, felkészültség (Abbott és mtsai 2005, Lidor és mtsai 2005). 
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A versenysportra történő kiválasztással, azok szempontjaival, módszereivel évtizedek 

óta foglalkoznak a sporttudományban. Nádori (1985) kutatásai során mindenekelőtt      

az alkalmasság vizsgálati elveinek elemezésére hívja fel a figyelmet. Szerinte               

az alkalmasság megállapítására felhasznált módszerek alapvetően két elvre épülnek. 

Részben arra, hogy mit tud az egyén nyújtani aktuálisan, azaz milyen                            

a teljesítőképessége a vizsgálat idején egy adott területen. Másrészről pedig, hogy 

hogyan alakul a jövőben az egyén teljesítőképessége, mit lehet tőle várni.                            

A prognosztikai értékkel rendelkező teszteket a következőképpen csoportosította:                  

1) tesztek, amelyek nem tételeznek fel előzetes tanulást, jártasságot, tehát főleg             

az adottságokat tárják fel; 2) tesztek, amelyek előzetes tanulásra épülnek és                    

az ismeretelsajátítás szintjét tükrözik. Nyilvánvaló, hogy ezen kérdések megválaszolása 

csak akkor lehetséges, ha a tesztek is igazodnak egyrészt az aktuális állapot 

diagnosztizálásához, másrészt pedig prognosztikai értékük is van. 

Nádori a kiválasztást két úton közelítette meg.  A közvetett megközelítés azt jelenti, 

hogy a fiatal az őt érdeklő sportághoz egy kiegészítő, több lépcsős fázison (1. szűrés,        

2. átmenet, 3. kiválasztás egy adott sportágra, versenyszámra) keresztül jut el, míg                     

a közvetlen megközelítésen azt értjük, hogy a fiatal önállóan választ sportágat egyéni 

érdeklődése alapján. 

 

A szakemberek az utóbbi évtizedben igyekeztek a különböző sportágak kiválasztási 

rendszerét, a kiválasztás ideális helyét, idejét, módszereit meghatározni. 

A legtöbb kutatás az antropometriai paramétereknek, testösszetételnek, a motoros 

képességeknek és a pszichés tulajdonságoknak a kiválasztási folyamatban betöltött 

szerepét hangsúlyozza (Bayios és mtsai 2006, Gil és mtsai 2007, Keogh és mtsai 2003, 

Lidor és mtsai 2005, Vaeyens és mtsai 2006).  

Harsányi (2000) kiválasztási mutatókon egészségi, motoros, testalkati, élettani és 

szociális jellemzőket ért, melyekkel azonosíthatók azok a fiatalok, akikről 

feltételezhető, hogy beválhatnak. Ebben az esetben a kiválasztási mutatókban szűréskor 

és a felkészülés folyamán mért értékek szoros kapcsolatot mutatnak a csúcsteljesítmény 

életkorra jellemző kritériumaival.  
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A sporttudományban a mai napig meglehetősen hiányos a beválással foglalkozó 

kutatási terület. A beválás problémakörével a szakirodalomban elsősorban  a munka- és 

pályaalkalmassági vizsgálatok területén találkozhatunk. Kifejezetten a sportra történő 

beválásról, vagy annak egy speciális területéről, a sportági beválásról nagyon kevés 

említést tesz a szakirodalom. A munka- és pályaalkalmassági vizsgálatok során 

megfogalmazott gondolatok egy része azonban transzferálható a sport területére. 

 

A munkapszichológia tudományként való elfogadására a 20. század elején került sor. 

Az első elméleti megfogalmazások, modellek azonban még nem vették figyelembe                    

a munka nyújtotta lehetőségeket és azokat az elvárásokat, igényeket, melyeket az egyén 

támaszt a munkával szemben. A század második felétől azonban már az egyén, a munka 

és a munkakörnyezet közötti szocializációs folyamatot is vizsgálták. Így alakultak ki     

az 1960-as években a Személy - Munka Megfelelés (Person - Job Fit) Modellek (Juhász 

2002).  

Hazánkban először Csirszka János (1966) írt a munkaadottságok objektív és                    

a személyiség szubjektív feltételeinek dinamikus összhangjáról. A munka objektív 

tényezőit a következőképpen kategorizálta: munkaprofil, a munka érzelmi adottságai és 

a munka dinamizmusa. A személy szubjektív tényezőit a képességek-készségek,           

az érzelmek és a motiváció alkotják. Az illeszkedés mértéke annál nagyobb, minél több 

objektív és szubjektív tényező között áll fenn megfelelés. Ebből következtethetünk                 

a beválás sikerességére (Juhász 2002).  

 

A beválás témaköre azzal foglalkozik, hogy a kiválasztott személy hogyan végzi                      

a munkáját, abban mennyire sikeres. Rókusfalvy (1976) pályaalkalmasságon az egyén 

potenciális, beváláson pedig a valóságos megfelelését érti. 

Dawis és Lofquist (1984) munkához való igazodás elméletében az egyén és a szervezet 

kölcsönös megfelelési folyamatát hangsúlyozza, miszerint amennyiben az egyén észleli 

a sikeres összeillést, úgy a munkája során érzett pszichés elégedettségnek köszönhetően 

az összeillés fenntartása érdekében egyre jobb teljesítmény elérésére törekszik. Ez        

az elmélet igaz a sportteljesítményre is. Hiszen, ha a sportoló jól érzi magát                            

a sportkörnyezetében, amennyiben hatékony együttműködést képesek az edzővel, 

edzőtársakkal megvalósítani, amennyiben az edző szakmai tudása révén olyan 
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felkészítést biztosít a sportolónak, amely fejlődéshez vezet, úgy a versenyző a további 

célok elérése érdekében nagy erőbedobással folytatja a munkát. A megfelelési folyamat 

tehát kettős. Egyrészt az egyén képességének, tudásának és személyiségjegyeinek 

illeszkednie kell a munkakövetelményekhez, másrészt a munkát biztosító szervezetnek 

figyelembe kell venni a személy vágyait, elvárásait, önmegvalósító tevékenységeit.  

 

A sportbeli kiválasztás és beválás egy hosszú folyamat, mely több szakaszból áll.          

A kiválasztási folyamat során felmerülő nehézségek, problémák között szerepel            

az előrejelzés, vagy jóslás problémája. A szakemberek a várható teljesítményt a felmért 

eredmények alapján próbálják prognosztizálni (Harsányi 2000). Az előrejelzés 

sikerességét segítik elő azok a kutatások, amelyek a már “bevált” versenyzők kezdeti 

mérési eredményei alapján próbálják a sportág eredményes űzéséhez szükséges 

tulajdonságokat meghatározni. Ilyen jellegű kutatások hazánkban elenyésző számban 

találhatók. Ezek közül a már korábban említett, Orosz és munkatársai (1983) munkájára 

hívjuk fel a figyelmet, akik a kutatás idején sikeres labdarúgók korábbi 

méréseredményei alapján igyekeztek egy tesztrendszert kidolgozni, mely alkalmasnak 

tekinthető a jövőbeni teljesítmény előrejelzésére. A kívánt érték meghatározása               

a csapatsportágak esetében különösen bonyolult, hiszen az egyéni teljesítményt 

nagymértékben befolyásolja a csapat teljesítménye is és ugyanez elmondható fordítva 

(Burke és mtsai 2006). Nem különben a küzdősportok esetében, ahol az egyén 

teljesítményét nagymértékben befolyásolja az ellenfél teljesítménye. 

 

 

2.5. A tehetséggondozás kérdései 

A szakirodalom tanulmányozása során a tehetséggondozás folyamatával 

kapcsolatban is jelentős különbségeket lehet felfedezni.  A tehetség vizsgálatok két 

jelentős képviselője Bloom (1985) és Côté (1999) eltérően vélekedik a tehetségfejlődés 

lépéseiről és a lépések fő tevékenységformáiról.  Mindkét kutató három szakaszt 

nevezett meg a folyamatban, ezek azonban más-más tartalmi és folyamat jelleget 

hangsúlyoznak.  A szakaszokhoz nem tartoznak konkrét évek, mivel ezek sportáganként 

változnak.  
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Bloom (1985) kezdeti szakasznak (stage of initiation) nevezi a sporttal való kapcsolat 

első lépéseit.  Ez elsősorban játékos mozgásformákat jelent, a játék és a szórakozás 

határozza meg a tevékenységet a gyermeki fejlődés igényeinek megfelelően.  Pont ezért 

ebben a szakaszban kiemelkedő jelentőségű a család és az edző szerepe. A második 

fázis a fejlődés szakasza (stage of development), melyben az edzések terhelése és ideje 

megnő, valamint megkezdődik a sportági szakosodás. Ebben a fázisban kerül 

bevezetésre a versenyzés, mely egy teljesen új jelleget ad a sportolásnak.                        

A tökéletesedés szakaszában (stage of perfection) a sportági döntéshozatal egyre inkább 

a sportoló kezébe kerül, a szülő és edző irányító szerepe csökken.  A sportoló 

öntudatosabb lesz, figyelme ebben a fázisban egyértelműen a sporttevékenységre és       

a maximális sportteljesítményre összpontosul.  

 

Côté (1999) szerint első lényeges szakasz a szoktatás éveire (sampling years) tehető, 

ami részben hasonlít Bloom első szakaszához.  A hasonlóság a szülők hangsúlyos 

szerepére és a mozgás játékos jellegére vonatkozik.  Itt azonban a cél, hogy a fiatal 

minél több sportágat kipróbáljon, amely majd segíti a számára legmegfelelőbb 

tevékenység kiválasztásában.  A második szakaszt Côté a specializációs éveknek hívja 

(specializing years), amelyben a sportoló nem csak egy sportágban fejleszti tovább 

képességeit, hanem esetlegesen több, jellegében egymáshoz hasonlító sportágban is.                

A képzés a továbbiakban a választott sportágra irányul, alapos sportág-specifikus 

képességfejlesztéssel.  A befektetés évei (investment years) során a korábbinál 

lényegesen több és intenzívebb edzésmunkát végeznek a sportolók, itt már az intenzív 

sportági gyakorlás áll a teljesítmény középpontjában.  A sportoló elhivatottsága és belső 

motivációja nélkülözhetetlen a folyamatban. 

 

A Balyi és Hamilton (2004) által kidolgozott hosszútávú felkészítés modellje                   

(Long-Term Athlete/Player Development) a sportolók hosszú távú felkészítésén 

alapszik (1. sz. Melléklet). A korai szakosodást igénylő sportágak a gyermekeket 10 

éves kor alatt igyekeznek megnyerni maguknak. Az ilyen sportágak számára egy négy 

lépcsős (1. Edzeni az edzésért, 2. Edzeni a versenyzésért, 3. Edzeni a győzelemért,                 

4. Visszavonulás), a korai specializációt nem igénylő sportágak számára egy hat lépcsős 

(1. Alapozás, 2. Tanulni az edzésért, 3. Edzeni az edzésért, 4. Edzeni a versenyzésért,             
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5. Edzeni a győzelemért, 6. Visszavonulás) modellt állítottak fel. Valamennyi 

„állomásnak” megvannak a célkitűzései, így az alapozó időszaknak az alapvető 

képességfejlesztés és egy általános kondicionális felkészítés, majd elkezdődik a sportági 

felkészítés, a sportág űzéséhez szükséges képességek fejlesztése. A következő 

időszakban a gyermek megtanulja, hogy miként kell edzeni, ezután következik                        

a versenyzésre való felkészülési időszak, mely tartalmazza a verseny jellegű 

edzésmunkát is, végül az elérhető teljesítményre való felkészülés következik. Az utolsó 

állomás a visszavonult sportolók sport területén történő elhelyezkedésének elősegítése. 

 

A fiatal sportteljesítményét, elszántságát nagymértékben befolyásolja, hogy mennyi 

öröme telik ebben a tevékenységben. Számos tényező van hatással a gyermek belső és 

külső motivációs készletére, melyek közül az edző-sportoló kapcsolatnak különös 

jelentősége van (Mageau és Vallerand 2003), mivel felkészülés során az edzőnek 

számos esetben szülői, baráti, pszichológusi szerepkört is el kell látnia (Giacobbi és 

mtsai 2002). Az edző-sportoló kapcsolat fontosságának bizonyítására számos kutatást 

végeztek a szakemberek (Carlson 1993, Côté 1999, Thomas és Thomas 1999, 

Vernacchia és mtsai 2000, Williams és Franks 1998).  

 

A szakirodalom szerint a jól működő edző-sportoló kapcsolatnak jelentős befolyása van 

a sportolóra, növeli a megelégedettség érzését, az önbizalmat, fejleszti a teljesítmény 

iránti vágyat (Lyle 1999), azáltal, hogy az edző instrukciókkal látja el a versenyzőt, 

állandó visszajelzést biztosít, motivál, döntési lehetőséget ad, segít az önellenőrzésben 

(Reinboth és mtsai 2004). 

 

Gould és munkatársai (1991) a tehetséggondozás témakörét vizsgálták edzői 

perspektíva alapján és öt kulcsfontosságú tényezőt neveztek meg a folyamatban:                     

a stratégia személyre szabott kidolgozását, a buzdítást, a kemény munka és szórakozás 

arányának hangsúlyozását, a bizalom kialakítását és fenntartását, valamint mentális 

felkészítést.  

 

Reinboth és munkatársai (2004) azt vizsgálták, hogy milyen összefüggés van az edzői 

magatartás és a sportoló megelégedettsége, kiegyensúlyozottsága között. Arra                           
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a következtetésre jutottak, hogy az edzőnek döntési lehetőséget kell biztosítania                       

a sportoló részére, fejlesztenie kell az önértékelését, amely megelégedettséghez vezet. 

Hozzátették, hogy az edzőnek értékelnie kell tanítványát emberként és sportolóként 

egyaránt. 

Amorose és Anderson-Butcher (2007) három igényt soroltak fel, mely befolyásolja                 

a sportoló motivációját. Ezek az önállóság, a kompetencia és a kötődés érzése.  

 

Az edző-sportoló kapcsolat tanulmányozására több nézőpont szerint van lehetőség.               

A pedagógiai vizsgálatok az edzői szaktudás, az edzői stratégia, az alkalmazott 

módszerek, a visszajelzések, a tervezés, a szervezés és menedzsment köré 

szerveződnek, melyek közül Amorose és Weiss (1998) az edzői visszajelzésnek 

tulajdonított különösen nagy jelentőséget. Feltz és munkatársai (1999) szerint viszont az 

edző hatékonyságát az növeli, ha pozitív megerősítéssel tűzdelt instrukciókat ad                      

a sportolónak.  

Myers és munkatársai (2005) mindezt kiegészítették azzal a megállapítással, hogy azok 

az edzők, akik nagyobb támogatást élveznek a szülők és a sportkörnyezetben dolgozó 

kollégák részéről, illetve akik hosszabb időt töltöttek már el a pályán könnyebben 

megtalálják azokat a módszereket, amelyet eredményesen tudnak felhasználni a sportoló 

motiválása érdekében.  

Kalinowski (1985) úszókkal végzett interjúk alapján arra a következtetésre jutott, hogy 

kiegyensúlyozott edző-sportoló kapcsolat nélkül nem lehet kiemelkedő 

sportteljesítményt elérni.  

 

A szociológiai beállítottságú vizsgálatok az edzők szociális szerepét, a sport környezetet 

vizsgálják különböző szempontok szerint, továbbá foglalkoznak az etikai kérdésekkel 

egyaránt (Bergmann 2000, Potrac és mtsai 2002).  

A szociológiai vizsgálatok hangsúlyozzák, hogy a kultúra, amiben élünk meghatározza 

az emberi kapcsolatokat és interakciókat (Vergeer 2000). 

 

A kutatók keresik a különbségeket az interperszonális kontextus terén (pl. törődés, 

közelség, bizalom, tisztelet, támasz, megosztott problémák, tanácsadás) a szülő-

gyermek kapcsolatban, munkakapcsolatban és az edző-sportoló kapcsolatban egyaránt.  
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A különböző motivációs környezet hatásait vizsgálva Ames (1992) szerint a feladat-

tartalmú motivációs környezet az, ami a sportoló erőfeszítéseit serkenti, ezáltal az 

egyéni fejlődést eredményezi.  

 

Poczwardowski és munkatársai (2006) hat elméletet soroltak fel, amelyek mentén az 

edző-sportoló kapcsolat elemezhető: behaviorista (cselekvések, kifejezések, 

megnyilvánulások elemzése, összehasonlítás), individuális (a résztvevők 

igényszintjének, felfogásának, hozzáállásának, jellemvonásának elemzése), 

interindividuális (egymásra figyelés, törődés, konfliktuskezelés vizsgálata), csoportos 

(szerepek, normák feltárása), intézményes (a közös célkitűzés és célmegvalósítás 

vizsgálata) és kulturális (értékek, nézetek, törvények megismerése).  

 

Jowett és Meek (2000) kidolgoztak egy modellt az edző-sportoló kapcsolat 

értelmezéséhez, amely alapvető emberi kapcsolatokat meghatározó összetevőkre épül. 

Véleményünk szerint a modellt felhasználva a kutató hasznos információkhoz juthat 

több nézőpont szerint tanulmányozva a kérdéskört. 

A kutatók három tényező mentén elemezték az edző-sportoló kapcsolatot, melyeket                  

a szakirodalom tanulmányozása alapján határoztak meg (Jowett és Clark-Carter 2006, 

Jowett és Ntoumanis 2003). Az általuk meghatározott három kontextus mentén végzett 

vizsgálatra a hazai szakirodalomban nem találtunk példát.  

Az ún. „closeness”, azaz „közelség”, vizsgálata során azt térképezik fel a kutatók, hogy 

a kapcsolat résztvevői milyen érzelmi állapotot tükröznek, illetve milyen mértékben 

mutatnak egymásra utaltságot. Vizsgálják az egymás iránti kötődés, bizalom, tisztelet, 

elismerés és elfogadás mértékét. Ezt a kontextust az edző-sportoló kapcsolat 

személyiségi feltételeinek felsorolására használhatjuk. Janssen és Dale (2002) is 

hangsúlyozta, hogy a jól működő kapcsolatnak a bizalmon és a tiszteleten kell 

alapulnia. Ezek hiányában a harmónia elvész, a támogatás lecsökken (Douge 1999).              

A Jowett és munkatársai által meghatározott elméleti keret második kontextusa az ún. 

„co-orientation”, azaz “együtt, egy irányba tartás”, mely a célkitűzések és                            

a kommunikáció mentén elemzi az edző-sportoló kapcsolatot. Azt értékeli, hogy                        

a kommunikáció milyen szinten valósul meg és a résztvevők mennyire használják fel              

a kommunikációs eszközöket az elképzelések, érdeklődés, normák, célok, elvárások 
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kifejezésében. Végül az ún. „complementarity”, azaz “egymásra utaltság”, tartalmazza   

a csapatmunka, együttműködés mértékét, a motiváció milyenségét, az alkalmazott 

vezetői stílust, a kooperatív interakciót. Jowett és Cockerill (2003) ezeket                            

a kontextusokat felhasználva vizsgálták az edző-sportoló kapcsolatot, amikor különböző 

sportág (torna, vitorlázás, atlétika és birkózás) olimpiai érmeseit kérdezték meg. 

Hozzájuk hasonlóan Philippe és Seiler (2006) is ezt a modellt alkalmazta, amikor férfi 

úszók férfi edzőkkel való kapcsolatát tanulmányozták. 

 

Mageau és Vallerand (2003) egy motivációs modellt dolgoztak ki az edző-sportoló 

kapcsolatra. Az edző-sportoló kapcsolati modell bemutatja a motivációs 

összefüggéseket az edző viselkedése, sportolóhoz való hozzáállása és a versenyző belső 

és külső motivációja között. Az összefüggést a pszichés igényekkel (önállóság és 

kompetencia igénye) magyarázzák, melyek kielégítése motivációhoz és ezáltal 

megfelelő teljesítményhez vezet.  

Ommundsen és munkatársai (2006) a szülői és edzői támogatás, vagy nyomás, túlzott 

elvárás teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálták labdarúgók körében. 

Megállapították, hogy a negatív megerősítés jellemző (aggódás a teljesítmény iránt,                 

a saját képességeinek megkérdőjelezése) a fiatalok részéről, ha a szülők túlságosan 

kritikus szemmel értékelik gyermekeiket és magas követelményeket támasztanak velük 

szemben, csakúgy mint abban az esetben, amikor az edző rendszeresen másokhoz 

hasonlítja tanítványát, vagy figyelmét a legeredményesebb sportoló felé irányítja.              

Ezzel szemben, ha az edző a fejlődést értékeli és a szülők kevésbé kritikusak,                          

a sportolóban kialakul egy egészséges bizonyítási vágy, mely elősegíti a felkészülést és 

a kitűzött célok megvalósítását.  

 

A szülők befolyásoló szerepe nemcsak a sportolási szokások kialakításában és                         

a sportágválasztásban jelentkezik tehát, hanem a magas szintű sportteljesítmények 

elérésében is, az adott sportági tevékenységgel kapcsolatos erkölcsi és anyagi (eszköz, 

felszerelés, utazás, tagdíj, stb.) feltételek biztosításában, valamint az akarati-érzelmi 

tényezők megalapozásában (Bognár és mtsai 2006).   
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Számos tanulmány elemezte a szülői magtartást a gyermek sporttevékenységével 

összefüggésben. Ezek a tanulmányok beszámolnak pozitív szülői magatartásról, mely             

a motivációs bázist erősíti, valamint negatív szülői magatartásról, mely a magas 

követelmények támasztásával negatívan hat a sportteljesítményre, gyakran 

lemorzsolódáshoz vezet (Fredricks és Eccles 2004, Hellstedt 1987, Kamm 1998, 

Smilkstein 1980, Williams és Lester 2000).  

 

O’Dell és Tietjen (1997) vizsgálata a szülők szerepének feltárására terjed ki a fiatalok 

sportágválasztási döntései során. Megállapították, hogy a sportoló gyermekek 

egyharmada egyértelműen a szülők kívánsága, illetve befolyásoló szerepe miatt űzi      

az adott sportágat.  A szerzők szerint legtöbb esetben ez túlzott szülői nyomást és 

elvárást is jelent, melynek következménye a stressz, a kiégés, az érdeklődés elvesztése, 

esetleg  a sport abbahagyása is lehet.  Egy másik tanulmány arról számol be, hogy         

a sportoló gyermekek egy része nem érzi magában a megfelelő adottságot, hogy a 

szülők magas elvárásainak megfeleljen (Lindner és Johns 1991). Szükség van arra, hogy 

a szülők próbálják megérteni gyermekük sporttal kapcsolatos érdeklődését és 

érzelemvilágát, így jobban meg tudnak felelni a gyermekek sporttevékenységgel 

kapcsolatos szociális és pszichés igényeinek (Scanlan és Lewthwaite 1984, 1986). Sok 

gyermek lesz sportágelhagyó a túl sok stressz, a velük szemben támasztott elvárások és 

az őket ért kritika miatt. Mindemellett az edzések és a versenyek miatt kevés idejük 

marad a játékos tevékenységre és kevés sikerélményük származik a sportból (Hanlon 

1994). Gyakran előfordul, hogy a szülők saját álmaikat szeretnék megélni gyermekeik 

életével, vagy éppen újra élni a múlt sikereit a gyermek életén keresztül (Oberschneider 

2002).  Ez természetesen csökkenti a gyermek sikerélményét, stressz-fokozó hatású és 

megnehezíti a sport élvezetét. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a sportsiker csak 

keveseknek adatik meg, így azok, akik minden másról lemondtak a tehetségük 

kibontakoztatása érdekében, rendszerint kudarcot vallanak (Hamstra és mtsai 2002).  

 

Kutatási eredmények szerint a gyermekek különbözően ítélik meg szüleik kötődését, 

viszonyulását a sportolásukhoz, mely szerint direkt korreláció áll fenn a szülők 

hozzáállása és a tevékenység folytatása során létrejövő sikerek között (Leff és Hoyle 

1995).  Számos vizsgálat számolt be azokról a következményekről, melyeket a szülők 
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gyermekeik sporttevékenységében mutatott túlzott részvétele, vagy éppen túlzott 

kimaradása okozhat.  Sacks és munkatársai (2006) a Byrne (1993), Coakley (1992) és 

Hellstedt (1990) által levont következtetéseket összegezték és ábrázolták.  A szülők 

optimális részvételét gyermekük életében és sporttevékenységben a 4. ábra mutatja.  

Ebben az esetben a család tevékenysége és programja csak kismértékben forog a fiatal 

sporttevékenysége körül, ugyanakkor a fiatalnak is megvan az önálló élete a családon és 

a sportkörnyezeten kívül is. 

A túlzott szülői részvétel és beavatkozás kevés önállóságot enged a fiatalnak.                   

Számos esetben a sportkörnyezeten kívül keresett elfoglaltságnak csalódottság lesz                    

a következménye a szülők részéről (5. ábra).  Amennyiben a szülők túlzottan 

kimaradnak a gyermekük életéből, azt a következményt vonja maga után, hogy                         

a gyermek a valahová tartozásának igényét a sportkörnyezetben igyekszik kielégíteni  

(6. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A család közepesen vesz részt a gyermek sporttevékenységében 
(forrás: Sacks, Pargman, Tenenbaum, 2006). 
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5. ábra: A család túlzott mértékben vesz részt a gyermek sporttevékenységében 
(forrás: Sacks, Pargman, Tenenbaum, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A család túlságosan kismértékben vesz részt a gyermek 
sporttevékenységében 

(forrás: Sacks, Pargman, Tenenbaum, 2006) 
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Sok esetben úgy tűnik, hogy a család kizárólag a verseny eredményekre helyezi                       

a figyelmet a gyermek sportolását illetően, hasonlóan, a sportpszichológusok és            

az utánpótlással foglalkozó edzők jelentős része a számszerűsíthető végeredményt veszi 

az értékelés alapjául és nem a fejlődést (Petrou és mtsai 2003).  Mindezek ellenére 

fiatalkorban a lehető legtöbb sportág űzésére kell biztatni a gyermekeket, hiszen csak 

így van lehetőségük olyan képességek kialakítására, melyek a későbbiek során 

transzferálhatók (Hill és Hansen 1988).   

 

Egy jól működő szülő-gyermek kapcsolat hatékonyan segítheti elő a sportsikerek 

elérését azzal, hogy a zavaró magatartással kapcsolatos tényezőket és                            

az agressziószintet csökkenti, valamint hogy megerősíti a tiszteletet, az önkontrollt 

(DuBois és Eitel 1994).  A szakirodalom szerint azok a tizenévesek, akik jó 

kapcsolatban élnek a szüleikkel, nagyobb önbizalommal, magabiztossággal 

rendelkeznek, mint társaik, mert a kapcsolatuk a következetességen, az egymás 

támogatásán és a stabilitáson alapszik (Fagen és Cowen 1996). Az egészséges 

önbizalom és magabiztosság nélkülözhetetlen az élet valamennyi területén, hiszen          

a megmérettetés, a versengés a mindennapjaink része lett. 
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2.6. A birkózásról 

 A témát érintő általános irodalmi áttekintés után rátérünk a birkózással 

kapcsolatos irodalom feldolgozására. Az alfejezet önálló megjelenítésével célunk          

az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy hiányos a sportág tudományos igényű 

kutatásainak közlése. A rövid történeti áttekintés után, a témát érintő néhány 

szakirodalom feldolgozását adjuk közre ebben az alfejezetben. 

 

A birkózás rövid története 

 

„A birkózás eszköz nélküli küzdősport, amelyben a versenyzőknek az 

a célja, hogy az ellenfelet két vállra fektessék, vagy pontozással 

legyőzzék. 

A modern birkózásban a férfiak két fogásnemben, kötöttfogásban és 

szabadfogásban, a nők csak szabadfogásban versenyeznek. 

A kötöttfogású birkózásban tilos az ellenfelet derékvonal alatt 

megfogni, gáncsolni, a lábat a fogások végrehajtása közben 

cselekvőleg használni. A szabadfogású birkózásban megengedett az 

ellenfél derékvonal alatti megfogása, szabad gáncsolni, lábat 

kisöpörni, és valamennyi akciónál megengedett a láb aktív, cselekvő 

használata. Mindkét fogásnemben bármelyik versenyző megfoghatja 

saját testének bármelyik részét. Kötöttfogásban azonban saját 

lábának megfogásával nem akadályozhatja ellenfelét a fogás 

végrehajtásában.” (Barna 2006) (7.o.) 

 

 

A birkózás eredete egészen az őskorig nyúlik vissza, hiszen eszközként szolgált           

az embercsoportok egymás elleni küzdelmei során. A harci elemek a közösségformálás 

előkészítő szerepét töltötték be. Az i.e. kb. 2000-ből származó egyiptomi ábrázolások 

bizonyítják, hogy az egyiptomiak több száz birkózófogást ismertek, melyek közül 

néhány még ma is használatos (Barna 2006). Mint önálló versenyszám Kr.e. 708-ban 

került be az olümpiai játékok programjába. A mai sportági szabályokkal ellentétben 

ekkor azonban még nem sorolták a versenyzőket súlycsoportokba, az egyetlen 
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megkülönböztetés korosztályok alapján történt. Ugyancsak nem került meghatározásra      

a küzdelem időtartama sem. A birkózók a küzdelem előtt olajjal kenték be a testüket                

a bőrük megóvása érdekében, majd homokkal szórták be, hogy az ellenfél fogást tudjon 

végrehajtani. Mivel a versenyzők súlycsoportjuktól függetlenül küzdöttek meg, úgy 

tartották, hogy a nehéz súlyú, nagy termetű atlétának van nagyobb esélye (Kertész 

1996). Az olimpiai játékok hanyatlásával az ókori testkultusz, vele együtt                            

a klasszikusnak számító sportágak, mint a birkózás is, egy időre szinte feledésbe 

merültek. A birkózás nyomai inkább a népek játékaiban voltak fellelhetők. 

 

Később J.A. Comenius (1592-1670) „Nagy oktatástan” című művében kiemelt 

jelentőséget tulajdonított a helyesen megválasztott és adagolt fizikai mozgásnak mind    

az egészség megőrzésében, mind az iskolai terhelések elviselésében (Kun 1998).                        

A gyermekjátékok közül kiemelte azokat, amelyeket hasznosnak vélt és kiegészítette 

őket futással, ugrással, birkózással, úszással és gyűrűökleléssel. Felfedezte a versenyek 

személyiségformáló hatását.  

Vele ellentétben John Locke (1632-1704) nem volt híve a közösségi nevelésnek,                    

de a testi egészség megőrzését, a rendszeres testápolást, a szervezet edzését, a jómodor 

és a biztos fellépés kialakítását szorgalmazta, melyhez a testnevelés súlypontját            

az úszásra, a lovaglásra, a vívásra, a birkózásra és a táncra helyezte (Kun 1998).  

Később a filantropisták megalkották az iskolai testnevelés alapjait és közvetve 

hozzájárultak a sportágak elkülönüléséhez és kiválásához. Mozgásanyagukon belül 

három fő csoportot különböztettek meg: a játékokat, a kézügyességet fejlesztő 

munkagyakorlatokat és a tulajdonképpeni testgyakorlatokat. Az utóbbiakon belül 

szerepelt többek között a birkózás is.  

 

A természet- és társadalomtudományok XIX. század végi vívmányait felhasználva                

a testkultúra szakemberei egyre több oldalról kezdték vizsgálni a sporttevékenység 

hatásait, mely nagyban hozzájárult a testnevelés tartalmi átalakításához. Nőtt a sport 

iránti érdeklődés, mely fellendítette a nemzetközi vetélkedéseket is. Nemzetközi 

szakszövetségek alakultak, ezáltal elindult a sportágak kibontakozása. 
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Birkózásban 1914-ben alakult meg a szakszövetség, Fédération Internationale de Lutte 

Amateur (FILA) néven.  A sportág szerepelt már az első újkori Olimpiai Játékokon 

(1896, Athén). Az első kötöttfogású világbajnokságnak Helsinki adott otthont 1921-ben. 

Szintén ebben az évben újonnan megalakult a nemzetközi szövetség, a Fédération 

Internationale Lutte Association, mai néven Fédération Internationale des Luttes 

Associees (FILA). 1925-ben megrendezték az első kötöttfogású Európa Bajnokságot 

Milánóban (Kun 1998). 

A sportág szervezett keretek közötti fejlődése hazánkban a Magyar Atlétikai Szövetség 

megalakulásával, 1897-ben kezdődött. A birkózás ekkor még nem rendelkezett önálló 

szövetséggel, ügyeinek intézését a MASZ vállalta fel. 1900-ban Budapesten 

megrendezésre került az első professzionista birkózóbajnokság, majd 1903-ban az első 

Magyar Birkózó Bajnokság (kötöttfogás). 1921-ben megalakult az önálló Magyar 

Birkózók Országos Szövetsége. A szövetség az ökölvívás ügyeivel is foglalkozott 

egészen 1957-ig, amikor az ökölvívás kivált és a sportág irányító szerve a Magyar 

Birkózó Szövetség lett (Barna 2006, Földes és mtsai 1989). 

 

A birkózás szabadfogású ága Észak-Amerikából került Európába. Budapesten először 

egy nem hivatalos EB alkalmával mutatta be egy angol versenyző 1913-ban. 

Elterjedésére azonban csak jóval később került sor, melyben nagy szerepet 

tulajdoníthatunk Kárpáti Károlynak -későbbi olimpiai bajnokunknak-, aki 1929-ben 

elindult az első szabadfogású EB-n és második helyezést ért el (Barna 2006).  

 

A magyar birkózók nemzetközi elismertségre tettek szert. A mai napig EB, VB és 

olimpiai éremmel, helyezésekkel gazdagítják a magyar sportot. Az olimpiai érmeseink 

listáját az 1. táblázat tartalmazza (Ivanics és Bende 1996, Sydney 2000).  

A II. világháború előtt a magyar versenyzőkön kívül finn, francia, német, olasz, svéd és 

török birkózók tartoztak Európa legjobbjai közé, míg a világháború után a szovjet 

birkózósport volt nagy hatással a világra. Az utóbbi másfél évtized során mindkét 

fogásnemben eddig kevésbé sikeres nemzetek (Korea, Kuba, Egyiptom) is csatlakoztak 

a világ legjobbjaihoz. 

Az 1970-es évektől kezdve junior (21 éves korig) és ifjúsági (18 éves korig) 

világversenyek is megrendezésre kerülnek, biztosítva az utánpótlást a sportág számára. 
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A birkózás alapgyakorlatai és a grundbirkózás szerepet kaptak a jelenleg érvényben 

levő testnevelési tantervekben egyaránt. 

 

1. táblázat: Olimpiai érmes birkózóink 

 
Olimpiai bajnokok 

1908 London Weisz Richárd kötöttfogás 
1928 Amszterdam Keresztes Lajos kötöttfogás 
1936 Berlin Kárpáti Károly szabadfogás 
1936 Berlin Zombori Ödön szabadfogás 
1936 Berlin Lőrincz Márton kötöttfogás 
1948 London Bóbis Gyula szabadfogás 
1952 Helsinki Hódos Imre kötöttfogás 
1952 Helsinki Szilvásy Miklós kötöttfogás 
1964 Tokió Kozma István kötöttfogás 
1964 Tokió Polyák Imre kötöttfogás 
1968 Mexikóváros Varga János kötöttfogás 
1968 Mexikóváros Kozma István kötöttfogás 
1972 München Hegedűs Csaba kötöttfogás 
1980 Moszkva Kocsis Ferenc kötöttfogás 
1980 Moszkva Növényi Norbert kötöttfogás 
1988 Szöul Sike András kötöttfogás 
1992 Barcelona Repka Attila kötöttfogás 
1992 Barcelona Farkas Péter kötöttfogás 
2004 Athén Majoros István kötöttfogás 

II.helyezettek 
1924 Párizs Keresztes Lajos kötöttfogás 
1928 Amszterdam Papp László kötöttfogás 
1932 Los Angeles Kárpáti Károly szabadfogás 
1932 Los Angeles Zombori Ödön szabadfogás 
1948 London Szilvásy Miklós kötöttfogás 
1952 Helsinki Polyák Imre kötöttfogás 
1956 Melbourne Polyák Imre kötöttfogás 
1960 Róma Polyák Imre kötöttfogás 
1976 Montreal Balla József szabadfogás 
1980 Moszkva Rácz Lajos kötöttfogás 
1980 Moszkva Tóth István kötöttfogás 
1980 Moszkva Balla József szabadfogás 
1988 Szöul Komáromi Tibor kötöttfogás 
2000 Sydney Bárdosi Sándor kötöttfogás 

III.helyezettek 
1912 Stockholm Varga Béla dr. kötöttfogás 
1924 Párizs Bodó Raymund kötöttfogás 
1932 Los Angeles Tunyogi József szabadfogás 
1936 Berlin Palotás József kötöttfogás 
1948 London Ferencz Károly kötöttfogás 
1948 London Tóth Ferenc kötöttfogás 
1952 Helsinki Gurics György szabadfogás 
1956 Melbourne Tóth Gyula kötöttfogás 
1968 Mexikóváros Bajkó Károly kötöttfogás 
1968 Mexikóváros Csatári József szabadfogás 
1972 München Kiss Ferenc kötöttfogás 
1972 München Csatári József szabadfogás 
1972 München Klinga László szabadfogás 
1972 München Bajkó Károly szabadfogás 
1976 Montreal Réczi László kötöttfogás 
1980 Moszkva Seres Ferenc kötöttfogás 
1980 Moszkva Kovács István szabadfogás 
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Sporttudományi kutatások birkózásban 

 A szakirodalom tanulmányozása során azt tapasztaltuk, hogy birkózásban          

az utóbbi tíz évben igen csekély számban jelentek meg publikációk. Igaz ez nemcsak     

az élsport kérdéseinek érintése során, de a birkózás iskolai testnevelésben betöltött 

szerepének feltérképezése során is. Holott Yockey (2006) véleménye szerint a sportág 

elengedhetetlen az iskolai testnevelésben, így annak helyét és szerepét a tantervben 

erősíteni szükséges. Vizsgálata eredményeivel igyekszik ezt bizonyítani.  A birkózás                 

a fiatalok képességeinek fejlesztésén túl olyan pszichés tulajdonságok kialakítására is 

használható, melyek az élet többi területén is elősegítik az érvényesülésüket. Fejleszti    

az önelfogadást, az önkontrollt és a kapcsolatteremtést. 

 

A ’80-as évek szakirodalma lényegesen átfogóbban vizsgálta ezt a sportágat. 

Ugyanakkor korábban is és a mai napig is a legtöbb kutatás a birkózók pszichés 

tulajdonságainak elemzését tűzi ki célul (Gould és mtsai 1991, Németh és mtsai 1999, 

Lewthwaite és Scanlan 1989, Russell és Cox 2002, Scanlan és Lewthwaite 1986). 

Számos szakirodalmat lehet találni a birkózók testösszetétele, testzsír százaléka és                   

a „fogyasztás” témakörében is (Alderman és mtsai 2004, Baum 2006, Housh és mtsai 

1996, Ransone és Hughes 2004).  

 

A birkózás szakirodalmában megtalálható Ericsson és munkatársai (1993) „tudatos 

gyakorlás” elméletének vizsgálata, mely szerint a magasszintű sportteljesítmény 

feltétele inkább az edzésmunkában, kevésbé a genetikai tulajdonságokban keresendő.  

Hodges és Starkes (1996) vizsgálta birkózásban az edzésmunka jelentőségét. Az általuk 

vizsgált nemzetközi szinten elismert, azaz beváltnak tekinthető versenyzők mindegyike 

13-14 évesen kezdett birkózni, körülbelül 25 évesen ért el csúcsteljesítményt, melynek 

hátterében átlagban 11,4 éves edzésmunka állt. Maguk a birkózók is az edzésmunkának 

tulajdonítottak jelentőséget a sikeres szereplés során. Hodges és Starkes szerint                        

a sportág iránti elkötelezettség mindenképpen szükséges a megterhelő edzésmunka 

elviseléséhez. Megválaszolatlan kérdés, hogy vajon van-e összefüggés a sportág iránti 

elkötelezettség és a sportágban megmutatkozó tehetség között. Vajon a tehetséges 

sportoló elkötelezettebbé válik sportága iránt, mint a kevésbé tehetséges?  
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A birkózók éves felkészülési rendszerének ismertetése is rendkívül fontos, a témában 

azonban csak kevés szakirodalom található. Corneanu (1987), valamint Gutman és 

munkatársai (2000) foglalkoztak a formába hozás és formában tartás kérdéseivel.   

 

Bár a technikai és taktikai elemek birkózók által versenyen történő kihasználásáról több 

szakirodalom szól (Barna 1994, Cipriano 1993), csak kevés áll rendelkezésünkre 

konkrétan a birkózó tehetséget jellemző tulajdonságokról, a magas szintű teljesítmény 

eléréséhez szükséges képességekről.  Brown (2001) népszerű könyve a „Sporttehetség” 

(Sports Talent) azonban szinte teljes képet ad a birkózó tehetségről. Az antropometriai 

paraméterek és a motoros képességek teljesítményben megnyilvánuló jelentőségéről is 

számot ad. A testsúlykategóriákban történő versenyzésre hivatkozva az antropometriai 

paramétereknek nem tulajdonít jelentőséget. A csúcsteljesítmény előfeltételeként a 

gyorsaságot, az erőt említi. Mindemellett véleménye szerint a hajlékonyságnak is fontos 

szerepe van.  

Kules és Maric (1989) szerint az a birkózó képes tökéletesebb technikai végrehajtásra, 

akinek a súlypontja alacsonyan helyezkedik el, magas szintű koordinációs 

képességekkel, egyensúlyérzékkel és nagy relatív erővel rendelkezik, valamint 

hajlékony. Mindezek mellett a kognitív képességek magas szintje, a nyugodtság és 

kiegyensúlyozottság is megkövetelt. 

Yoon (2002) vizsgálata kimutatta, hogy a nemzetközi szinten sikeres versenyzők jobb 

izokinetikus erővel, erősebb felsőtesttel, jobb aerob kapacitással, és nagyobb 

hajlékonysággal rendelkeznek, mint a nemzetközi szinten kevésbé, vagy egyáltalán nem 

sikeres társaik. 

Barna (2006) szerint a birkózó sport nagy követelményeket támaszt a sportoló 

erőképességével szemben. Ugyanakkor nagy jelentőséget tulajdonít az állóképességnek 

is a „mérkőzés támadó szellemű irányításában” (29.o.). Továbbá alapvető 

követelményként a magas szintű és sokoldalú motoros ügyesség mellett a tér- és 

időérzékelést, a mozgásérzékelést, a hallást, a látást, az egyensúlyérzékelést, a gyors 

helyzetfelismerést említi (Barna 2003). 

McGuigan és munkatársai (2006) szerint az erőnek van kiemelkedő jelentősége                      

a teljesítményben. 
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A szakirodalom alapos tanulmányozása alapján megállapíthatjuk, hogy a sport 

társadalom életében betöltött szerepét évtizedek óta hangsúlyozzák a szakemberek.                 

A legtöbb publikáció azonban a sportolási szokások fiatalkorban történő kialakításának 

jelentőségét az egészségmegőrzés oldaláról közelíti meg. Kevesebben írnak arról, hogy 

a sportolási szokások kialakításával tulajdonképpen kettős célt tudunk megvalósítani: 

egy egészségesebb társadalmat nevelünk fel és utánpótlást biztosítunk a sport számára. 

Az utánpótlással foglalkozó vizsgálatok között számos tehetség kutatás található. Mind 

az elméleti, mind a gyakorlati megközelítésre számos példát találunk. Azonban még 

mindig hiányosnak mondható a birkózással foglalkozó szakirodalom. Több publikáció 

található a birkózók pszichés tulajdonságainak vizsgálatáról, valamint a birkózók 

testösszetétele, testzsír százaléka  és a „fogyasztás” témakörében és jóval kevesebb                  

a birkózáshoz szükséges tulajdonságokról, képességekről, a kiválasztási rendszerről,               

a beválásról, a birkózók edzővel való kapcsolatáról. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 A sportági eredményesség néhány tényezőjének feltárását három tanulmány 

mentén kívánjuk körbejárni. 

Az anyag és módszereket összefoglalva a 2. táblázatban találjuk, majd az egyes 

tanulmányok külön alfejezetben kerülnek bővebb kifejtésre. 

 

2. táblázat: Cél és módszerek a kutatásban 
Cél Módszer Minta Mintavétel Elemzés 

Sportágválasztás 
körülményeinek vizsgálata kérdőíves felmérés 

felső tagozatos 
általános iskolások 

(N=1604) 

iskolán kívül 
lépcsőzetes, 
iskolán belül 

kényelmi 

alapstatisztikai 
mutatók 

faktoranalízis 

Kiválasztás, beválás vizsgálat nyomonkövetéses 
módszer 

13-14 éves 
birkózók 
(N=285) 

szakértői 

alapstatisztikai 
mutatók 

diszkriminancia 
analízis 

Tehetséggondozás 
(edző-sportoló kapcsolat) 
vizsgálata 

mélyinterjú sikeres edzők 
(N=5) szakértői 

elméleti keret alapján 
nyílt kódolás 

axiális kódolás 
szelektív kódolás 

 

 

3.1. A sportágválasztás körülményeinek vizsgálata 

3.1.1.  A metodika megválasztásának szempontjai  

 A sport szerepének a fiatalok értékrendjében történő feltárására a kérdőíves 

módszert választottuk (Babbie 2003). A szakirodalom tanulmányozása során számos 

esetben használták a kutatók ezt a módszert a sportolási szokások, motivációk 

feltárására.  

Ferron és munkatársai (1999) a szomatikus és mentális egészség tanulmányozása 

érdekében végeztek felmérést a serdülők sportolási szokásairól, sporttevékenységéről, 

egészségmagatartásáról. 10 000 fiatalt kérdeztek meg kérdőív segítségével, melynek 

eredményei a következtetések alapjául szolgáltak. 

Papaioannou és munkatársai (2004) 5991 görög tanuló sportolási szokásait és 

egészségmagatartását tárták fel ezzel a módszerrel. 

Hamar (2005) 15 magyar iskolában 956 serdülőkorú lányt kérdezett meg sportolási 

szokásaikról és a befolyásoló háttértényezőkről, feltárva a család és az iskola 

folyamatban betöltött szerepét. 
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Keresztes és munkatársai (2006) a Dél-Alföldi régióban élő 14 és 21 év közötti fiatalok 

életmódjának, egészségmagatartásának, szabadidős tevékenységének és az ezeket 

befolyásoló pszichoszociális tényezőknek feltárására vállalkoztak. 

Huszár és Bognár (2006) finn és magyar fiatal felnőttek egészségi állapotáról akartak 

információhoz jutni, hogy a két nép szabadidő- és sporttevékenységének összehasonlító 

vizsgálatát elvégezzék. Az általuk használt módszer szintén a kérdőíves felmérés volt. 

Wilson és Dollman (2007) ugyancsak összehasonlító elemzést végzett. Kérdőíves 

módszer segítségével kaptak képet az anglo-ausztrál és a vietnámi-ausztrál fiatalok 

sportolási szokásairól, sportolási rendszerességéről. 

Shi és munkatársai (2006) kínai serdülők szociodemográfiai mutatójának és fizikai 

aktivitásának összehasonlítását végezték.  

Hasonló felmérésre vállalkoztak de Brujin és munkatársai (2006) holland serdülőkön. 

 

3.1.2.  Minta, mintavételi eljárás  

 A kérdőíves felméréshez lépcsőzetes mintavételi eljárást alkalmaztunk. Első 

lépésként összeírtuk azokat a településeket, ahol általános iskola működik. A 

vizsgálatban résztvevő helységeket véletlenszerűen választottuk ki a Központi 

Statisztikai Hivatal által kiadott „A Magyar Köztársaság Helységnévtára”  (Józs 2003) 

alapján. A felméréshez nyolc különböző településen működő általános iskola 5-8. 

osztályos tanulóit kérdeztük meg. A megkérdezett tanulókat a következő települések 

iskoláiból választottuk: Baktalórántháza, Cegléd, Esztergom, Hajós, 

Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Soltvadkert, Szentes. A települések lakosságának 

létszáma a felmérés idején Baktalórántháza 4 309 fő, Cegléd 38 048 fő, Esztergom 

29 213 fő, Hajós 3 560 fő, Hódmezővásárhely 48 350 fő, Nyíregyháza 116 899 fő, 

Soltvadkert 7 945 fő, Szentes 30 862 fő. 

A véletlenszerűen kiválasztott települések esetében, a lépcsőzetes mintavételi eljárás 

következő lépéseként, egyenként összeírtuk az adott település általános iskoláit, az 

Országos Közoktatási Intézet „Nevelési-Oktatási Intézmények Címjegyzéke” alapján, 

majd ezek közül véletlenszerűen választottuk ki a felmérésben résztvevő iskolákat. 

A tervezett mintánk összesen 1700 tanulóból állt. Az iskolánként vett minta 

nagyságának meghatározása, az iskola tanulói létszámának figyelembevételével történt, 

a torzító hatás kiküszöbölése érdekében. Az 1700 kérdőív kitöltésre került, melyek 
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közül 96 részben, vagy teljesen használhatatlan volt, így azok nem kerültek 

feldolgozásra. A feldolgozásra került minta 1604 főből áll. 

A kutatáshoz a felső tagozatos általános iskolai tanulókat kérdeztük sportolási 

szokásaikról, sportágválasztási motivációikról és a sportágválasztásuk hátteréről.  

Azért erre a korosztályra esett a választásunk, mert a sportágválasztás és kiválasztás 

ideje is többé-kevésbé erre az életkorra esik, hiszen a sport teljesítmény-orientáltsága 

következtében a szakemberek egyre korábbi életkorban igyekeznek a gyerekeket 

megnyerni a sportág számára. Amennyiben a kiválasztási folyamatot több lépcsős 

rendszerben képzeljük el, úgy a legtöbb sportágban, köztük birkózásban is, mind a 

szűrés, mind a kiválasztás megtörténik 14 éves korig. Az alsó tagozatos tanulók 

járatlansága a kérdőív kitöltésben, valamint befolyásolhatósága a véleménynyilvánítás 

során arra ösztönzött bennünket, hogy őket ebből a vizsgálatból hagyjuk ki.  

 

A kutatásban tehát nem csupán birkózással foglalkozó tanulók vettek részt. Ennek oka 

részben az, hogy fő célunk a szakemberek befolyásának feltárása volt, mely általános, 

nem csak a birkózást érintő kérdés. Másrészről pedig lehetőségünk nyílt rávilágítani a 

birkózás vizsgált településeken mutatott népszerűségére. A nagy birkózó múlttal 

rendelkező települések a véletlenszerűen kiválasztott mintába nem kerültek bele. 

Az eredmények feldolgozását és közreadását a teljes minta és a mintából kiválasztott 

birkózó gyermekek vonatkozásában is elvégeztük. A birkózással foglalkozó fiatalok 

válaszai közvetlenül hozzásegítenek bennünket a sportág hátterében meghúzódó 

problémák megvilágítására. 

  

3.1.3.  Adatfelvétel és adatfeldolgozás 

 A felmérés időpontja a 2003/2004-es tanév volt. A kérdőív összeállítására és 

kipróbálására korábban került sor. 

A kérdések összeállításához alaposan tanulmányoztuk a szakirodalomban található, 

hasonló témakör köré épülő kérdéssorokat (Aszmann 2002, Szabadné Hollanda 1997). 

Az általunk összeállított kérdőív bevizsgálására nem reprezentatív mintán került sor.                

6 településen összesen 113 általános iskolai tanulóval töltettük ki a kérdőívet.                        

A települések, az iskolák és a tanulók kiválasztása kényelmi mintavétellel történt, 

lehetővé téve, hogy minden esetben magunk felügyelhessük a kitöltést.                            
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Ezáltal lehetőségünk volt a kitöltés során felmerülő kérdéseket azonnal feljegyezni, 

amelyek hozzásegítettek bennünket a kérdőív tisztázásához, végleges formájának 

kialakításához. 

 

Az önkitöltős kérdőív végleges formájában 16 zárt kérdésből és 4 felsorolást igénylő 

nyitott kérdésből állt. A zárt kérdések közül 2 a demográfiai adatok feltérképezésére 

szolgált, a többi 14, illetve a nyitott kérdések mindegyike a sportolási szokások,                         

a rendszeresség, a választott sportágak, a sportágválasztás családi hátterének,                            

a befolyásoló külső és belső tényezőknek feltárására irányultak. A kérdőívre történő 

válaszadás önkéntes és névtelen volt.  

Néhány kérdés esetében a tanulóknak lehetőségük volt több választ is megjelölni. Az 

elővizsgálat során ezekre a kérdésekre adott válaszok során rangsorolást kértünk. Az 

elővizsgálat során azonban azt tapasztaltuk, hogy a felső tagozatos tanulók nagy 

hibaszázalékkal képesek a rangsorolást igénylő kérdéseket megválaszolni. Ennek 

kiküszöbölése és a torzítás minimálisra csökkentése érdekében engedtük meg a 

mintában szereplő tanulóknak a több válasz lehetőség megjelölését. 

(A kérdőívet a 2.sz. Melléklet tartalmazza.) 

 

A lépcsőzetes mintavétellel kiválasztott iskolák testnevelő tanáraival és igazgatóival 

személyesen vagy telefonon történő egyeztetés után a kérdőívek nagyobb részét az előre 

megbeszélt időpontban személyesen kézbesítettük, kisebb részét kipostáztuk.                           

A személyesen kézbesített kérdőívek esetében a kitöltéskor is jelen voltunk, biztosítva 

az eligazítást és felügyeletet, illetve remélve, hogy a kitöltési arány is magasabb lesz, 

amennyiben a felmérés fontosságára mi világítunk rá. Mindemellett ezzel is csökkentve 

az összegyűjtés és visszaküldés során felmerülő nehézségeket. Azokban az esetekben, 

amikor nem tudtunk jelen lenni a kitöltetés során, a testnevelő tanár részére csatoltunk 

egy motivációs levelet, bízva abban, hogy a kollegalitásra való tekintettel maximális 

segítséget kapunk. 

 

A feldolgozás során sportolóként rögzítettük azokat a tanulókat, akik hetente legalább 

háromszor-négyszer járnak sportolni.  A versenyszerű sportolás kritériuma az volt, hogy 

ne csak iskolai versenyeken vegyen részt a sportoló. 
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A lakóhely szerinti elemszámokban mutatkozott nagy különbség miatt a községben, 

falun és tanyán élőket az ún. „nem város” kategóriába soroltuk. Így az eredmények 

közlése során a lakóhely tekintetében a városban és nem városban élők kerülnek 

összehasonlításra.  

A kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszokat csoportosítottuk és kódoltuk.  

Az adatok feldolgozáshoz és elemzéséhez SPSS 14.0 for Windows statisztikai 

programot használtunk.  

Az alapstatisztikai mutatókon (átlag, szórás) kívül faktoranalízis segítségével 

igyekeztünk széleskörű elemzést végezni. Faktoranalízis segítségével állapítottuk meg   

a sportolási motivációhoz, a sportágválasztáshoz, a lemorzsolódáshoz kapcsolódó 

tényezők súlyát. A program a változók között megfigyelt összefüggések alapján 

faktorokat alakít ki. Az egyes változók és a faktorok közötti korrelációt nevezzük 

faktorsúlynak. 

 

 

3.2. Kiválasztás, beválás vizsgálat 

3.2.1.  A metodika megválasztásának szempontjai  

 A birkózáshoz szükséges tulajdonságok feltárására, valamint a kiválasztáshoz 

alkalmazott tesztek hatékonyságának értékeléséhez már bizonyítottan bevált versenyzők 

korábbi méréseredményeinek feldolgozását végeztük el.  

Hasonló vizsgálatot végeztek Orosz és munkatársai (1983), amikor a kutatás idején 

sikeres labdarúgók korábbi méréseredményei alapján dolgoztak ki egy tesztrendszert, 

melyet alkalmasnak véltek a kiválasztás elvégzésére. A sportági tehetség meghatározása 

során legmegbízhatóbb adatokkal ugyanis azok a versenyzők szolgálnak, akik 

sportágukban magas szintű eredményeket értek el. A bevált versenyzők kezdeti 

méréseredményei alapján képet kaphatunk a sportág űzéséhez szükséges 

tulajdonságokról. 
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3.2.2.  Minta, mintavételi eljárás  

 A kutatáshoz 285 13-14 éves birkózó korábban felmért antropometriai 

paraméterei, valamint motoros teszteredményei kerültek feldolgozásra. Valamennyi 

felmért birkózó szakosztályi tag volt. A korosztály kiválasztásánál ugyanaz az 

elképzelés vezérelt bennünket, mint a sportágválasztás körülményeinek feltárása során, 

azaz a sportági kiválasztás várható ideje. A szakemberek 9-11 éves korú (egyesek 

szerint ez a korhatár egyre lejjebb megy) versenyzőket igyekeznek megnyerni                           

a sportágnak. A szűrés tehát már korán elkezdődik, a kiválasztásra, a kiválasztás első 

lépcsőfokára azonban csak a sportágban eltöltött néhány évvel később kerül sor és 

ezután évekig eltart. Ugyanakkor Szabó (1994) szerint a felnőttéválás folyamatában az 

egyéni kvalitások már pubertás kor környékén jól elkülöníthetők és leírhatók.  

 

1980-ban az Országos Testnevelési és Sport Hivatal egy új felmérési rendszert vezetett 

be, amely lehetőséget biztosított az összehasonlításra is. Az Országos Testnevelési és 

Sport Hivatal, a Magyar Testnevelési Egyetem és a sport szövetségek szakemberei 

szervezték a felméréseket különböző sportágakban. Több sportág fiatal sportolóinak 

antropometriai adatait, általános és sportág-specifikus motoros teszteredményeit 

rögzítették (Ozsváth és Fábián 1983). 

 

Az értekezés az 1984-ben végzett felmérések eredményein alapszik. Valamennyi 

felhasználásra került adatlap a kitöltési útmutató alapján készült. Az adatlapot a 3. sz. 

Melléklet, a kitöltési útmutatót a 4. sz. Melléklet tartalmazza, néhány nyelvtani és 

helyesírási javítással. 

 

A felmért antropometriai paraméterek közül a kutatáshoz a következőket használtuk fel 

(zárójelben vannak feltüntetve azok a rövidítések, melyek az adott tesztet jelzik az 

eredmények közlése során): testmagasság [cm] (TM), testtömeg [kg] (TT), 

mellkaskerület nyugodt légzéskor [cm] (MNY), mellkaskerület belégzéskor [cm] (MB), 

mellkaskerület kilégzéskor [cm] (MK), felkarkerület hajlítva (FH) és nyújtva (FNY) 

[cm], alkar- (AK), comb (CK)-és lábszárkerület (LK) [cm].  
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Az általános tesztek közül a 30 méteres síkfutást [s] (30m), Cooper-tesztet [m] (COOP), 

súlypontemelkedést [cm] (SÚLYP) és medicinlabda dobásokat előre (MELŐ) és hátra 

(MHÁT) [cm] elemeztük.  

A törzshajlítás előre teszt értékelését adatrögzítési hibák miatt nem tudtuk az elemzésbe 

bevonni. 

 

Néhány sportág-specifikus teszt is elemzésre került: 10 dobás technikai értékének 

összege [pontszám] (10T), állásból csípődobások száma 30 mp alatt [db] (CSÍPŐ), 

keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt [db] (KERESZT), derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt [db] (FELFORD), mélyfekvőtámasz 30 mp 

alatt [db] (FEKVŐ), négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt [db] (4ÜTEMŰ), 

hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt [db] (LEBEGŐ), függésből 

húzódzkodások száma (a disszertációban a tesztet a ma használatos szakkifejezés szerint 

függésből húzódásként olvashatják) [db] (HÚZÓD), állásból hídbaesés-visszavetődés 

30 mp alatt [db] (HÍD) és ügyességi gyakorlat-bumeráng teszt [mp] (UGYES). A 

motoros tesztek közül a 10 dobás technikai értékének összege kíván külön 

magyarázatot. Ez a teszt 10 sportág-specifikus technikai elemre kapott pontszámok 

összegét adja ki. A sportág-specifikus technikai elemek a következők voltak:                

1. csípődobás derékfogással, 2. hátradobás derékfogással, 3. rogyasztás keresztfogással, 

4. fordított emelés állva, 5. felfordítás derékfogással, 6. vállraemelés térdelve, 7. páros 

combkiemelés kifordítással, féljárom, 8. nyakfogás és túlsó bokafogás, 9. lábkulcs 

átemelés túlsó combtőfogással, 10. orsó.  

 

A megszokottól eltérően a mélyfekvőtámasz, a négyütemű szabadgyakorlat, a 

lebegőülés és a függésből húzódás tesztek a sportág-specifikus kategóriához tartoznak. 

Mivel az adatlapon eszerint szerepeltek, a feldolgozást is így végeztük. A véleményünk 

szerint hibára azonban már a hipotézisek megfogalmazásakor is utalunk és a 

későbbiekben a megbeszélés és következtetések részben is felhívjuk a figyelmet. 
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3.2.3.  Adatfelvétel és adatfeldolgozás 

 Az adatfelvételt a sportszövetségek munkatársai és a sportegyesületekben 

dolgozó edzők vették fel az Országos Testnevelési és Sporthivatal által meghatározott 

és leírt módon. 

Az adatfeldolgozáshoz a birkózókat a felmérés idején érvényben levő versenyszabályok 

alapján súlycsoportokba soroltuk. 

A statisztikai elemzéshez az egyes súlycsoportokat összevontuk, melynek 

következtében három súlykategóriát határoztunk meg: az alacsony súlykategóriába a 35, 

38 és 41 kilogrammban, a közepes súlykategóriába a 45, 49, 53 kilogrammban, míg a 

nehéz súlykategóriába az 58, 63 és 68 kilogrammban versenyzőket soroltuk.                 

A versenyszabályok szerint ebben a korosztályban 68+ súlycsoportban is 

versenyezhettek a birkózók, eredményeiket azonban, elsősorban testméreteik 

szélsőséges volta és a kis elemszám miatt, nem dolgoztuk fel.   

Követéses vizsgálattal nyomon követtük és feljegyeztük valamennyi birkózó 

sportpályafutásának egyes állomásait, valamennyi korosztályban elért sikereit. 

Bevált sportolóként kezeltük azokat a birkózókat, akik országos bajnokságokon 

korcsoportjukban dobogós helyezést értek el (1-3. hely), nemzetközi versenyeken                      

(EB, VB, Olimpia Játékok) pedig pontszerző helyen (1-6. hely) végeztek. A beválás 

feltételeként került meghatározásra az is, hogy a birkózó ne csak egy életkori 

csoportban feleljen meg az előbb említett követelményeknek.  

 
A vizsgálathoz valamennyi súlykategóriában összehasonlítottuk a későbbiek során 

bevált és kevésbé sikeres versenyzők felméréskor mutatott eredményeit mind az 

antropometriai paraméterek, mind az általános és speciális teszteredmények alapján.               

Az adatfeldolgozáshoz SPSS 14.0 for Windows statisztikai programot használtunk.  

Az alapstatisztikai mutatókon kívül egy többváltozós statisztikai eljárást,                            

a diszkriminancia analízist alkalmaztuk, annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy mely 

teszteknek van a legerősebb megkülönböztető hatása.  
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3.3. A tehetséggondozás (edző-sportoló kapcsolat) vizsgálata 

3.3.1. A metodika megválasztásának szempontjai 

 Az edző-sportoló kapcsolat feltérképezésére a kikérdezés egyik módszerét,                      

a mélyinterjút alkalmaztuk. A kvalitatív módszerek alkalmazása több terület, téma 

feltárására alkalmasak, hiszen általuk egy másik ember nézeteiről, elképzeléseiről 

kaphatunk pontos képet (Patton 1990). Úgy véljük, hogy témánk tanulmányozására 

alkalmasnak tekinthető tehát a mélyinterjú, mely arra szolgál, hogy megértsük mások 

tapasztalatát és azt, hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan értelmezik (Seidman 2002, 

Starkes és mtsai 2001, Szabolcs 2001).  

Ezt a módszert számos kutató alkalmazta az edző-sportoló kapcsolat feltérképezésére 

(Jowett és Cockerill 2003, Philippe és Seiler 2006).   

A korábban sikeres versenyzők, ma sikeres edzők véleménye sok érdekes információval 

szolgálhat a tehetséggondozás kérdésköréről, kiemelt szerepet tulajdonítva az edző-

sportoló kapcsolatnak a sportsikerek elérésének folyamatában.  

 

3.3.2.  Minta, mintavételi eljárás 

 A mintavétel során az a szempont vezérelt bennünket, hogy a megkérdezettek 

mindegyike elismert, sikeres edzői pályafutással rendelkezzen (N=5). A megkérdezettek 

között különböző korosztállyal foglalkozó edzők vannak. 

A megkérdezett edzők közül egy gyerekekkel foglalkozik. Megnéztük, hogy mely edző 

tanítványainak vannak rendszeresen kiváló eredményei az országos és 

csapatbajnokságokon, a mintavétel eredményesség alapján történt.  

Az edzők közül egy az utánpótlás korosztállyal foglalkozik. A mintavétel során 

szempont volt, hogy az edző részt vegyen a Héraklész programban (Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési Intézet), továbbá a sportolók nemzetközi eredményességét vettük 

alapul. 

A további három megkérdezett edző a felnőtt válogatottal foglalkozik. Így esett                       

a választásunk a női szakág vezetőjére, a kötöttfogású, illetve a szabadfogású szövetségi 

kapitányokra. 

Az edzők valamennyien sikeres sportpályafutással rendelkeznek. Átlagosan 39,6 évesek 

és átlagosan 11,8 éve dolgoznak edzőként. Edzőként nevükhöz fűződik 33 EB helyezés 

(1-3.), 18 VB helyezés (1-3.) és 1 olimpiai aranyérem mellett számos pontszerző 
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helyezés (4-6.) a nemzetközi versenyeken (EB, VB, Olimpiai Játékok) és számos 

magyar bajnoki cím. 

 

3.3.3.  Adatfelvétel és adatfeldolgozás 

 Az adatfelvételre 2006/2007-ben került sor. Első lépésként telefonon vettük fel                     

a kapcsolatot az edzőkkel, megérdeklődve, hogy hajlandóak-e részt venni                            

a vizsgálatban, melyet röviden felvázoltunk nekik. Mindannyian rendkívüli 

segítőkészséget mutattak. A telefonon történő megegyezés után került sor a személyes 

találkozóra, mely minden esetben nyugodt körülmények között folyt. Az interjú során 

feltett kérdések minden esetben kapcsolódtak az előre felvázolt kérdéskörökhöz (5. sz. 

Melléklet). Valamennyi interjú rögzítésre (diktafon és írásos feljegyzés) került. 

Időtartamukat tekintve 80-100 perc közé esett mindegyik.  

Mivel a kvalitatív módszerek esetén sokszor felmerül az érvényesség és                            

a megbízhatóság kritériumoknak való megfelelés, ennek a hibaforrásnak a minimálisra 

csökkentésére az alábbi módszereket alkalmaztuk. 

Az érvényesség kritériumának való megfelelés érdekében az interjúk kódolása, majd 

értelmezése után kapott első eredményekkel újra megkerestük a kutatásban résztvevő 

edzőket a finomítás érdekében.  

A megbízhatóság kritériumának azzal igyekeztünk megfelelni, hogy beazonosítottuk                

a kutatás elméleti hátterét, fogalmakkal, elméletekkel keretet adtunk a kutatásnak. 

A kutatáshoz használt elméleti keretet a Jowett és Meek (2000) által meghatározott 

hármas kontextus biztosította (lsd. 2. fejezet: Irodalmi áttekintés). Az edzőkkel végzett 

interjúhoz tehát vezérfonalat az edző-sportoló kapcsolat személyiségi feltételei,                      

a célkitűzések és kommunikáció, valamint a vezetési stílus és motiváció adta.  

A rögzített interjúkban adott válaszok elsőként kódolásra és csoportosításra kerültek. 

A kódolás három típusával igyekeztünk megfelelni a tudományosság 

követelményeinek: 

1. nyílt kódolás: a válaszokhoz fogalmakat rendeltünk és azokat kategóriákba 

rendeztük; 

2. axiális kódolás: az alapkategóriákhoz alkategóriákat rendeltünk aszerint, hogy                    

a kategória mit mond el a kutatás problémájáról; 

3. szelektív kódolás: összefüggéseket, kulcskategóriákat kerestünk és határoztunk meg. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. A sportágválasztás körülményeinek vizsgálata 

 A sportágválasztás körülményeinek vizsgálata során célunk a felső tagozatos 

általános iskolai tanulók (ezen belül a birkózók) sportolási szokásairól, 

rendszerességéről való tájékozódás, a tanulók által űzött sportágak megismerése,            

a tanulók sportolási indítékainak feltérképezése, a szakemberek (testnevelő tanár, edző), 

a szülők, a barátok szerepének és a saját elhatározás mértékének feltárása                        

a sportágválasztási döntésekben, valamint a korai abbahagyás okainak megismerése 

volt.  

 

Sportolási szokások 

 A sportolási szokásokról való tájékozódás során többek között arról kaptunk 

információt, hogy az általános iskolai tanulók hány százaléka sportol és azt milyen 

jelleggel (versenyszerű sporttevékenység, vagy szabadidősport) teszi, hány százaléka 

sportolt, de jelenleg már nem folytatja ezt a tevékenységet és hányan vannak olyanok, 

akik még sosem folytattak sporttevékenységet az iskolai testnevelés órán kívül.  

Az általános iskolai tanulók mintegy 6,4 %-a sosem sportolt a testnevelés órán kívül, s 

bár az arány alacsonynak mondható, mégis elgondolkodtató. 25,1 %- a a megkérdezett 

tanulóknak korábban már folytatott sporttevékenységet, ugyan nem versenyszerűen, 

inkább csak szabadidősport jelleggel. Igen magas azoknak a száma (10,1%), akik 

korábban versenyszerűen sportoltak, de már az általános iskolai tanulmányok alatt 

felhagytak ezzel a tevékenységgel. Az abbahagyás okait is megpróbáltuk feltárni, a 

kapott eredmények később kerülnek közlésre. A jelenleg is sportoló tanulók 27,9 %-a 

nem versenyszerűen sportol és 30,5 %-a versenyeken is részt vesz.  

 
A sportolási szokások nemek szerinti alakulása alapján azt mondhatjuk, hogy a leányok 

közül kerülnek ki magasabb számban azok, akik sosem sportoltak még az iskolai 

testnevelés órán kívül. A sporttevékenységet abbahagyó fiatalok közül a lányok voltak 

többen, akik nem versenyszerűen, inkább csak szabadidősport jelleggel sportoltak,                 

de már azt sem teszik. A fiúk 10,9 %-a viszont korábban versenyeken is részt vett, 

ennek ellenére már nem folytatja a tevékenységet. A jelenleg sportoló fiatalok között is 

több lány űz szabadidősportot, míg a fiúk nagyobb arányban űznek versenysportot                

(3. táblázat). Szignifikáns különbséget a nemek között a jelenleg is versenyszerűen 
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sportolók esetében találtunk. Szignifikánsan magasabb arányban sportolnak 

versenyszerűen a fiúk (p<0.001). A szignifikanciát mutató táblázatot az 1. sz. Függelék 

tartalmazza. 

A sportolási szokások lakóhely szerinti megoszlása a versenyszerűen korábban 

sportolók esetében mutat nagy különbséget a városban és nem városban élők között     

(4. táblázat). A városban lakó, korábban versenyszerűen sportoló tanulók magasabb 

aránya a nem városban lakókkal szemben szignifikáns különbséget mutat (p<0,001) 

(2.sz. Függelék). 

 

3. táblázat: A sportolási szokások nemek szerinti megoszlása 
 

 1 2 3 4 5 Összes 

Fő 60 206 71 246 185 768 
[%]nem 7,8 26,8 9,3 32,0 24,1 100,0 
[%]sportolási szokás 58,3 51,1 43,8 55,0 37,8 47,9 

leány 

[%] összes 3,7 12,8 4,4 15,3 11,5 47,9 
Fő 43 197 91 201 304 836 
[%] nem 5,1 23,6 10,9 24,0 36,4 100,0 
[%] sportolási szokás 41,7 48,9 56,2 45,0 62,2 52,1 

nem 

fiú 

[%] öszes 2,7 12,3 5,7 12,5 19,0 52,1 
Fő 103 403 162 447 489 1604 
[%] nem 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
[%] sportolási szokás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
1 - Sosem sportolt, 2 - Nem versenyszerűen sportolt, 3 - Versenyszerűen sportolt, 4 - Nem versenyszerűen sportol,                                       
5 - Versenyszerűen sportol 

 
4. táblázat: A sportolási szokások lakóhely szerinti megoszlása 

 

1 - Sosem sportolt, 2 - Nem versenyszerűen sportolt, 3 - Versenyszerűen sportolt, 4 - Nem versenyszerűen sportol,                                       
5 - Versenyszerűen sportol 

 1 2 3 4 5 Összes 

Fő 62 234 132 232 292 952 
[%]lakóhely 6,5 24,6 13,9 24,3 30,7 100,0 
[%]sportolási szokás 60,2 58,1 81,5 51,9 59,7 59,4 

város 

[%] összes 3,9 14,6 8,2 14,5 18,2 59,4 
Fő 41 169 30 215 197 652 
[%]lakóhely 6,3 25,9 4,6 33,0 30,2 100,0 
[%]sportolási szokás 39,8 41,9 18,5 48,1 40,3 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 2,6 10,5 1,9 13,4 12,3 40,6 
Fő 103 403 162 447 489 1604 
[%]lakóhely 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
[%]sportolási szokás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
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A birkózók kis csoportjában (a teljes minta mindössze 1,4 %-a) 88,9 % fiú és 11,1 % 

leány sportoló van, valamennyien városban élnek. A sportolási szokásaikat tekintve 

megállapítottuk, hogy 61,1 %-uk versenyszerűen sportol. A birkózó lányok mindegyike 

versenyszerűen űzi a sportágát.  

 

Megkérdeztük a tanulóktól, hogy melyek azok a sportágak, vagy mozgásfajták 

melyekkel rendszeresen foglalkoznak. A kérdőívben szereplő első vonalra írták azt                 

a sportágat, amellyel a legtöbbet foglalkoznak, a második sorba kerültek azok                        

a sportágak, melyeket ritkábban űznek. 

A kérdőívek elemzésekor szembetűnő volt, hogy a tanulók milyen szakszerűen nevezték 

meg a sportágakat, melyekkel ők maguk foglalkoznak. Ez azt bizonyítja, hogy a fiatalok 

részvétele az adott tevékenységben nem csupán kitaláció. 

 

A rendszeresen, de nem feltétlenül versenyszerűen sportoló általános iskolai tanulók 

27,2 %-a labdarúgással, 18,9 %-a kézilabdázással, 7,1 %-a úszással, 6,3 %-a futással, 

4,9 %-a karatéval, 4,7 %-a kerékpározással foglalkozik.  Aránylag kisebb a megjelenése 

a kosárlabdának (4,2 %) és az aerobiknak (3,1 %). Mindössze 2,9 %-a a megkérdezett 

tanulóknak atletizál, 2,7 %-a szertornázik,  1,9 %-a vízilabdázik. 1,8 % választotta                   

a tömegsportot, 1,7 % az asztaliteniszezést és lovaglást, 1,4 % a birkózást, ugyancsak 

1,4 % a fitneszt, 1,3 % a teniszezést, 1,2 % a táncot. 

A többi felsorolásra került sportág, vagy mozgásos tevékenység (BMX, cselgáncs, 

evezés, fallabda, gördeszkázás, görkorcsolyázás, íjászat, jazz-balett, jégkorongozás, 

kajak-kenu, korcsolyázás, ökölvívás, RG, röplabdázás, sakk, sielés, tájékozódási futás, 

tollaslabdázás, ugrókötelezés, vívás) arányait tekintve mind 1 % alatt van, ezért ezeket 

mérvadónak nem tekinthetjük. 

 

Második sportágat a tanulók 39,1%-a jelölt meg. 39,8 %-ban sportjátékok (asztalitenisz, 

floorball, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tenisz, tollaslabda, vízilabda) 

kerültek felsorolásra. 
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A sportági kiválasztás, tehetség felismerés és utánpótlás nevelés szempontjából 

mindenképpen az tekinthető informatív adatnak, amely a jelenleg versenyszerűen 

sportoló fiatalok által választott sportágról tájékoztat bennünket (5. táblázat).  

 

 

5. táblázat: A jelenleg versenyszerűen sportoló általános iskolai tanulók által 
választott sportágak százalékban 

 
Versenyszerűen sportolók

sportág [%] sportág [%] 
aerobik 3,7 lovaglás 1,8 

asztalitenisz 1,4 ökölvívás 0,6 
atlétika 6,3 röplabda 0,2 
birkózás 2,2 sakk 0,6 

BMX 0,2 síelés 0,4 
evezés 0,4 szertorna 3,3 
fitnesz 1,4 tájékozódási futás 1,2 
íjászat 0,4 tenisz 0,8 

kajak-kenu 1,4 ugrókötelezés 0,4 
karate 3,5 úszás 9,7 

kézilabda 17,4 versenytánc 1,2 
kosárlabda 4,5 vívás 0,2 
labdarúgás 32,7 vízilabda 4,1 

 

 

Amennyiben sportágcsoportok szerint szeretnénk a választást értékelni, úgy                            

a sportjátékok kerülnek az első helyre, mivel valamennyi sportjátékot tekintve a fiatalok 

több, mint fele választott ebből a sportágcsoportból. A versenyszerűen sportoló 

általános iskolai tanulók közül legtöbben a labdarúgást űzik (32,7%) és szintén magas                            

a kézilabdázók aránya (17,4%). Jóval kevesebben kosárlabdáznak (4,5%), vízilabdáznak 

(4,1%), asztaliteniszeznek (1,4%), teniszeznek (0,8%), röplabdáznak (0,2%) 

versenyszerűen. 

A küzdősportok kevésbé népszerűek a fiatalok választása alapján, hiszen 3,5% 

választotta a karatét, 2,2% a birkózást, 0,6% az ökölvívást és 0,2% a vívást. 

Viszonylag szép arányban versenyeznek a tanulók úszásban (9,7%). Az atlétika 

versenyszámaiban méri össze erejét a kortársakkal a tanulók 6,3%-a. 

A manapság népszerű fitnesz jellegű sportok közül kettő jelenik meg a választásban,    

az aerobik (3,7%) és maga a fitnesz, mely ebben az életkorban az ún. fit-kid 

versenyeken való részvételt jelenti (1,4%). 
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Kis számban jelent meg az országunkat elismertté tevő kajak-kenu (1,4%) és evezés 

(0,4%) sportágak. 

Bár a magyarok a szertornában is jeleskednek, ez a sportág a tanulók körében kevésbé 

kedvelt, hiszen mindössze 3,3 % döntött a sportág mellett. Bár nem klasszikus sportág, 

de versenyzési lehetőséget biztosít a valamennyi izomcsoportot átmozgató versenytánc 

is, mely 1,2%-ban került választásra. 

Kis százalékban ugyan, de a lovaglás (1,8%), a tájékozódási futás (1,2%),                            

az ugrókötelezés (0,4%) és az íjászat (0,4%) is  megjelenik a fiatalok választásában. 

Már ebben az életkorban is feltűnik a télisportok közül a sí (0,4%) és az extrém sportok 

közül a BMX versenyeken való részvétel (0,2%). 

A szellemi sportok kategóriájába tartozó sakkozást, a megkérdezett tanulóknak 0,6%-a 

űzi. 

 

Megkérdeztük a tanulóktól azt is, hogy valóban, részben vagy egyáltalán nem azt                      

a sportágat űzik, amit igazán szerettek volna. A tanulók 64,6%-a érzi úgy, hogy azzal                 

a sportággal foglalkozik, amivel szeretett volna, ez az arány a birkózóknál 83,3%. 

21,4%-a a teljes mintának és 16,7%-a a birkózóknak csak részben foglalkozik azzal, 

amivel akart. 14%-a a tanulóknak azonban valamilyen okból kifolyólag nem azt             

a sportágat űzi, amit akart. Közöttük nem volt egyetlen birkózó sem. 

Az esetükben rákérdeztünk az okokra. Válaszalternatívákat adtunk meg, melyek közül 

több is megjelölhető volt. Azt tudtuk meg, hogy a tanulók 48,9%-nak nem volt 

lehetősége az általa kedvelt sportágat űzni a lakókörnyezetében, 27,1%- a hivatkozott  

az anyagiakra ebben a kérdésben, 52% nem tudta az időbeosztásába illeszteni  a sportág 

űzését, 19,1%-a a barátok adott sportág iránti érdeklődésének hiányában nem azt űzi, 

amit szeretett volna. 38%-a az általános iskolai tanulóknak az egyéb okokra adott 

válaszalternatívát is megjelölte. Mindamellett, hogy kértük őket, hogy ha ezt a választ 

jelölik meg, írják a pontozott vonalra az okot, ez nem hozott értékelhető eredményt 

számunkra. 
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Sportolási rendszeresség  

 A kérdőív alapján információhoz jutottunk arról is, hogy azon általános iskolai 

tanulók, akik jelenleg is sportolnak, azt milyen rendszerességgel teszik (6. táblázat).  

A sporttevékenységet folytató tanulók 6,2%-a naponta többször, 16,1%-a naponta,                

34,2%-a heti 3-4 alkalommal, 40,2%-a heti 1-2 alkalommal, 2,7%-a havi egyszer-

kétszer és 0,6%-a évente 1-2 alkalommal sportol. A táblázat mutatja, hogy a fiúk 

átlagban sokkal többször sportolnak, mint a lányok. A lányok között található több, akik 

hetente, havonta, vagy évi 1-2 alkalommal űznek valamilyen sporttevékenységet. 

Szignifikáns eltérés a nemek között nem mutatható ki.  

 

Azok a tanulók, akik havonta vagy csak évente egy-két alkalommal (pl. síelés) 

folytatnak sporttevékenységet, semmiképpen sem mondhatók rendszeresen 

sportolóknak.   

Összességében megállapítható, hogy a megkérdezett tanulók legtöbbje (40,2%) heti 

egy-két alkalommal sportol. 

 
 

6. táblázat: Sportolási rendszeresség az általános iskolai tanulók körében 
százalékos megoszlásban 

 
 1 2 3 4 5 6 Összes 

Fő 23 63 134 193 14 4 431 
[%] nem 5,3 14,6 31,1 44,8 3,3 0,9 100,0 
[%] rendszeresség 39,7 41,7 41,9 51,3 56,0 66,7 46,0 

leány 

[%] összes 2,5 6,7 14,3 20,6 1,5 0,4 46,0 
Fő 35 88 186 183 11 2 505 
[%] nem 6,9 17,5 36,8 36,2 2,2 0,4 100,0 
[%] rendszeresség 60,3 58,3 58,1 48,7 44,0 33,3 54,0 

nem 

fiú 

[%] összes 3,7 9,4 19,9 19,6 1,2 0,2 54,0 
Fő 58 151 320 376 25 6 936 
[%] nem 6,2 16,1 34,2 40,2 2,7 0,6 100,0 
[%] rendszeresség 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 6,2 16,1 34,2 40,2 2,7 0,6 100,0 
1- Naponta többször, 2 - Naponta, 3 – Heti 3-4 alkalommal, 4 – Heti 1-2 alkalommal, 5 – Havi 1-2 alkalommal, 
6 – Évente 1-2 alkalommal 

 

 

Amennyiben a rendszeresség lakóhely szerinti megoszlását kívánjuk feltérképezni, úgy 

az eredmények alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a nem városban élők közül kerülnek 

ki legtöbben azok, akik naponta többször sportolnak (7. táblázat). 
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Naponta, heti három-négy, illetve heti, havi és évente egy-két alkalommal a városban 

élők sportolnak magasabb számban. Lakóhely szerint szignifikáns eltérés nem 

mutatható ki a sportolási rendszerességben. 

 
 

  7. táblázat: Sportolási rendszeresség lakóhely szerinti százalékos megoszlása 
 

 1 2 3 4 5 6 Összes 
Fő 26 81 197 203 13 4 524 
[%] lakóhely 5,0 15,4 37,6 38,7 2,5 0,8 100,0 
[%] rendszeresség 44,8 53,6 61,6 54,0 52,0 66,7 56,0 

város 

[%] összes 2,8 8,7 21,0 21,7 1,4 0,4 56,0 
Fő 32 70 123 173 12 2 412 
[%] lakóhely 7,8 17,0 29,8 42,0 2,9 0,5 100,0 
[%] rendszeresség 55,2 46,4 38,4 46,0 48,0 33,3 44,0 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 3,4 7,5 13,1 18,5 1,3 0,2 44,0 
Fő 58 151 320 376 25 6 936 
[%] lakóhely 6,2 16,1 34,2 40,2 2,7 0,6 100,0 
[%] rendszeresség 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 6,2 16,1 34,2 40,2 2,7 0,6 100,0 
1- Naponta többször, 2 - Naponta, 3 – Heti 3-4 alkalommal, 4 – Heti 1-2 alkalommal, 5 – Havi 1-2 alkalommal, 

   6 – Évente 1-2 alkalommal 
 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy azok a tanulók, akik birkózással foglalkoznak                       

(akár versenyszerűen, akár nem) milyen rendszerességgel űzik a sportágat. A birkózók 

fele (50%) naponta jár edzésre, míg a másik fele (50%) hetente három-négy alkalommal 

megy az edzőterembe, nemek szerinti megoszlásban szignifikáns eltérés nem mutatható 

ki. 

 

Az abbahagyás okai 

 Amennyiben a korábban mozgásos-, vagy sporttevékenységet - akár 

versenyszerűen, akár szabadidősport jelleggel - űző, de a tevékenységet már abbahagyó 

tanulókat „lemorzsolódottaknak” tekintjük, akkor megdöbbentő számadat tárul elénk          

(8. táblázat). A „lemorzsolódott” tanulók mintegy 35,2%-ot tesznek ki az általunk 

megkérdezett mintán. A nemek szerinti megoszlás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy                

a fiatal lányok 36,1%-a, a fiúk 34,5%-a hagyta abba a korábban űzött mozgásos-, vagy 

sporttevékenységet ebben a korai életszakaszban. A birkózást a lemorzsolódásra 

vonatkozó kérdés és egyben probléma a vizsgált mintán nem érintette. 



 67

A lakóhely tekintetében jelenleg sportoló tanulók 55%-ot tesznek ki a városban és 

63,2%-ot a nem városokban. 38,5%-a a városban lakó tanulóknak, 30,5%-a a nem 

városban lakóknak lemorzsolódott (9. táblázat). 

 

 

8. táblázat: A sporttevékenységet abbahagyó tanulók megoszlása nemek szerint 
 

 Sosem sportolt Lemorzs. Sportol  Összes 

Fő 60 277 431 768 
[%] nem 7,8 36,1 56,1 100,0 
[%] lemorzsolódott 58,3 49,0 46,0 47,9 

leány 

[%] összes 3,7 17,3 26,9 47,9 
Fő 43 288 505 836 
[%] nem 5,1 34,5 60,4 100,0 
[%] lemorzsolódott 41,7 51,0 54,0 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 2,7 17,9 31,5 52,1 
Fő 103 565 936 1604 
[%] nem 6,4 35,2 58,4 100,0 
[%] lemorzsolódott 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 6,4 35,2 58,4 100,0 

 
 
 
 

9. táblázat: A sporttevékenységet abbahagyó tanulók megoszlása lakóhely szerint 
 

 Sosem 
sportolt Lemorzs. Sportol  Összes 

Fő 62 366 524 952 
[%]lakóhely 6,5 38,5 55,0 100,0 
[%]lemorzsolódott 60,2 64,8 56,0 59,4 

város 

[%] összesen 3,9 22,8 32,7 59,4 
Fő 41 199 412 652 
[%]lakóhely 6,3 30,5 63,2 100,0 
[%]lemorzsolódott 39,8 35,2 44,0 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összesen 2,6 12,4 25,7 40,6 
Fő 103 565 936 1604 
[%]lakóhely 6,4 35,2 58,4 100,0 
[%]lemorzsolódott 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összesen 6,4 35,2 58,4 100,0 
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 Amikor az általános iskolai tanulók sportolási szokásait elemezzük és a lemorzsolódás 

magas százalékát tapasztaljuk meg kell állnunk egy pillanatra. Fontos tudnunk, hogy 

milyen tényezők játszanak szerepet akkor, amikor ilyen fiatalon valaki abbahagy egy 

olyan tevékenységet, mely felüdülést szolgál, mely az egészségmegőrzés része, melyben  

az ember örömét leli szinte valamennyi életkorban, melyben kiélheti versenyzési 

kedvét, melyben a teljesítmény és annak javulása mérhető.  

 

Feltettük tehát a kérdést a tanulóknak, hogy minek következtében jutottak el odáig, 

hogy felhagyjanak a sporttevékenység űzésével. Válasz alternatívákat adtunk meg, 

melyek közül akár többet is megjelölhettek. 34,9 %-a a megkérdezett tanulóknak 

megunta a sporttevékenység űzését, ami komoly gondolatokat ébreszt a testnevelők és 

edzők munkájával kapcsolatban. 30,6% érezte úgy, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem 

tudta tovább folytatni a sporttevékenységet. A fiatalok iskolai leterheltségéről sokat 

hallunk, azonban további részletekre nem kérdeztünk rá, így messzemenő 

következtetések levonására ebben a kérdésben nem lesz lehetőségünk.  

A tanulók 22,7%-a hivatkozott egyéb okokra, 12% szenvedett sportsérülést, mely 

befolyásolta a további aktív részvételt a sport területén, 8,7% a fejlődés hiányát 

tapasztalta, 8,1%-nak az edzővel, edzőtársakkal való konfliktus vette el a kedvét, 7,3% 

lakóhely váltás következtében morzsolódott le, 4,4% szerint túl költséges volt                    

a részvétel, 3,5% családi állapot változásra, 2,8% a szakosztály megszűnésére 

hivatkozott. Sajnos az egyéb okokra adott, általuk megfogalmazott válaszok nem voltak 

értékelhetőek. 

 

Szignifikáns különbség mutatkozik az egyéb elfoglaltságra adott válasz esetén a nemek 

szerinti megoszlásban, melyet a lányok jelöltek magasabb százalékban (p<0,05)          

(3. sz. Függelék). 

 

Faktor analízis segítségével az egyes tényezők súlyáról is kaphatunk információt       

(10-11. táblázat).  
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10. táblázat: Az abbahagyás okai (Faktor Analízis) 

 

A változók teljes varianciája 

Sajátérték (Eigen) Négyzetek összege - kivonat Négyzetek összege - rotáció 
Állítások 

Össz Variancia 
(%) 

Kumulatív 
(%) Össz Variancia 

(%) 
Kumulatív 

(%) Össz Variancia 
(%) 

Kumulatív 
(%) 

1 1,55 17,26 17,26 1,55 17,26 17,26 1,44 15,97 15,97 
2 1,20 13,31 30,57 1,20 13,31 30,57 1,29 14,30 30,28 
3 1,04 11,53 42,10 1,04 11,53 42,10 1,04 11,56 41,84 
4 1,00 11,14 53,25 1,00 11,14 53,25 1,03 11,41 53,25 
5 0,98 10,92 64,17       
6 0,92 10,24 74,41       
7 0,84 9,35 83,76       
8 0,76 8,40 92,16       
9 0,71 7,84 100,00       

Alkalmazott eljárás: Principal Component Analysis 

 

 

11. táblázat: Faktorsúlyok százalékban megadva  

Állítások 
Faktorok  

1 2 3 4
Megunta 0,73    
Nem fejlődött 0,63    
Egyéb elfoglaltság 0,55    
Konfliktus 0,42    
Családi állapot változása  0,74   
Lakóhelyváltás  0,72   
Sérülés   0,82  
Szakosztály megszűnése    0,82 
Költséges részvétel    0,55 

 

 

Az egyes állítások négy faktorba sorolhatók annak megfelelően, hogy milyen súllyal 

vesznek részt a kapott eredményekben, 1) Érzelmi tényezők, 2) Mikrokörnyezeti 

tényezők, 3) Sérülés, 4) Anyagi tényezők. Az első faktorba kerültek azok az állítások, 

melyek szerint a tanulók megunták, nem fejlődtek, egyéb elfoglaltság, illetve konfliktus 

miatt morzsolódtak le. A második faktorba olyan mikrokörnyezeti tényezők kerültek, 

mint a családi állapot változás és a lakóhelyváltás. A harmadik faktort a sérülés okozta 

abbahagyás jelenti, míg a negyedik faktorba az anyagiakon múló szakosztályi felbomlás 

és a költséges részvétel került. A négy faktor mutatja és szétválasztja a belső, személyes 
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tényezők - első faktor -, valamint a külső körülmények szerepét - második, harmadik, 

negyedik faktor -. 

 

Sportolási motivációk 

 A „miért sportolsz / sportoltál?” kérdésre kapott válaszokban, melyek közül több 

megjelölhető volt, leginkább a média vagy a hatékony otthoni-iskolai nevelés szerepét 

véljük felfedezni (12. táblázat).  Ezt azért feltételezzük, mert a tanulók majdnem fele 

(48,3%) nyilatkozott úgy, hogy az egészségmegőrzés motiválja a rendszeres sportolásra, 

mozgásos tevékenység űzésére. Az egészségmegőrzés mellett szórakozásból a 

megkérdezett tanulók 46,7%-a, a baráti társaság miatt 34,9%-a űz, vagy űzött 

valamilyen sportágat.  Időtöltésként 30,4% sportol, illetve 21,6% szeretne élsportolóvá 

válni.  Az élsport iránt mutatott igény a fiúknál 28,9 %-ot jelent, míg a lányok 13,7 %-a 

vonzódik a magas szintű teljesítményhez. Magas volt az egyéb okokra adott válaszok 

száma (18,6%), de a válaszok annyira szélsőségesek vagy értelmezhetetlenek voltak, 

hogy sajnos erre nem tudunk részletesebben kitérni. 

 

 

12. táblázat: Sportolási motivációk nemek szerinti megoszlása 

 

 1 2 3 4 5 6 
Fő 353 232 253 423 105 156 
[%] nem 46,0 30,2 32,9 55,1 13,7 20,3 
[%] motiváció 47,1 47,5 45,3 54,7 30,3 52,3 

leány 

[%] összes 22,0 14,5 15,8 26,4 6,5 9,7 
Fő 396 256 306 351 242 142 
[%]nem 47,4 30,6 36,6 42,0 28,9 17,0 
[%] motiváció 52,9 52,5 54,7 45,3 69,7 47,7 

nem 

fiú 

[%] összes 24,7 16,0 19,1 21,9 15,1 8,9 
Fő 749 488 559 774 347 298 
[%]nem 46,7 30,4 34,9 48,3 21,6 18,6 
[%]motiváció 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 46,7 30,4 34,9 48,3 21,6 18,6 
     1 – Szórakozás, 2 – Időtöltés, 3 – Barátok, 4 – Egészségmegőrzés, 5 – Élsport, 6 - Egyéb 
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Szignifikáns különbséget a fiúk és lányok között az egészségmegőrzés (p<0,001) 

tekintetében van, melyet főleg a lányok tartanak szem előtt és az élsport iránti igény 

tekintetében, mely a fiúkat jellemzi inkább (p<0,001) (4.1. - 4.2. sz. Függelék). 

 

A lakóhely szerinti megoszlás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy valamennyi 

válaszalternatívát a városban élők jelölték meg nagyobb arányban (13. táblázat). Ezek 

közül szignifikáns különbség mutatható ki a szórakozásra (p<0,001), a baráti társaságra 

(p<0,001), az egészségmegőrzésre (p<0,01) és az élsport iránti igényre adott 

válaszokban (p<0,05) (5.1. – 5.2. – 5.3. – 5.4. sz. Függelék) 

 

13. táblázat: Sportolási motivációk lakóhely szerinti megoszlása 

 1 2 3 4 5 6 
Fő 406 278 292 486 223 186 
[%] lakóhely 42,6 29,2 30,7 51,1 23,4 19,5 
[%] motiváció 54,2 57,0 52,2 62,8 64,3 62,4 

város 

[%] összes 25,3 17,3 18,2 30,3 13,9 11,6 
Fő 343 210 267 288 124 112 
[%] lakóhely 52,6 32,2 41,0 44,2 19,0 17,2 
[%]motiváció 46,8 43,0 47,8 37,2 35,7 37,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 21,4 13,1 16,6 18,0 7,7 7,0 
Fő 749 488 559 774 347 298 
[%] lakóhely 46,7 30,4 34,9 48,3 21,6 18,6 
[%] motiváció 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 46,7 30,4 34,9 48,3 21,6 18,6 
  1 – Szórakozás, 2 – Időtöltés, 3 – Barátok, 4 – Egészségmegőrzés, 5 – Élsport, 6 - Egyéb 
 

Elvárható volt, hogy a versenyszerűen sportolók nagy százalékban jelölik meg 

sportolási motivációként az élsportolóvá válás kívánalmát. A versenyszerűen valaha és 

jelenleg sportolók együttesen mindössze 40,4 %-ban jelölték meg ezt az indítékot. 

Sajnos ez az adat kevésbé kedvez az utánpótlással foglalkozóknak.  

 

Faktoranalízis segítségével magyarázható, hogy mely tényezők, milyen szerepet 

játszanak az általános iskolások sportolási motivációjában.  A statisztikai elemzés két 

faktort mutatott: 1) Szociális indokok és 2) Tudatos szakmaiság.  Az első faktorba 

került a szórakozás, a baráti társaság és a hasznos időtöltés, mely mind szociális 

szempontokat határoz meg.  A második faktorba az egészségmegőrzés, valamint          

az élsportolóvá válás igénye szerepel, melyeket mi tudatosságnak értelmeztünk.   
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A számítás részleteit a 14-15. táblázat tartalmazza.  Elmondható, hogy a szociális 

indokok összesen 69,79%-ot őriznek meg a változók eredeti információ tartalmából. 

 

14. táblázat  A sportolási motivációk %-os megoszlása az általános iskolások 
körében (Faktor Analízis) 

 
A változók teljes varianciája 

Sajátérték (Eigen) Négyzetek összege - kivonat Négyzetek összege - rotáció 
Állítások 

Össz Variancia 
(%) 

Kumulatív 
(%) Össz Variancia 

(%) 
Kumulatív

(%) Össz Variancia 
(%) 

Kumulatív 
(%) 

1 1,48 29,68 29,68 1,48 29,68 29,68 1,47 29,36 29,36
2 1,03 20,64 50,32 1,03 20,64 50,32 1,05 20,96 50,32 
3 0,97 19,47 69,79       
4 0,83 16,61 86,40       
5 0,68 13,60 100,00       

Alkalmazott eljárás: Principal Component Analysis. 

 
 

15. táblázat: Faktorsúlyok százalékban megadva  
 

Állítások 
 1. faktor 2. faktor 

Szórakozás 0,74
Baráti társaság  0,70  
Hasznos időtöltés  0,54  
Egészségmegőrzés   0,69 
Élsportoló akar(t) lenni  0,65 

 
 
 
A sportolási motivációknál szeretnénk ismét kitérni azokra, akik birkózással 

foglalkoznak. 16,7%-uk szórakozás miatt kezdett el sportolni, 22,2% hasznos 

időtöltésnek vélte a sporttevékenységet, 38,9% a  baráti társaságot találta vonzónak, míg 

72,2% az egészségmegőrzést tartotta szem előtt. Mindössze 38,9%-uk szeretne 

élsportoló lenni. Az élsport iráni igény a jelenleg versenyszerűen birkózó tanulók 

esetében 54,5%-ban jelenik meg a motivációk között. 
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A sportágválasztás háttere 

 A sportágválasztás témakörét érintve fontosnak tartjuk azt feltárni, hogy vajon 

kinek a befolyására kezdtek el sportolni a gyerekek.  Ennek alapján közvetve képet 

kaphatunk a szülők, a testnevelő tanárok és az edzők e területen mutatott aktivitásáról. 

A tanulók a válaszok kötül valamennyi rájuk jellemzőt megjelölhették.  

Meglepetésünkre a legtöbb felső tagozatos tanuló (78,2%) úgy nyilatkozott, hogy saját 

döntése alapján választott sportágat.  Számunkra ez az arány még akkor is magasnak 

tűnik, ha feltételezzük, hogy a tanulók önmaguknak tulajdonított választása az igazolás 

utólagos kifejeződése lehet.  Ezután a szülői befolyás volt a legerősebb befolyásoló 

tényező (22,8%), a barátok ennél kisebb szerepet töltöttek be a választásban (19,6%).  

Elszomorító, hogy a testnevelők és edzők ráhatása volt a legkevésbé jelentős a válaszok 

között.  A tanulók 8,4%-a jelezte, hogy a testnevelő tanára irányította a választott 

sportág felé és csupán 5,5% választott sportágat edzői javaslatra.  Egyéb okokra                        

a tanulók 6%-a hivatkozott. Az egyéb okok között felsorolásra kerültek az ismerősök, 

szomszédok, a család tagjai és a média. 

 

A saját elhatározás szerepe, a szülői és az edzői befolyás a fiúknál mérvadóbb,                

a testnevelő tanári, a baráti és az egyéb tényező (ismerős, szomszéd, családtag) 

befolyása a lányoknál jelentősebb (16. táblázat). 

 
16. táblázat: A sportágválasztást befolyásoló mikro- és makrokörnyezeti tényezők 

szerepe a nemek szerinti megoszlásban 
 

 1 2 3 4 5 6 
Fő 610 175 81 31 159 51 
[%]  nem 79,4 22,8 10,5 4,0 20,7 6,6 
[%]  befolyás 48,6 47,9 60,0 34,8 50,5 53,1 

leány 

[%] összes 38,0 10,9 5,0 1,9 9,9 3,2 
Fő 645 190 54 58 156 45 
[%] nem 77,2 22,7 6,5 6,9 18,7 5,4 
[%] befolyás 51,4 52,1 40,0 65,2 49,5 46,9 

nem 

fiú 

[%] összes 40,2 11,8 3,4 3,6 9,7 2,8 
Fő 1255 365 135 89 315 96 
[%] nem 78,2 22,8 8,4 5,5 19,6 6,0 
[%] befolyás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 78,2 22,8 8,4 5,5 19,6 6,0 
   1 – Saját döntés, 2 – Szülő, 3 – Testnevelő tanár, 4 – Edző, 5 – Barátok, 6 - Egyéb 
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 A testnevelő tanár befolyásoló szerepét vizsgálva, melyet a lányok jelöltek magasabb 

arányban, szignifikáns különbséget találtunk a két nem között (p<0,01) (6.1. sz. 

Függelék). Az edző befolyásoló szerepe, mely a fiúknál jelentősebb, szintén 

szignifikáns különbséget mutat a nemek között (p<0,01) (6.2. sz. Függelék). 

 

A lakóhely szerinti megoszlást tekintve valamennyi válaszalternatívát a városban élők 

jelölték meg nagyobb arányban (17. táblázat). Szignifikáns különbség a lakóhely 

tekintetében a szülők (p<0,001) és a barátok (p<0,05) befolyásoló szerepében találtunk 

(7.1. – 7.2. sz. Függelék). 

 

17. táblázat: A sportágválasztást befolyásoló mikro- és makrokörnyezeti tényezők 
szerepe a lakóhely szerinti megoszlásban 

 
 1 2 3 4 5 6 

Fő 733 249 72 49 169 52 
[%] lakóhely 77,0 26,2 7,6 5,1 17,8 5,5 
[%] befolyás 58,4 68,2 53,3 55,1 53,7 54,2 

város 

[%]összes 45,7 15,5 4,5 3,1 10,5 3,2 
Fő 522 116 63 40 146 44 
[%] lakóhely 80,1 17,8 9,7 6,1 22,4 6,7 
[%] befolyás 41,6 31,8 46,7 44,9 46,3 45,8 

lakóhely 

nem 
város 

[%]összes 32,5 7,2 3,9 2,5 9,1 2,7 
Fő 1255 365 135 89 315 96 
[%] lakóhely 78,2 22,8 8,4 5,5 19,6 6,0 
[%] befolyás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 78,2 22,8 8,4 5,5 19,6 6,0 
  1 – Saját döntés, 2 – Szülő, 3 – Testnevelő tanár, 4 – Edző, 5 – Barátok, 6 - Egyéb 
 

 

Faktoranalízist használtunk annak érdekében, hogy megállapíthassuk az általános 

iskolások sportágválasztáshoz kapcsolódó tényezőinek súlyát.  Ennek alapján két, 

egymástól jól elkülöníthető faktort találtunk: 1) Közös családi döntés és 2) Külső 

tényezők együttes szerepe.  A számítások alapján a “Közös családi döntés” faktorba 

került a saját döntés és a család szerepe. A második faktorba az edző, a testnevelő tanár 

és a barátok kerültek, mint befolyásoló szereplők (18-19. táblázat). 
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18. táblázat: A sportágválasztás háttere az általános iskolások véleménye alapján 
(Faktor Analízis) 

 
A változók teljes varianciája 

Sajátérték (Eigen) Négyzetek összege - kivonat Négyzetek összege - rotáció 
Állítások 

Össz Variancia 
(%) 

Kumulatív 
(%) Össz Variancia

(%) 
Kumulatív 

(%) Össz Variancia 
(%) 

Kumulatív 
(%) 

1 1,19 23,84 23,84 1,19 23,84 23,84 1,18 23,54 23,54
2 1,10 22,02 45,86 1,10 22,02 45,86 1,12 22,32 45,86 
3 0,99 19,72 65,58       
4 0,92 18,38 83,97       
5 0,80 16,03 100,00       

Alkalmazott eljárás: Principal Component Analysis 

 
 

19. táblázat: Faktorsúlyok százalékban megadva  
 

Állítások 
 1. faktor 2. faktor 

Saját döntés -0,77
Szülő  0,71  
Edző   0,75 
Testnevelő tanár  0,54 
Barát(ok)   0,51 

 
 
A sportágválasztás hátterének vizsgálatára a korábban és jelenleg is versenyszerűen 

sportolók kisebb mintáján is sor került (20. táblázat). Hasonló eredményt kaptunk, mint 

a teljes minta esetében. Mind a korábban (84%), mind a jelenleg is versenyszerűen 

sportolóknál (89,4%) a saját döntés magas százaléka tűnik fel. Ezt követi a szülői 

befolyás jelentősége közel 30 %-os aránnyal mind a két csoport esetében, majd a 

barátok 20 %-hoz közeli aránnyal. A legkisebb befolyása a testnevelő tanárnak és az 

edzőnek volt ebben a csoportosításban is. 
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20. táblázat: A sportágválasztás háttere a versenyszerűen sportolók mintáján 

 

 
versenyszerűen 

sportolt 
[%]

versenyszerűen 
sportol 

[%]
Összesen 

saját döntés  23,7  76,3  100,0  
szülő  25,8  74,2  100,0  

testnevelő tanár 25,0 75,0   100,0  
edző 17,2  82,8  100  

barátok 22,9 77,1  100,0  
egyéb 36,0  64, 0  100,0  

 

 

A birkózó tanulók esetében is a saját döntés szerepe tűnik mérvadónak, mely a mintában 

72,2%-ot képvisel. Szülői befolyásra 38,9%, baráti befolyásra 27,8% választotta ezt                

a sportágat. Egyéb befolyásra egyetlen birkózó sem hivatkozott. Nagyon elkeserítő 

azonban, hogy nincs egy birkózó sem, akit a testnevelő tanára segítette volna                            

a sportágválasztásban és az edzői befolyásra is kevesen (5,6%) hivatkoztak. 

 

A tanulóktól megkérdeztük, hogy milyen információval rendelkeznek a szülők 

sportolási szokásaival kapcsolatban. Ezzel a kérdéssel közvetve ugyan, de képet 

kaphatunk a szülők szerepéről a fiatalok sportolással kapcsolatos elképzeléseinek 

kialakításában. Abban a családban, ahol a szülők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 

gyermekeiket a sport szeretetére neveljék, bizonyára elhangzik az is, hogy a szülők 

milyen sportágakat próbáltak ki, mi az, amivel rendszeresen foglalkoztak.  

A megkérdezett tanulók 35,9%-a azonban nem tudta, hogy édesanyja sportolt-e és ha 

igen mit, míg 34,3%-ának nem volt információja ebben a kérdésben az édesapát 

tekintve. 32,7% a tanulóknak viszont úgy tudta, hogy édesanyja folytatott korábban 

sporttevékenységet, míg 43,5%-uk tudta ugyanezt az édesapáról. 31,4% szerint az 

édesanyja nem sportolt, míg 22,2% szerint az édesapja mellőzte ezt a tevékenységet  

(21.  táblázat). 
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21. táblázat: Az általános iskolai tanulók szüleinek sportolási szokásai 
 

Édesanya 
 Fő [%] Valid [%] Kumulatív 

[%] 
igen 525 32,7 32,7 32,7 
nem 504 31,4 31,4 64,2 
nem tudom 575 35,9 35,9 100,0 
Összesen 1604 100,0 100,0  

Édesapa 
igen 698 43,5 43,5 43,5 
nem 356 22,2 22,2 65,7 
nem tudom 550 34,3 34,3 100,0 

 
Valid 

Összesen 1604 100,0 100,0  
 

 
Érdekes, hogy leányok közül többen vannak azok, akiknek nincsen információja           

az édesapa sportolási szokásairól, míg a fiúk éppen ellenkezőleg pont az édesapáról 

tudnak többet (8.1. – 8.2. sz. Függelék). 

 

A tanulóktól megkérdeztük azt is, hogy tudomásuk szerint milyen sportágat űz(ött), 

vagy milyen mozgásformát, szabadidős tevékenységet folytat(ott) az édesanya és          

az édesapa. A vártnak megfelelően a tanulók által választott sportágak, illetve 

mozgásformák megegyeznek a szülők által űzött sportágakkal, mozgásformákkal és 

szabadidős tevékenységekkel, a lista mindössze a lövészettel, az öttusával,                            

a súlyemeléssel, a tekével, a fogathajtással, a motorversenyzéssel és a testépítéssel 

egészült ki. 

 

 

4.2. Kiválasztás, beválás vizsgálat 

 A sportági eredményességhez szükséges antropometriai paraméterek, valamint 

motoros képességek feltárására, illetve a kiválasztást szolgáló tesztekre vonatkozó 

megállapításainkat a már bizonyítottan bevált versenyzők korábbi méréseredményeinek 

a kevésbé sikeres versenyzők eredményeihez történő hasonlítására alapozzuk. 

Véleményünk szerint ugyanis azok a tesztek, melyekben a későbbiek során bevált 

versenyzők szignifikánsan jobb teljesítményt értek el, alkalmasak lehetnek a szelekció 

elvégzésére. A felnőtté válás folyamatában már pubertás környékén jól leírhatók           

az egyéni kvalitások (Szabó 1994). 
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Célul tehát a bevált és kevésbé sikeres birkózók korábbi méréseredményeinek 

összehasonlítását, az összehasonlítás eredményeképpen kapott, a sportág sikeres 

űzéséhez szükséges antropometriai paraméterek és motoros képességek ismertetését 

tűztük ki. Továbbá célunk következtetni az egyes tesztek alkalmazhatóságára                         

a kiválasztás és előrejelzés folyamatában.   

 

Azon 13-14 éves birkózók adatait dolgoztuk fel, akik pályafutásuk során kiemelkedő 

teljesítményt értek el, azaz beváltak. Bevált sportolóként kezeltük azokat a birkózókat, 

akik országos bajnokságokon korcsoportjukban dobogós helyezést értek el (1-3. hely), 

nemzetközi versenyeken (EB, VB, Olimpia Játékok) pedig pontszerző helyen (1-6.hely) 

végeztek. A beválás feltételeként került meghatározásra az is, hogy a birkózó ne csak 

egy életkori csoportban feleljen meg az előbb említett követelményeknek.  

 

Az egyes súlycsoportokat összevontuk, melynek következtében három súlykategóriát 

határoztunk meg: az alacsony súlykategóriába a 35, 38 és 41 kilogrammban, a közepes 

súlykategóriába a 45, 49, 53 kilogrammban, míg a nehéz súlykategóriába az 58, 63 és 

68 kilogrammban versenyzőket soroltuk.  

A súlycsoportok szerinti elemszámokat a beválás tekintetében a 22. táblázatban 

mutatjuk be. 

 

22. táblázat: Az alminták beválásának arányai  

 

Nem vált be Bevált  Összesen  
Fő 89 16 105 
[%] súlycsoport 84,8  15,2  100,0  
[%] beválás 36,7  38,1  36,8  

  
35-41 kg 

  
[%] összes  31,2  5,6  36,8  
Fő 108 12 120 
[%] súlycsoport 90,0  10,0  100,0  
[%] beválás 44,4  28,6  42,1  

 
45-53 kg 

 
[%] összes  37,9  4,2  42,1  
Fő 46 14 60 
[%] súlycsoport 76,7  23,3  100,0  
[%] beválás 18,9  33,3  21,1  

 
58-68 kg 

 
[%] összes  16,1  4,9  21,1  
Fő 243 42 285 
[%] súlycsoport 85,3  14,7  100,0  
[%] beválás 100,0  100,0  100,0  

Összesen 

[%] összes  85,3  14,7  100,0  
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Az alacsony súlykategóriában versenyzők 15,2 %-a vált be, azaz ért el kiemelkedő 

sporteredményeket. Ez az arány a közepes súlykategóriában 10 %. Legtöbben a nehéz 

súlykategóriában versenyző birkózók közül váltak be, az arány 23,3%-ot mutat.                     

Az egész minta tekintetében azt állapíthatjuk meg, hogy a felmért versenyzők 14,7 %-a 

vált be. 

 

Az eredmények feldolgozását az alapstatisztikai mutatók értékelésével kezdtük.                 

A 23-24. táblázat mutatja az alacsony súlykategóriájú, a későbbi pályafutásuk során 

sikereket nem elérő, valamint a bevált birkózók alapstatisztikai mutatóit.   

A 25-26. táblázat a közepes súlyú versenyzők eredményeit összegzi, míg a 27-28. 

táblázat alapján a nehézsúlyú bevált és nem bevált birkózók mutatóit és eredményeit 

hasonlíthatjuk össze.  

Amennyiben a motoros tesztek átlag eredményeit tekintjük, akkor mind az általános, 

mind a sportág-specifikus tesztek tekintetében a beváltak teljesítettek jobban.  Ebből               

a beváltak jobb fizikai és technikai felkészültségére következtethetünk már ebben                   

a fiatal korosztályban is.  

A median és percentilisek (P:25, P:50, P:75) megmutatják, hogy milyen 

teszteredménnyel kerülhetett be egy birkózó a legjobbak közé.  

Már az alacsony súlykategóriában versenyző birkózók esetében is eltérés van                

az antropometriai paramétereket vizsgálva a felső percentilisek között (P:75), a beváltak 

és nem beváltak tekintetében. Az általános tesztek közül a medicinlabda dobásokban 

nyújtott jobb teljesítmény szembetűnő a beváltak javára, míg a sportág-specifikus 

tesztek közül három kivételével mindegyik a beváltak jobb teljesítményét mutatja.         

A statisztikailag igazolható, azaz szignifikáns különbségek bemutatására később kerül 

sor. 

A középsúly kategóriás birkózók esetében a beváltak jobb teljesítménye az összes teszt 

tekintetében még inkább szembetűnő, hiszen csak a lábszár kerület, a 30 méteres 

síkfutás és az ügyességi teszt mutatott ettől eltérő eredményt.  

A legnagyobb eltérés a bevált és kevésbé sikeres versenyzők között az átlag és 

percentilis értékeket tekintve a nehézsúly kategóriában versenyzők esetében van.          

A szignifikáns különbségek később kerülnek bemutatásra. 
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23. táblázat: Az alacsony súlykategóriájú nem bevált birkózók alapstatisztikai  

mutatói 
 

Percentilis 
Tesztek 

 
Átlag 

 
Átlag 
hibája 

Szórás 
 Variancia Terjedelem 

 25 50 75 

TM 154,29 0,58 5,48 30,07 32,00 151,00 155,00 158,00 
TT 41,93 0,40 3,75 14,06 16,80 39,000 42,30 45,00 
MNY 73,45 0,47 4,42 19,50 23,00 70,50 73,00 76,00 
MB 78,84 0,45 4,24 17,98 22,00 76,00 79,00 82,00 
MK 71,63 0,46 4,36 19,05 21,00 69,00 71,00 74,00 
FH 24,82 0,18 1,73 2,99 9,00 24,00 25,00 26,00 
FNY 22,42 0,16 1,53 2,34 6,00 21,00 22,00 23,00 
AK 21,57 0,18 1,66 2,77 9,00 21,00 22,00 23,00 
CK 43,09 0,32 3,01 9,08 19,00 41,00 43,00 45,00 
LK 30,42 0,20 1,94 3,75 9,00 29,00 31,00 32,00 
BMI 17,60 0,13 1,24 1,54 6,01 16,72 17,52 18,60 
30m 5,22 0,07 0,62 0,39 3,30 4,85 5,10 5,40 
COOP 2486,07 33,44 315,43 99494,70 1640,00 2300,00 2500,00 2705,00 
SÚLYP 37,24 0,63 5,95 35,39 30,00 33,50 38,00 40,00 
MHÁT 660,67 14,81 139,74 19526,81 720,00 560,00 650,00 720,00 
MELŐ 556,97 10,88 102,60 10525,92 650,00 500,00 550,00 625,00 
10T 66,98 1,75 16,50 272,11 68,00 55,00 67,00 80,50 
CSÍPŐ 10,78 0,26 2,44 5,97 15,00 9,00 11,00 12,00 
KERESZT 7,87 0,29 2,70 7,30 14,00 6,00 8,00 10,00 
FELFORD 12,25 0,35 3,32 11,03 16,00 10,00 12,00 15,00 
FEKVŐ 31,45 0,83 7,84 61,50 42,00 26,50 31,00 36,50 
4ÜTEMŰ 27,93 0,74 6,98 48,72 31,00 24,50 28,00 31,00 
LEBEGŐ 34,64 0,69 6,53 42,60 36,00 30,50 34,00 39,50 
HÚZÓD 11,48 0,60 5,65 31,89 28,00 8,00 10,00 14,00 
HÍD 13,11 0,40 3,80 14,44 19,00 10,50 12,00 16,00 
ÜGYES 16,68 0,24 2,31 5,32 12,00 15,00 16,20 18,00 
 

TM-testmagasság, TT-testtömeg, MNY-mellkaskerület nyugodt légzéskor, MB-mellkaskerület 

belégzéskor, MK-mellkaskerület kilégzéskor, FH-felkarkerület hajlítva, FNY- felkarkerület nyújtva, AK-

alkarkerület, CK-combkerület, LK-lábszárkerület, BMI-testtömeg index, 30m-30 méteres síkfutás, 

COOP-Cooper-teszt, SÚLYP-súlypontemelkedés, MELŐ-medicinlabda dobás előre, MHÁT-

medicinlabda dobás hátra, 10T-10 dobás technikai értékének összege, CSÍPŐ-állásból csípődobások 

száma 30 mp alatt, KERESZT-keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt, FELFORD-derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt, FEKVŐ-mélyfekvőtámasz 30 mp alatt, 4ÜTEMŰ-

négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt, LEBEGŐ-hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt, 

HÚZÓD-függésből húzódások száma, HÍD-állásból hídbaesés-visszavetődés, ÜGYES-ügyességi 

gyakorlat 
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24. táblázat: Az alacsony súlykategóriájú bevált birkózók alapstatisztikai mutatói 
 
 

Percentilis Tesztek 
 

Átlag 
 Átlag hibája Szórás 

 Variancia Terjedelem 
 25 50 75 

TM 152,88 1,25 4,99 24,92 19,00 149,25 152,50 157,00 
TT 42,71 0,92 3,69 13,64 14,40 39,38 43,15 45,00 
MNY 75,25 0,93 3,72 13,80 13,00 73,00 75,00 77,50 
MB 80,81 0,99 3,92 15,36 12,00 77,25 80,00 84,25 
MK 73,31 0,96 3,82 14,63 12,00 70,25 72,50 76,25 
FH 25,00 0,36 1,46 2,13 5,00 24,00 25,00 26,00 
FNY 22,44 0,33 1,32 1,73 4,00 21,25 22,00 24,00 
AK 21,75 0,37 1,48 2,20 5,00 21,00 22,00 23,00 
CK 44,25 0,56 2,24 5,00 8,00 43,00 44,00 45,75 
LK 30,50 0,38 1,51 2,27 5,00 29,25 30,50 32,00 
BMI 18,32 0,52 2,06 4,26 8,69 16,95 18,12 18,75 
30m 5,19 0,14 0,56 0,31 1,80 4,92 5,10 5,68 
COOP 2540,00 78,74 314,96 99200,00 1400,00 2370,00 2500,00 2600,00 
SÚLYP 38,31 1,69 6,77 45,83 25,00 32,25 39,50 40,00 
MHÁT 694,38 36,70 146,77 21546,25 430,00 577,50 635,00 837,50 
MELŐ 575,63 24,53 98,11 9626,25 310,00 485,00 585,00 672,50 
10T 67,63 4,86 19,43 377,45 61,00 46,50 73,50 84,50 
CSÍPŐ 10,88 0,50 2,00 3,98 7,00 10,00 11,00 13,00 
KERESZT 8,56 0,42 1,67 2,80 6,00 8,00 8,00 9,75 
FELFORD 12,81 0,55 2,20 4,83 8,00 12,00 12,00 14,00 
FEKVŐ 36,38 2,16 8,64 74,65 33,00 28,75 35,50 43,00 
4ÜTEMŰ 29,56 2,07 8,27 68,66 27,00 22,00 31,00 35,75 
LEBEGŐ 37,50 1,55 6,19 38,28 28,00 35,00 36,00 41,75 
HÚZÓD 16,63 1,47 5,88 34,52 20,00 12,25 17,50 20,00 
HÍD 16,38 0,75 2,99 8,92 9,00 13,50 16,50 19,00 
ÜGYES 15,63 0,57 2,28 5,19 8,00 14,03 15,10 17,45 
 

TM-testmagasság, TT-testtömeg, MNY-mellkaskerület nyugodt légzéskor, MB-mellkaskerület 

belégzéskor, MK-mellkaskerület kilégzéskor, FH-felkarkerület hajlítva, FNY- felkarkerület nyújtva, AK-

alkarkerület, CK-combkerület, LK-lábszárkerület, BMI-testtömeg index, 30m-30 méteres síkfutás, 

COOP-Cooper-teszt, SÚLYP-súlypontemelkedés, MELŐ-medicinlabda dobás előre, MHÁT-

medicinlabda dobás hátra, 10T-10 dobás technikai értékének összege, CSÍPŐ-állásból csípődobások 

száma 30 mp alatt, KERESZT-keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt, FELFORD-derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt, FEKVŐ-mélyfekvőtámasz 30 mp alatt, 4ÜTEMŰ-

négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt, LEBEGŐ-hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt, 

HÚZÓD-függésből húzódások száma, HÍD-állásból hídbaesés-visszavetődés, ÜGYES-ügyességi 

gyakorlat 
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25. táblázat: A közepes súlykategóriájú nem bevált birkózók alapstatisztikai 
mutatói 

 
Percentilis Tesztek 

 
Átlag 

 Átlag hibája Szórás 
 Variancia Terjedelem 

 25 50 75 
TM 163,63 0,57 5,90 34,87 34,00 160,25 164,00 167,00 
TT 53,10 0,35 3,63 13,18 15,60 50,10 53,00 55,65 
MNY 81,54 0,40 4,15 17,19 22,00 79,00 81,00 84,00 
MB 86,96 0,36 3,79 14,35 24,00 84,00 87,00 89,00 
MK 79,32 0,38 3,92 15,40 19,00 77,00 79,00 82,00 
FH 27,89 0,17 1,81 3,28 9,00 27,00 28,00 29,00 
FNY 25,07 0,14 1,50 2,24 7,00 24,00 25,00 26,00 
AK 24,05 0,16 1,62 2,62 11,00 23,00 24,00 25,00 
CK 48,29 0,32 3,35 11,20 20,00 46,00 48,00 50,00 
LK 33,29 0,22 2,28 5,05 17,00 32,00 34,00 35,00 
BMI 19,86 0,14 1,46 2,13 7,80 18,78 19,76 20,58 
30m 5,16 0,06 0,68 0,46 5,60 4,90 5,00 5,40 
COOP 2564,96 36,28 377,07 142184,54 1920,00 2302,50 2640,00 2822,50 
SÚLYP 40,25 0,64 6,65 44,21 35,00 35,00 40,00 45,00 
MHÁT 819,63 18,43 191,56 36697,06 920,00 712,50 825,00 950,00 
MELŐ 657,22 14,55 151,24 22874,46 1110,00 560,00 670,00 750,00 
10T 64,66 1,91 19,83 393,39 77,00 47,25 66,50 81,75 
CSÍPŐ 10,77 0,25 2,62 6,85 13,00 9,00 10,50 12,00 
KERESZT 7,36 0,29 3,00 9,00 13,00 6,00 7,50 9,00 
FELFORD 11,84 0,31 3,25 10,58 19,00 10,00 12,00 13,75 
FEKVŐ 32,83 0,80 8,29 68,66 41,00 27,25 33,50 38,00 
4ÜTEMŰ 27,98 0,78 8,05 64,82 35,00 23,25 30,00 33,00 
LEBEGŐ 33,90 0,58 6,03 36,34 31,00 30,00 34,00 38,00 
HÚZÓD 12,42 0,72 7,50 56,32 40,00 7,00 11,00 16,00 
HÍD 12,44 0,29 2,30 8,98 14,00 10,00 12,00 14,00 
ÜGYES 16,98 0,27 2,83 8,00 18,00 15,25 16,80 18,50 
 

TM-testmagasság, TT-testtömeg, MNY-mellkaskerület nyugodt légzéskor, MB-mellkaskerület 

belégzéskor, MK-mellkaskerület kilégzéskor, FH-felkarkerület hajlítva, FNY- felkarkerület nyújtva, AK-

alkarkerület, CK-combkerület, LK-lábszárkerület, BMI-testtömeg index, 30m-30 méteres síkfutás, 

COOP-Cooper-teszt, SÚLYP-súlypontemelkedés, MELŐ-medicinlabda dobás előre, MHÁT-

medicinlabda dobás hátra, 10T-10 dobás technikai értékének összege, CSÍPŐ-állásból csípődobások 

száma 30 mp alatt, KERESZT-keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt, FELFORD-derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt, FEKVŐ-mélyfekvőtámasz 30 mp alatt, 4ÜTEMŰ-

négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt, LEBEGŐ-hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt, 

HÚZÓD-függésből húzódások száma, HÍD-állásból hídbaesés-visszavetődés, ÜGYES-ügyességi 

gyakorlat  
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26. táblázat: A közepes súlykategóriájú bevált birkózók alapstatisztikai mutatói 
 

Percentilis Tesztek 
 

Átlag 
 

Átlag 
hibája 

Szórás 
 Variancia Terjedelem 

 25 50 75 
TM 162,25 1,89 6,55 42,93 21,00 157,25 160,00 168,25 
TT 53,27 1,45 5,03 25,27 12,10 49,02 51,00 59,52 
MNY 84,25 1,79 6,20 38,39 18,00 78,50 83,50 89,75 
MB 89,83 1,56 5,39 29,06 17,00 85,25 89,00 95,25 
MK 82,00 1,61 5,59 31,27 16,00 77,25 81,00 88,25 
FH 28,67 0,41 1,44 2,06 4,00 27,25 29,00 30,00 
FNY 25,58 0,50 1,73 2,99 5,00 24,25 25,50 27,00 
AK 23,92 0,54 1,88 3,54 6,00 22,25 24,00 25,75 
CK 48,33 0,70 2,42 5,88 7,00 46,25 48,00 50,75 
LK 33,17 0,39 1,34 1,79 4,00 32,00 33,00 34,00 
BMI 20,25 0,51 1,78 3,18 6,53 19,20 19,78 21,37 
30m 5,09 0,15 0,53 0,28 1,60 4,52 5,15 5,50 
COOP 2791,67 98,02 339,57 115306,06 1310,00 2662,50 2785,00 2895,00 
SÚLYP 42,67 1,76 6,11 37,33 22,00 37,75 43,00 45,00 
MHÁT 875,00 49,46 171,33 29354,54 580,00 750,00 795,00 987,50 
MELŐ 690,00 33,62 116,46 13563,64 370,00 600,00 670,00 790,00 
10T 84,33 2,94 10,20 104,06 29,00 73,00 87,00 92,00 
CSÍPŐ 11,42 0,56 1,93 3,72 6,00 10,00 11,50 13,00 
KERESZT 9,58 0,92 3,20 10,26 14,00 9,00 9,00 10,00 
FELFORD 11,50 1,22 4,23 17,91 16,00 10,00 11,00 15,50 
FEKVŐ 38,17 2,39 8,28 68,52 27,00 31,75 39,50 44,75 
4ÜTEMŰ 32,25 2,57 8,92 79,48 38,00 30,25 31,50 34,50 
LEBEGŐ 40,27 1,94 6,45 41,62 25,00 37,00 39,00 43,00 
HÚZÓD 16,08 1,99 6,88 47,36 22,00 10,25 14,00 20,00 
HÍD 14,75 1,10 3,82 14,57 14,00 12,00 14,00 16,75 
ÜGYES 16,29 0,67 2,31 5,35 7,00 14,75 16,50 18,23 
 

TM-testmagasság, TT-testtömeg, MNY-mellkaskerület nyugodt légzéskor, MB-mellkaskerület 

belégzéskor, MK-mellkaskerület kilégzéskor, FH-felkarkerület hajlítva, FNY- felkarkerület nyújtva, AK-

alkarkerület, CK-combkerület, LK-lábszárkerület, BMI-testtömeg index, 30m-30 méteres síkfutás, 

COOP-Cooper-teszt, SÚLYP-súlypontemelkedés, MELŐ-medicinlabda dobás előre, MHÁT-

medicinlabda dobás hátra, 10T-10 dobás technikai értékének összege, CSÍPŐ-állásból csípődobások 

száma 30 mp alatt, KERESZT-keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt, FELFORD-derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt, FEKVŐ-mélyfekvőtámasz 30 mp alatt, 4ÜTEMŰ-

négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt, LEBEGŐ-hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt, 

HÚZÓD-függésből húzódások száma, HÍD-állásból hídbaesés-visszavetődés, ÜGYES-ügyességi 

gyakorlat 

 

 

 

 

 



 84

27. táblázat: A nehéz súlykategóriájú nem bevált birkózók alapstatisztikai mutatói 
 
 

Percentilis Tesztek Átlag Átlag hibája 
 

Szórás Variancia Terjedelem 
25 50 75 

TM 169,30 0,89 6,05 36,62 31,00 165,75 170,00 174,00 
TT 64,09 0,31 2,12 4,51 8,00 62,65 64,00 66,00 
MNY 87,91 0,72 4,88 23,86 29,00 84,00 88,00 91,00 
MB 93,45 0,68 4,49 20,16 24,00 91,00 94,00 97,00 
MK 85,59 0,74 5,01 25,14 28,00 82,75 86,00 89,00 
FH 30,78 0,32 2,20 4,84 12,00 29,00 31,00 32,00 
FNY 27,91 0,30 2,01 4,04 12,00 27,00 28,00 29,00 
AK 26,04 0,34 2,33 5,42 14,00 25,00 26,00 27,00 
CK 51,41 0,52 3,53 12,47 16,00 49,00 51,00 54,00 
LK 35,89 0,30 2,01 4,06 12,00 35,00 36,00 37,00 
BMI 22,44 0,26 1,77 3,15 7,65 21,19 22,10 23,22 
30m 5,04 0,08 0,54 0,30 2,30 4,60 5,00 5,40 
COOP 2546,24 59,88 406,13 164938,36 2090,00 2287,50 2600,00 2800,00 
SÚLYP 42,98 1,15 7,79 60,73 43,00 37,00 42,00 50,00 
MHÁT 895,87 23,34 158,33 25069,23 710,00 800,00 900,00 985,00 
MELŐ 752,39 18,32 124,24 15436,38 560,00 657,50 750,00 850,00 
10T 65,00 3,19 21,41 458,50 74,00 49,50 65,00 83,50 
CSÍPŐ 10,54 0,36 2,45 5,99 9,00 8,75 10,00 12,00 
KERESZT 7,33 0,43 2,94 8,67 13,00 6,00 8,00 9,25 
FELFORD 11,54 0,39 2,64 6,97 11,00 9,75 11,00 14,00 
FEKVŐ 32,59 1,31 8,89 78,96 38,00 26,50 32,00 39,00 
4ÜTEMŰ 28,13 1,11 7,53 56,65 30,00 23,00 28,00 33,00 
LEBEGŐ 33,39 0,91 6,17 38,02 26,00 30,00 33,00 37,25 
HÚZÓD 12,11 0,77 5,20 27,03 21,00 9,00 11,50 15,25 
HÍD 12,43 0,39 2,63 6,92 15,00 10,75 13,00 14,00 
ÜGYES 16,87 0,32 2,18 4,76 12,00 15,28 16,80 18,00 
 

TM-testmagasság, TT-testtömeg, MNY-mellkaskerület nyugodt légzéskor, MB-mellkaskerület 

belégzéskor, MK-mellkaskerület kilégzéskor, FH-felkarkerület hajlítva, FNY- felkarkerület nyújtva, AK-

alkarkerület, CK-combkerület, LK-lábszárkerület, BMI-testtömeg index, 30m-30 méteres síkfutás, 

COOP-Cooper-teszt, SÚLYP-súlypontemelkedés, MELŐ-medicinlabda dobás előre, MHÁT-

medicinlabda dobás hátra, 10T-10 dobás technikai értékének összege, CSÍPŐ-állásból csípődobások 

száma 30 mp alatt, KERESZT-keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt, FELFORD-derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt, FEKVŐ-mélyfekvőtámasz 30 mp alatt, 4ÜTEMŰ-

négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt, LEBEGŐ-hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt, 

HÚZÓD-függésből húzódások száma, HÍD-állásból hídbaesés-visszavetődés, ÜGYES-ügyességi 

gyakorlat  
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28. táblázat: A nehéz súlykategóriájú bevált birkózók alapstatisztikai mutatói 

 

Percentilis Tesztek Átlag Átlag hibája Szórás Variancia Terjedelem 
25 50 75 

TM 172,07 1,28 4,78 22,84 17,00 168,50 172,00 174,25 
TT 65,00 ,64 2,41 5,80 7,00 62,45 66,00 67,12 
MNY 89,57 1,00 3,76 14,11 10,00 85,75 89,00 93,25 
MB 93,07 1,88 7,03 49,46 29,00 90,75 94,50 97,00 
MK 87,50 1,16 4,35 18,88 13,00 83,75 87,00 91,50 
FH 30,79 0,35 1,31 1,72 5,00 30,00 30,00 32,00 
FNY 28,00 0,31 1,18 1,38 4,00 27,00 28,00 29,00 
AK 26,21 0,30 1,12 1,26 4,00 25,00 26,50 27,00 
CK 52,29 0,94 3,52 12,37 12,00 50,75 52,50 55,25 
LK 35,00 0,66 2,48 6,15 9,00 33,50 35,00 37,00 
BMI 21,99 0,35 1,30 1,68 4,80 21,39 21,80 22,76 
30m 4,91 0,10 0,36 0,13 1,20 4,65 5,00 5,12 
COOP 2635,71 86,38 323,20 104457,14 1000,00 2345,00 2650,00 2887,50 
SÚLYP 41,43 2,09 7,81 61,03 28,00 38,75 40,50 45,25 
MHÁT 1072,14 53,57 200,43 40171,98 700,00 907,50 1075,00 1180,00 
MELŐ 811,43 41,61 155,71 24243,96 600,00 710,00 800,00 877,50 
10T 71,79 4,72 17,66 312,03 52,00 51,25 73,00 88,00 
CSÍPŐ 11,29 0,70 2,61 6,84 10,00 9,00 11,00 13,00 
KERESZT 7,93 0,73 2,73 7,46 9,00 5,75 8,50 10,00 
FELFORD 11,43 0,95 3,57 12,72 14,00 9,00 12,00 13,25 
FEKVŐ 35,71 2,16 8,08 65,30 30,00 30,00 36,50 42,00 
4ÜTEMŰ 25,57 1,56 5,85 34,26 17,00 22,50 26,50 31,00 
LEBEGŐ 35,07 1,16 4,341 18,84 16,00 31,50 35,00 37,00 
HÚZÓD 15,86 2,77 10,36 107,36 34,00 9,25 13,50 21,75 
HÍD 14,29 1,10 4,12 16,99 14,00 11,00 13,50 18,00 
ÜGYES 15,75 0,68 2,54 6,47 8,00 13,15 15,55 17,45 
 

TM-testmagasság, TT-testtömeg, MNY-mellkaskerület nyugodt légzéskor, MB-mellkaskerület 

belégzéskor, MK-mellkaskerület kilégzéskor, FH-felkarkerület hajlítva, FNY- felkarkerület nyújtva, AK-

alkarkerület, CK-combkerület, LK-lábszárkerület, BMI-testtömeg index, 30m-30 méteres síkfutás, 

COOP-Cooper-teszt, SÚLYP-súlypontemelkedés, MELŐ-medicinlabda dobás előre, MHÁT-

medicinlabda dobás hátra, 10T-10 dobás technikai értékének összege, CSÍPŐ-állásból csípődobások 

száma 30 mp alatt, KERESZT-keresztfogásos hátradobások száma 30 mp alatt, FELFORD-derékfogásos 

felfordítások száma jobbra-balra 30 mp alatt, FEKVŐ-mélyfekvőtámasz 30 mp alatt, 4ÜTEMŰ-

négyütemű szabadgyakorlat 60 mp alatt, LEBEGŐ-hanyattfekvésből lebegőülések száma 30 mp alatt, 

HÚZÓD-függésből húzódások száma, HÍD-állásból hídbaesés-visszavetődés, ÜGYES-ügyességi 

gyakorlat 
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A 29. táblázat azt mutatja, hogy a 35-41 kg-osok, azaz az általunk alacsony 

súlykategóriának meghatározott csoport esetében milyen az egyes tesztek 

megkülönböztető hatása a beváltak és nem beváltak között az összességében 

különbséget jelző lépésenkénti (stepwise) diszkriminancia analízis során.  A táblázatban 

jelölt tesztek a statisztikai program által történő kiválasztás sorrendjét is mutatják, azaz 

a program által elsőként bevont teszt okozta a legjelentősebb megkülönböztetést                      

a vizsgált csoportok között.  A felmért, de a táblázatban nem szereplő tesztek nem 

mutattak szignifikáns megkülönböztető hatást.  

Ebben a súlykategóriában 10 tesztben mutatkozott szignifikáns megkülönböztető hatás                  

a beváltak és a nem beváltak mutatói és teszteredményei alapján.  A különbséget jelentő 

tesztek között mind általános, mind sportág-specifikus tesztek és antropometriai 

paraméterek is szerepelnek.  Így elsőként a függésből húzódás tesztben fedezhető fel 

szignifikáns különbség a két csoport között, a továbbiakban az állásból hídbaesés-

visszavetődés, mélyfekvőtámasz, ügyességi gyakorlat, az állásból csípődobás teszt és              

a 30 méteres síkfutás szerepel.  Az antropometriai paraméterek közül a felkarkerület 

hajlítva, a mellkas kerület belégzéskor, lábszárkerület és a BMI mutat különbséget. 

 
29. táblázat: A diszkriminancia analízis eredményei az alacsony súlykategóriában 

versenyzők esetében 
 

Wilks' Lambda 
Exact F Lépés 

 
Teszt 

 Stat. 
 

df1 
 

df2 
 

df3 
 Stat. df1 df2 Sig. 

1 HÚZÓD 0,90 1 1 103 11,11 1 103 ,001 
2 HÍD 0,86 2 1 103 8,43 2 102 ,000 
3 FEKVŐ 0,83 3 1 103 7,03 3 101 ,000 
4 ÜGYES 0,81 4 1 103 5,78 4 100 ,000 
5 BMI 0,79 5 1 103 5,18 5 99 ,000 
6 FH 0,76 6 1 103 5,22 6 98 ,000 
7 MB 0,74 7 1 103 4,84 7 97 ,000 
8 CSÍPŐ 0,73 8 1 103 4,39 8 96 ,000 
9 30m 0,72 9 1 103 4,10 9 95 ,000 

10 LK 0,71 10 1 103 3,82 10 94 ,000 

 
At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 
a  Maximum number of steps is 52. 
b  Minimum partial F to enter is 1. 
c  Maximum partial F to remove is 0. 
d  F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 
e  súlycsoport csoportban = 35-41 kg 
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30. táblázat: A diszkriminancia analízis eredményei a közepes súlykategóriában 
versenyzők esetében 

Wilks' Lambda 
Exact F Lépés 

 
Teszt 

 Stat. 
 

df1 
 

df2 
 

df3 
 Stat. df1 df2 Sig. 

1 LEBEGŐ 0,91 1 1 117 11,03 1 117 ,001 
2 10T 0,87 2 1 117 8,81 2 116 ,000 
3 MB 0,84 3 1 117 7,30 3 115 ,000 
4 AK 0,82 4 1 117 6,46 4 114 ,000 
5 FELFORD 0,78 5 1 117 6,23 5 113 ,000 
6 TT 0,76 6 1 117 5,81 6 112 ,000 
7 FEKVŐ 0,75 7 1 117 5,26 7 111 ,000 
8 HÚZÓD 0,74 8 1 117 4,82 8 110 ,000 
9 4ÜTEMŰ 0,73 9 1 117 4,43 9 109 ,000 

 
At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 
a  Maximum number of steps is 52. 
b  Minimum partial F to enter is 1. 
c  Maximum partial F to remove is 0. 
d  F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 
e  súlycsoport csoportban = 45-53 kg 

 

A 30. táblázat a 45-53 kg, azaz közepes súlykategóriás bevált és nem bevált birkózók 

közötti szignifikáns különbséget jelentő teszteket  mutatja.  Ebben a súlykategóriában 9 

teszt okozza a különbséget, melyek között a legjelentősebbnek a lebegőülés bizonyult.  

Ezen kívül jelentős különbség mutatkozott a 10 technika összpontszáma,                         

a mellkaskerület belégzéskor, az alkarkerület, a derékfogásos felfordítás, a testtömeg,                            

a mélyfekvőtámasz, a függésből húzódás és a 4 ütemű szabadgyakorlat tekintetében. 

 

A nehéz súlykategóriában versenyző birkózók esetében a beváltak és nem beváltak 

között 16 teszt okoz szignifikáns megkülönböztető hatást, melyek közül hét az 

antropometriai paraméterekre utal (lábszárkerület, felkarkerület hajlítva, felkarkerület 

nyújtva, alkarkerület, mellkaskerület nyugalomban, mellkaskerület belégzéskor, 

combkerület) (31. táblázat).  Az általános tesztek közül négy (medicinlabda dobás 

hátra, súlypontemelkedés, 30 méteres síkfutás és Cooper teszt), a sportág-specifikus 

tesztek közül öt (függésből húzódás, négyütemű szabadgyakorlat, derékfogásos 

felfordítás, keresztfogásos hátradobás és lebegőülés) mutat lényeges megkülönböztető 

hatást a beválás szempontjából. 
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31. táblázat: A diszkriminancia analízis eredményei a nehéz súlykategóriában 
versenyzők esetében 

 
Wilks' Lambda 

Exact F 
Lépés 

 
 

Teszt 
 
 

Stat. 
 

df1 
 

df2 
 

df3 
 Stat. df1 df2 Sig. 

1 MHÁT 0,80 1 1 55 13,92 1 55 ,000 
2 SÚLYP 0,72 2 1 55 10,66 2 54 ,000 
3 LK 0,67 3 1 55 8,86 3 53 ,000 
4 HÚZÓD 0,63 4 1 55 7,74 4 52 ,000 
5 4ÜTEMŰ 0,60 5 1 55 6,72 5 51 ,000 
6 30m 0,58 6 1 55 5,94 6 50 ,000 
7 FELFORD 0,56 7 1 55 5,53 7 49 ,000 
8 FH 0,54 8 1 55 5,22 8 48 ,000 
9 FNY 0,47 9 1 55 5,90 9 47 ,000 

10 AK 0,44 10 1 55 5,78 10 46 ,000 
11 MNY 0,43 11 1 55 5,37 11 45 ,000 
12 MB 0,40 12 1 55 5,49 12 44 ,000 
13 CK 0,39 13 1 55 5,26 13 43 ,000 
14 COOP 0,37 14 1 55 5,04 14 42 ,000 
15 KERESZT 0,35 15 1 55 5,07 15 41 ,000 
16 LEBEGŐ 0,34 16 1 55 4,83 16 40 ,000 

 
At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 
a  Maximum number of steps is 52. 
b  Minimum partial F to enter is 1. 
c  Maximum partial F to remove is 0. 
d  F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 
e  súlycsoport csoportban = 58-68 kg 

 

A 32. táblázat összesítve tartalmazza azokat a teszteket, amelyek az egyes 

súlykategóriákban szignifikáns különbséget mutattak a bevált és azon versenyzők 

között, akik nem váltak be.  

 

Egy antropometriai paraméter (mellkaskerület belégzéskor), valamint a birkózók által 

gyakran használt függésből húzódás teszt mutatott különbséget mindhárom 

súlykategóriában a vizsgált csoportok között, ezt a táblázatban sötétszürkével jelöltük.  

A világos szürkével kiemelt tesztek azok, amelyek két súlykategóriában is szerepeltek, 

mint különbséget jelentő tényezők.  Ezek közül legtöbb a sportág-specifikus tesztek 

között található.  Érdekes, hogy az általános tesztekben elért eredmények közül csak       

a 30 méteres síkfutás jelent több súlykategóriában is különbséget a csoportok között.             

Közép súlykategóriában egyetlen általános teszt sem döntő a beválás szempontjából.  
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32. táblázat: A különbséget jelentő tesztek az egyes súlykategóriákban a beváltak 
és nem beváltak tekintetében 

 
35-41 kg 45-53 kg 58-68 kg Teszt 

jellege Tesztek Lépés Stat. Lépés Stat. Lépés Stat. 
TT   6 ,763   
MNY     11 ,432 
MB 7 ,741 3 ,840 12 ,400 
FH 6 ,758   8 ,535 
FNY     9 ,469 
AK   4 ,815 10 ,443 
CK     13 ,386 
LK 10 ,711   3 ,666 A

nt
ro

po
m

et
ria

i 
pa

ra
m
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BMI 5 ,793     
30m 9 ,720   6 ,584 
COOP     14 ,373 
SÚLYP     2 ,717 Á

lt.
 

te
sz

te
k 

MHÁT     1 ,798 
10 T   2 ,868   
CSÍPŐ 8 ,732     
KERESZT     15 ,350 
FELFORD   5 ,784 7 ,558 
FEKVŐ 3 ,827 7 ,751   
4ÜTEMŰ   9 ,732 5 ,603 
LEBEGŐ   1 ,914 16 ,341 
HÚZÓD 1 ,903 8 ,741 4 ,627 
HÍD 2 ,858     Sp

or
tá

g-
sp

ec
ifk

us
 

te
sz

te
k 

ÜGYES 4 ,812     
 

 

 

4.3. A tehetséggondozás (edző-sportoló kapcsolat) vizsgálata 

 Az edző-sportoló kapcsolat tanulmányozása során célunk az edzők 

tapasztalatának, véleményének ismertetése és a jó együttműködés feltételeinek 

feltérképezése volt. 

 

Az edző-sportoló kapcsolat tanulmányozására a Jowett és munkatársai (2000, 2001) 

által kidolgozott elméleti keretet alkalmaztuk, amely segítségünkre volt az interjúk 

elkészítésében.  

Ennek megfelelően három kontextus mentén kerültek elemzésre az edzők által adott 

válaszok: 1) az edző-sportoló kapcsolat személyiségi feltételei, 2) célkitűzések és 

kommunikáció, 3) vezetői stílus, motiváció. 
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Az edző-sportoló kapcsolat személyiségi feltételei 

 A vizsgálatban résztvevő valamennyi edzőt megkértük, hogy foglalja össze 

azokat a személyiségi feltételeket, amelyeknek véleménye szerint mindenképpen 

érvényesülnie kell a hatékony együttműködés érdekében, valamint azokat, amelyek nem 

feltétlenül szükségesek, de a kooperációt elősegítik. Ezután megkértük őket, hogy 

értelmezzék, majd tegyék fontossági sorrendbe a felsoroltakat. Az edzők által felsorolt 

tényezőket és azok értelmezését a 33. táblázat mutatja. 

  

33. táblázat Az edző-sportoló kapcsolat személyiségi feltételei az edzők által adott 
értelmezéssel 

 
Alapvető feltételek az edző-sportoló kapcsolatban 

bizalom Bizalom nélkül nem működhet a kapcsolat. Fontos, hogy a résztvevők ne tartsanak 
a hazugságtól, becsapástól. 

elkötelezettség A sportág iránt mutatott ragaszkodás, melynek mindkét fél részéről érvényesülnie 
kell, hiszen minden áldozatnak, a kitartó munkának ez az alapja. 

elvárásoknak való 
megfelelés igénye 

Az edzőnek elvárásokat kell megfogalmaznia az eredményesség érdekében. 
Amennyiben az edző jó pedagógiai módszerekkel él, a közös munka 
előrehaladtával az általa megfogalmazott elvárások többé-kevésbé megegyeznek 
majd azokkal, amiket a sportoló támaszt önmagával szemben. 

hit Az edző feladata elhitetni a versenyzőjével, hogy a lehető legjobbat akarja neki 
most és a jövőben is. 

tisztelet, 
megbecsülés 

Fontos, hogy az edző kivívja a versenyző tiszteletét szakemberként és 
magánemberként egyaránt. A sportolónak tisztelnie kell edzője véleményét, 
elgondolásait, döntéseit, érzéseit. Ennek érvényesülnie kell az edző részéről is a 
sportoló felé. A közös cél érdekében mind a ketten áldozatot hoznak és a cél 
megvalósítása érdekében sokat dolgoznak, fontos hogy megbecsüljék egymást. 

diszkréció Az edzőnek ismernie kell tanítványát. Tudnia kell a magánéletéről, a családi 
hátteréről, az igényeiről, az érzéseiről, mindezt azonban kellő diszkrécióval kell 
kezelnie. 

A hatékony együttműködést elősegítő egyéb tényezők 
kötődés (szeretet) A kötődés elősegíti azoknak az érzéseknek kifejlődését, melyek alapvető 

követelményként jelennek meg a kapcsolatban. 
baráti viszony A barátság érzése sok esetben előrelendíti a kapcsolatot, de tudatosan kontrollálni 

kell, nehogy a tisztelet rovására menjen. 
 

 

Általános véleményként fogalmazódott meg, hogy a bizalom, az elkötelezettség,           

az elvárásoknak való megfelelés igénye, a hit, a tisztelet, a diszkréció nélkülözhetetlen    

a jó együttműködéshez, ezáltal a magas szintű teljesítmény eléréséhez. 

Az edzők véleménye szerint ezen érzések mellett a kötődés és egy megfelelő szinten 

működő barátság érzésének jelenléte nagyban hozzájárul az ideális kapcsolat 

megvalósításához.  
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Amikor az edzők megpróbálták fontossági sorrendbe állítani ezeket a tényezőket, 

különböző sorrendet kaptunk. A bizalom, a sportág iránti elkötelezettség és                  

az elvárásoknak való megfelelés állt minden edzőnél az első három helyen. Megtudtuk 

tőlük, hogy ezeknek a tényezőknek fontossági sorrendbe állítása azonban túl erőltetett 

lenne, hiszen ez függ a sportoló és az edző személyiségétől, az adott szituációtól 

egyaránt. 

 

A sportág iránti elkötelezettség valamennyi edző szerint elsődleges feltétele a jó edző-

sportoló kapcsolatnak, a magas szintű eredmények elérésének. Nagyon fontosnak 

tartották azonban kiemelni azt, hogy az elkötelezettség érzésének mind a két részről 

meg kell valósulnia, hiszen ha csak az egyik tesz meg mindent a siker érdekében, hamar 

meginog az együttműködés. Az edzőnek tudatában kell lennie, hogy felelősséggel 

tartozik tanítványai iránt. A velük való foglalkozás, törődés és felkészítés rengeteg időt 

és energiát igényel. Sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor az edző saját szabadidejét 

áldozza versenyzőjére. Ilyen például, amikor sérülés esetén orvoshoz, majd kezelésre 

kíséri a sportolót, de a hétvége feladása egy verseny érdekében sem mellékes. 

Ugyanakkor a sportoló is sok áldozatot hoz. A napi edzések miatt már gyermekkorban 

meg kell tanulnia beosztania az idejét, majd egy bizonyos szinten túl már arra is 

figyelnie kell, hogy mikor fekszik le, mennyit és hogyan alszik, mikor és mit eszik. 

Mind az edzőnek, mind a sportolónak nagyon kell szeretnie a sportágat ahhoz, hogy 

képes legyen a sok áldozat meghozatalára egy remélt siker érdekében. A sportág iránti 

elkötelezettség érzése a sikerrel, az elért eredményekkel párhuzamosan erősödik. 

 

Ezzel összefüggésben kell működnie a kölcsönös bizalomnak. Fontos, hogy a kapcsolat 

olyan szintet érjen el, amikor nem kérdőjelezik meg, hogy amit a másik mond, állít, 

valóban igaz.  

 

Az edző önmagával és versenyzőjével szemben is támaszt elvárásokat, mely 

követelményt jelent a szabályok betartására, tudatosságot a közösen kitűzött célok 

megvalósításához. Az edzők szerint a gyermekek még kevés elvárást képesek 

önmagukkal szemben támasztani, legalábbis ez csak ritkán tudatos. Az elvárások 
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megfogalmazása összefüggésben áll az igényszint kialakításával, melyet a nevelés-

oktatás-képzés folyamatában a szülők és a pedagógusok tanítanak meg a fiataloknak. 

Az életre való felkészítés az edzőnek is feladata. Meg kell tanítania a gyerekeknek, 

hogy reális elvárásokat tudjanak kitűzni maguk elé, nem csak a sportban,                            

de a tanulásban is. 

 

„Az élsportban nélkülözhetetlenek az elvárások. Elvárást kell támasztanunk 

önmagunkkal és a versenyzőnkkel szemben is. A mindennapi edzések során 

megpróbálom megtanítani a birkózóimnak, hogy ők is támasszanak reális elvárásokat 

önmagukkal szemben. Ideális esetben egy idő után ez megegyezik az általam támasztott 

követelményekkel.” (edző) 

 

A hatékony együttműködés érdekében az edzők véleménye szerint nélkülözhetetlen, 

hogy el tudják hitetni a versenyzőkkel, hogy a lehető legjobbat akarják nekik.                   

Ehhez természetesen bizonyítaniuk kell. Amennyiben csak a levegőbe beszélnek, úgy             

a kapcsolat hamar konfliktushoz vezethet. 

 

„A bizonyításnak számtalan módja lehet. Például soha ne kockáztassuk a versenyző 

egészségét a győzelem érdekében.” (edző) 

 

A célkitűzés, kommunikáció 

Az edzőket megkérdeztük, hogy a célok kitűzése hogyan történik ebben             

a sportágban. Az edzők három terület köré építették a válaszukat: 1) célkitűzés,            

2) kommunikáció, 3) visszacsatolás (feedback). 

 

Közös célkitűzést alkalmaz három edző, a másik kettő pedig az önmaga által kitűzött 

célokat igyekszik megvalósíttatni a versenyzővel. Azok az edzők, akik úgy érzik, hogy 

rendszeresen kész tények elé állítják a versenyzőket, később többször utaltak arra, hogy 

a sportoló véleménye, és visszajelzése sokat számít. Később tisztáztuk, hogy a vezető 

szerep inkább az egyes mérkőzésekre, az egyes ellenfelekkel szemben kidolgozott 

taktikára értendő. 
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Összességében tehát az edzők, függetlenül attól, hogy utánpótláskorúakkal, vagy 

felnőttekkel, férfi vagy női versenyzőkkel foglalkoznak, igyekeznek közös 

célkitűzéseket alkalmazni. A célok elérése érdekében az egyes feladatokat azonban 

kizárólag az edző határozza meg. 

A célkitűzés során mind az edzőnek, mind a versenyzőnek a realitás talaján kell 

maradnia. Következetes és együtt elvégzett elemzések a korábbi teljesítményről jó 

alapul szolgálnak. A reális célok megvalósítása sikerélménnyel jár. A sikerélmény új 

erőt ad a további munkához. A rendszeres sikertelenség azonban megbénítja                            

a kapcsolatot. 

 

Nagy hangsúlyt fektetett valamennyi edző a kommunikációra, mely során a verbális és 

non-verbális eszközök szerepéről is információt kaptunk. 

Az edzők véleménye szerint a sportoló elképzelését saját sportteljesítményéről nagyban 

befolyásolja, hogy miként szól hozzá az edzője, miként bánik vele. Ahogyan                            

a későbbiek során tárgyalt vezetési stílus alkalmazását, úgy a kommunikációs eszközök 

használatát, változatosságát is a sportoló személyiségétől teszik függővé. 

 

A non-verbális kommunikációs eszközöket a gyerekeknél főleg fegyelmezési céllal 

alkalmazzák a felkészülés során, utánpótláskorú és felnőtt versenyzőknél pedig                        

a mérkőzések során, egyszerű instrukcióként, vagy buzdításként.  Kiemelték 

ugyanakkor, hogy az alkalmazott non-verbális eszközöket, csakúgy mint az egy szavas 

jelzéseket az edzésen be kell gyakorolni, hiszen mit sem érnek, ha téthelyzetben                     

a versenyző azokat nem érti. 

 

Az állandó visszajelzések mind a sportoló, mind az edző részéről a hatékony 

együttműködést segítik elő. A női birkózókat felkészítő edző szerint az edzés nem akkor 

ér véget, amikor a sportoló „levezet” a megterhelő munka után. 

 

„Edzés után leülök a birkózóimmal beszélgetni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy 

elmondják érzéseiket az edzéssel kapcsolatban, beszéljenek a problémáikról, 

sérelmeikről. Ezekre megoldást kell találnunk. Ha úgy érzem, hogy a versenyzőnek arra 

van szüksége, hogy kibeszélje magát, akkor hallgatok, de ha kér, akár tanácsot is adok, 
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amit vagy megfogad, vagy nem. Ez a beszélgetés néha csak néhány perc, de előfordul, 

hogy az edzésidőt is meghaladja. Akkor ér véget az edzés, amikor a sportoló 

megkérdezi, hogy másnap mikor találkozunk.” (edző) 

 

A beszélgetések fontosságát a férfiakat és utánpótláskorúakat felkészítő edzők is 

kiemelték. Jelentőségét többek között abban látják, hogy a sportolók nagy része            

az emberi természet, hangulat hullámzásának következtében olykor elszigeteltnek, 

magányosnak érzi magát. Ez rendszerint abban az időszakban megjelenő probléma, 

amikor a sportolónak nem megy a birkózás. Ilyen esetekben nem elég őket 

sportpszichológushoz küldeni, amire számtalan példa van, de az edzőnek is szerepet kell 

vállalnia abban, hogy átsegítse a sportolót a nehéz időszakon. Amennyiben magára 

hagyja, úgy a hit és a bizalom is veszélyben forog. Gyerekeknél a beszélgetéseknek 

különös jelentősége van a nevelési folyamatban. 

 

Az edzők szerint a versenyzők motiválásában nagy szerepe van a dicséretnek. Dicsérni 

nem csupán egy megnyert mérkőzés után kell, hanem egy-egy jól elvégzett feladat után, 

az edzésen is. 

 

A megkérdezett edzők közül három kifejezetten hangsúlyozta, de a másik kettő is 

megemlítette, hogy bár egyéni sportágról van szó, a csapatban való felkészítésnek óriási 

jelentősége van. Ezt leginkább a női birkózók esetében és a gyerekek felkészítése során 

érzik fontosnak. Az ún. csapatösszetartást szolgáló közös ünneplések jó hangulatot 

teremtenek, melyet szintén motivációs eszköznek tekintenek az edzők. 

 

A tehetséggondozás során, főleg fiatalkorban a jó kommunikációs feltételeknek 

nemcsak az edző és a sportoló között kell megvalósulnia, de az edző-sportoló-szülő 

kapcsolatban egyaránt. Ennek jelentőségét az edzők főleg gyermekkorban érzik, amikor 

a  fiatal nagymértékben függ a szülők szociális, morális és anyagi támogatásától.                 

Az edzők beszámoltak arról, hogy vannak nagyon szélsőséges esetek, amikor a szülő 

túlságosan bele szeretne folyni a felkészülésbe és vannak, akik túlságosan elzárkóznak 

ettől. Az elzárkózás hátterében legtöbbször az áll, hogy a szülő a megélhetés biztosítása 

érdekében több műszakban dolgozik, ezért kevés ideje marad arra, hogy egy-két,                   
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az edzővel történő személyes találkozó alkalmával érdeklődjön gyermeke teljesítménye, 

fejlődése és lehetőségei iránt. Az ilyen esetben szinte mindig egy különleges, erős 

kötődés jellemzi az edző-sportoló viszonyt. Csakúgy, mint a rossz családi háttérrel 

rendelkező sportoló esetén. A szülői alkoholizmus, a csonka családban nevelkedés 

negatív következményei az ideálisnál erősebb kötődést, hiánypótlást eredményeznek.                      

Sok esetben az edző feladata a reedukáció, újranevelés. 

Abban az esetben, ha a szülő igyekszik nagyon belefolyni a felkészülésbe, rosszabb 

esetben igyekszik azt az irányítása alá venni, az edző feladata a kompetencia 

mértékének diplomatikus módon történő érzékeltetése.  

Még ideális szülői hozzáállás esetén sem szerencsés, ha nagyon baráti viszony alakul ki 

az edző-szülő között, mert az sok esetben egy kritikus szituációban konfliktushoz 

vezethet. Úgy kell a kapcsolatot irányítani, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy 

mivel tud a leginkább hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatal sportoló sikereket érjen el. 

Egy rossz edző-szülő kapcsolat megviseli a fiatalt és szinte minden esetben                            

a teljesítmény romlásához vezet.  

Az edzők serdülőkorra teszik a szülők közvetlen befolyásának csökkenését, legalábbis 

ami a döntéshozatalt illeti. 

Az edzők úgy vélik, hogy a szülőkkel való együttműködés az eredményesség hasznára 

válik. Ideális esetben mind az edzőnek, mind a szülőnek az a célja, hogy neveljék                   

a gyerekeket és felkészítsék őket az életre, mely az értékek, normák közvetítését jelenti. 

 

„A szülő-edző kapcsolat során mindig optimistának, de realistának kell lennünk. 

Folyamatosan kell tájékoztatnunk a szülőket a gyermekük magatartásáról, 

teljesítményéről, a fejlődés mértékéről. Őszintén meg kell osztani velük a véleményünket 

a gyermek sportági siker lehetőségeiről.” (edző) 

 

Vezetési stílus, motiváció  

 Az edzők elvárják sportolóiktól, hogy megfelelően motiváltak legyenek a célok 

megvalósítására. A tapasztalat azt mutatja, hogy a sportolók belső motiváltsága azonban 

hullámzó tendenciát mutat. Azok az esetek és szituációk, amikor a sportolónak nincsen 

kedve az edzéshez, vagy nem képes kellően koncentrálni a kapott feladatra, vagy 

amikor zaklatott, gyakran vezethetők vissza a magánéletben jelentkező problémákra. 
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Ekkor van nagy szerepe az edzőnek a megoldás megkeresésében, ekkor kap jelentőséget 

a külső motiváció. 

Az edzők szerint az eredményesebb sportolók belső motiváltsága sokkal nagyobb, mint 

a kevésbé eredményes versenyzőké, akik motiválására külön hangsúlyt kell fektetni. 

Birkózásban az eredmények nem mindig „papír forma” szerint jönnek. Sokszor egy 

versenyző potenciális és reális teljesítménye között óriási a különbség. A test-test elleni 

küzdelem során sokkal több tényező játszik szerepet a versenyeken, mint például egy 

100 méteres síkfutás alkalmával. Bíztatni kell azokat a versenyzőket, akik potenciálisan 

esélyesek, de ez az eredményekben kevésbé, vagy csak olykor-olykor jelentkezik, hogy 

küzdjenek tovább. Az edzők ilyenkor igyekeznek a sportoló figyelmét a siker felé 

terelni, nem pedig a kudarcélményt újra és újra értékelni és ezáltal átélni. 

Ugyanakkor kiemelték, hogy azok a sportolók, akik nagyobb belső motivációval 

rendelkeznek, pozitívabb hozzáállást tanúsítanak az edző iránt is.  

 

A vezetői stílussal és az alkalmazott pedagógiai módszerekkel kapcsolatban az edzők 

nem említettek egy konkrét módszert, amely mindenkinél alkalmazható volna.                      

Az alkalmazott módszer leginkább a sportoló személyiségén múlik. Vannak sportolók, 

akik kevésbé szeretik vállalni a felelősséget egy-egy döntés meghozatalában és 

határozott irányítást igényelnek, ugyanakkor vannak olyanok, akik szeretik mindenben 

érezni a kompetenciájukat. Érezhető különbség van az alkalmazott módszerekben nem 

csupán a sportolók személyiségbeli különbségei tekintetében, de a nem és az életkor 

szerint is. A fiatalabbak és a nők jobban szeretik, ha vezetik őket, a felnőtt férfiak 

viszont kevésbé.  

Az alkalmazott módszereket a szituáció is befolyásolja. A legérzékenyebben a mérkőzés 

előtti időszakot élik meg a sportolók és azt is másként. Más az izgalmi szint, más az 

összpontosítás, más a megszokott, szinte tradicionálisan ismétlődő pótcselekvés.                   

Az edzők szerint ezeknek a szituációknak eredményes kezelése csakis tapasztalat útján 

sajátítható el. Az edző kiegyensúlyozottsága döntő ezekben a pillanatokban, hiszen 

egyik percben az egyik versenyzővel egyféle módon bánik, a másikban egy másikkal 

már másféle módon. Ugyanakkor kihangsúlyozásra került az, hogy az edző 

határozottsága, következetessége, meggyőző ereje és szigora nélkülözhetetlen                          

a mérkőzések előtt. 
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Összességében az edzők úgy érzik, hogy autokratikus vezetési stílus alkalmazandó                 

a gyerekeknél és az utánpótláskorú versenyzőknél, felnőtt sportolók esetében azonban                    

a demokratikus és autokratikus vezetési stílus jegyei egyaránt fellelhetők a felkészülés 

során. 

 

Nem mellékes a kijelentés, amelyet az egyik edző kifejezetten hangsúlyozott. Úgy véli, 

hogy az edző akkor tud sikeres lenni, akkor tudja megvalósítani elképzeléseit, akkor 

tudja az edző-sportoló kapcsolatot is reálisan irányítani, ha van mögötte szociális 

támogatás, ha „biztonságban” érzi magát az egyesületben. 

 

A kapott eredmények meglehetősen egybehangzóak voltak. Valamennyi edző 

kihangsúlyozta, hogy az edző és sportoló közötti kapcsolat tudatosan megtervezett.               

Az, hogy a jó együttműködést hogyan valósítják meg, leginkább a sportoló és edző 

személyiségétől függ. A sportolók személyisége nem és életkor szerint is változó,                

de nem kategorizálható. Minden versenyző más és az élsportban individuális 

felkészítésre és bánásmódra van szükség. Ez az út a siker felé! 
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5. MEGBESZÉLÉS 

5.1. A sportágválasztás körülményeinek vizsgálata  

 Az általános iskolai tanulók sportolási szokásait, sportágválasztási körülményeit 

igyekeztünk feltárni kérdőíves módszer segítségével. A kérdések megválaszolása által 

képet kaptunk a tanulók sportolási szokásairól, azok nem és lakóhely szerinti 

megoszlásáról, a versenyszerű sporttevékenység általános iskolában történő űzésének 

arányáról, a sportolási rendszerességről, az abbahagyás okairól, a sportolási 

motivációkról, a sportág megválasztásának hátterében húzódó mikro- és 

makrokörnyezeti tényezőkről, valamint a szülők sportolási szokásairól. 

Tettük ezt azért, mert a hazai szakirodalom nem bővelkedik az ilyen jellegű 

kutatásokban. Jelentősége azonban vitathatatlan, hiszen általa képet kaphatunk                           

a szakemberek e területen mutatott aktivitásáról. 

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezett általános iskolai tanulók               

6,4%-a sosem sportolt még az iskolai testnevelés órán kívül. Talán ez az alacsony 

százalék azt mutatja, hogy a sport szerepe az elvárásoknak megfelelően alakul ebben    

az életkorban. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon ezek a fiatalok nem is akartak               

a sporttal foglalkozni, vagy nem volt rá lehetőségük, esetleg más tényezők játszanak 

ebben szerepet? Érdemes lenne utánajárni a lakóhely és körzete adta lehetőségeknek.  

A nem városban élő tanulók közül kerülnek ki többen, akik naponta többször folytatnak 

valamilyen mozgásos tevékenységet. 

Feltételezhető, hogy a nem városban élő tanulók nagyobb arányban használják                       

a kerékpárt közlekedési eszközként is, az iskolába menet és jövet. Érdemes lenne ennek 

a kérdésnek is utánanézni. 

  

Amennyiben a sportolás jellegét vizsgáljuk, megállapítható, hogy tanulók több mint fele 

(58,4%) sportol, ebből a versenyeken is részt vevők vannak magasabb számban                 

(30,5%), míg a szabadidősportot űzők kevesebben (27,9%). Véleményünk szerint                  

a jelenleg sportolók 58,4%-os aránya alacsonynak tekinthető. Ebben az életkorban 

ugyanis elvárható lenne, hogy a sporttevékenység jelentős helyet foglaljon el                          

a gyermekek szabadidejében. Ennyire leterheltek volnának már ilyen fiatalon is, vagy 

túl nagy az elhúzó erő a más jellegű tevékenységek felől? 
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Tudjuk azt is, hogy a gyermekek gyakran azonosítják a tanárt a tantárgyával. Sok 

esetben a tanár személyisége egy jó alapot szolgáltat a gyerekek tantárgy iráni 

érdeklődésére. Bízunk benne, hogy a testnevelés is ide sorolható. Huszár és Bognár 

(2006) fiatal felnőttektől kérték, hogy elevenítsék fel az iskolai testnevelésről 

megmaradt emlékeiket. A válaszok alapján kimutatták, hogy a megkérdezettek mintegy 

negyede nem szerette a testnevelés órát. Egy későbbi tanulmány, melyben általános 

iskolásokat kérdeztek ugyanerről már kifejezetten jó eredménnyel zárult ebben                       

a kérdésben, hiszen 90% azt nyilatkozta, hogy szereti a testnevelés órát (Vass és mtsai 

2006). Ez az ideálisnak mondható arány kedvező alapot biztosít a testnevelőnek ahhoz, 

hogy a sportolási szokásokat kialakítsa és a sportágválasztást befolyásolja. Hiszen, ha              

a fiatalok szeretik a tárgyat, bizonyára pozitív érzéseket táplálnak az oktató iránt is.               

Ezt a testnevelőknek mindenképpen ki kell használni!  

Az eredmények azt mutatják, hogy a fiúk nagyobb arányban űznek versenysportot, míg 

a lányok inkább a szabadidősportot részesítik előnyben. Érdemes lenne az arányokat 

egy korábbi felméréssel összevetni. Véleményünk szerint ugyanis a tény, miszerint 

egyre több sportágban versenyezhetnek a lányok is, mára megváltoztatta a lányok 

versenysportban való részvételének arányát. Mivel a hazai szakirodalomban erre nem 

találtunk példát, az összehasonlításra nem került sor. 

 

Elkeseredésre ad okot azonban, hogy igen magasnak mondható azon tanulók száma, 

akik már ebben a korai életszakaszban abbahagyták a sporttevékenység űzését.                     

Még ennél is elszomorítóbb az a tény, miszerint a gyerekek legtöbbje azért hagyta abba 

a sportolást, mert megunta. Mivel a sport egy eszköz az oktatás, nevelés, képzés 

folyamatában, mely során a testnevelő és edző különböző módszerekkel motivál, 

felmerül a kérdés milyen módszereket használtak az érintett szakemberek, hogy ilyen 

rossz eredményeket értek el. 

A faktoranalízis alapján további elsődleges indok az abbahagyásra a fejlődés hiánya. 

Amennyiben egy gyermek önmagához és másokhoz képest nem fejlődik az okot                      

a gyermek képességei és a választott sportág követelményei közötti diszharmóniában 

kereshetjük. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a sportág megválasztása sikertelen 

volt. Ennek a fontos kérdéskörnek a körüljárására a sportágválasztást befolyásoló 
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személyek feltárását is elvégeztük, a kapott eredmények elemzésére később kerül sor. 

Magas volt az egyéb elfoglaltság megjelölésének aránya is, mely a faktoranalízis szerint 

az előzőekkel együtt elsődleges szempontnak tekinthető. Számtalanszor halljuk                    

a szülőket panaszkodni, hogy már az általános iskolai képzés is magas követelményeket 

támaszt a gyerekekkel szemben és a megfeleléshez sok iskolán kívüli, tanulással töltött 

időre van szükség. Sok szülő a gyermekük jövőjét szem előtt tartva a lehető 

legszélesebb körű képzést igyekszik biztosítani számukra. Környezetünkben is              

az a tapasztalat, hogy az általános iskolások közül nagyon sokan az iskolai foglalkozás 

után zeneiskolába, nyelviskolába, számítógépes tanfolyamra járnak. A válaszokban is 

talán ez tükröződik. Érdemes lenne azonban ezt a kérdést további kutatások céljául 

kitűzni a tisztán látás érdekében, hiszen az iskolai leterheltség mellett ismeretes             

az a tény is, hogy a mai fiatalok sokkal többet ülnek a televízió és a számítógép előtt, 

mint azt korábban tették (Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása 2002).         

Az edzővel (bizonyos esetekben ez maga a testnevelő tanár), edzőtársakkal való 

konfliktus szintén elsődleges faktorként jelent meg a gyerekek válaszában. Mi felnőttek 

nap, mint nap érezzük, hogy a mai társadalomban egyre nagyobb a feszültség, egyre 

több a konfliktus, egyre kevésbé tudunk kompromisszumot kötni, a másikra figyelni. 

Vajon a gyerekek tőlünk veszik át ezt a negatív hozzáállást? A felnőtt társadalom 

jellemzőit lemásolva élik gyermekéveiket? 

A másodlagos tényezők között mikrokörnyezeti befolyás érezhető, hiszen itt került 

felsorolásra a lakóhely váltás és a családi állapot változása, mint ok az abbahagyásra.              

A kérdőív kitöltésekor elmagyaráztuk a gyermekeknek mi értendő családi állapot 

változás alatt. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy sok a csonka családban felnövő 

gyermek (Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása 2002), köszönhetően akár 

válásnak, akár elhalálozásnak. Ez több szempontból is érinti a gyermek fejlődését, s bár 

elsőként a lelki fejlődés említendő meg, az eredmények azt mutatják, hogy sok esetben 

a testi fejlődésük is korlátozott a kialakult helyzet következtében. Harmadlagos 

tényezőként a sérülés jelenik meg, míg végül az okok között szerepel, bár arányait 

tekintve kevésbé mérvadó a szakosztály megszűnése és a költséges részvétel miatti 

lemorzsolódás. 
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Ahhoz, hogy tisztán lássuk, hogy a gyermekek sportolási szokásainak kialakulása 

céltudatosságon alapszik, vagy nem, fel kell tárni a sportolási motivációkat, hiszen ezek 

az eredmények visznek bennünket közelebb a megértéshez. Az általános iskolai tanulók 

közel fele (48,3%) saját jövőjét szem előtt tartva az egészségmegőrzés miatt folytat 

sporttevékenységet, bár a faktorsúlyok tekintetében ez másodlagos tényezőként jelent 

meg. Az eredmények mindenesetre az egészségtudatos sportra történő nevelés javulását 

tükrözik. Az egészségtudatos nevelés sikerében feltételezhetjük a szakemberek és                   

a szülők szerepét, de az is elképzelhető, hogy itt jelentkezik a média által közvetített 

„divat” hatása. Egyre nagyobb teret kap a médiában a „fitness” szakkifejezés, melynek 

használata azonban még a mai napig nem tökéletes. Mindenesetre a legtöbben tisztában 

vannak azzal, hogy a „fitness” kifejezés az egészséggel, annak megőrzésére eszközként 

szolgáló testedzéssel hozható kapcsolatba.  

Az egészségmegőrzéshez közeli arányban jelenik meg motivációként a szórakozás. 

Minden embernek, fiatalnak és idősnek egyaránt meg kell találnia azt a tevékenységet, 

mely biztosítja számára a kikapcsolódást, mely során megvalósíthatja kedvteléseit. 

Örülnünk kell annak, ha a gyerekek a sportot szórakoztatónak, üdítőnek tartják. Valahol 

ezzel összefüggésben jelenik meg a baráti társaság szerepe (34,9%). Amennyiben           

a fiatalok tudatában vannak a sport előnyeivel, úgy hasznos időtöltésként fogják fel 

azokat az órákat, melyeket mozgásos tevékenységgel töltenek. Ez az indok 30,4%-ot 

képviselt a választásban.  

Természetes folyamat, amikor a gyermek példaképet választ magának. Sok esetben 

sportoló az, akire a gyermek hasonlítani szeretne. Ennek a tükröződését véljük 

felfedezni az élsportolóvá válás igényének kifejeződésében, mely 21,6%- ban jelent 

meg az általános iskolai mintán. Ha azonban az utánpótlás oldaláról közelítjük meg       

a kérdést, úgy nagyobb százalékban várjuk el a tanulóktól, hogy törekedjenek az élsport 

felé. Hiszen ez a válasz, amely a sportág iránti elkötelezettséget mutatja, a „szakmai” 

tudatosságot tükrözi. 

 

Ahhoz, hogy a fiatal a képességeinek és érdeklődésének megfelelő sportághoz eljusson, 

ahhoz, hogy nagyobb esélye legyen a sikernek a választott tevékenységben, 

tapasztalatunk szerint - mind szülőként, mind testnevelőként és edzőként - segítenünk 
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kell a gyerekeket a helyes döntés meghozatalában. Rengeteg eszköz áll 

rendelkezésünkre az érdeklődés felkeltésére, a motiválásra.  

Sajnos az eredmények azonban azt mutatják, hogy a testnevelő tanárok és az edzők nem 

fektetnek akkora hangsúlyt a tanulók adottságainak, érdeklődésének megfelelő sportág 

felé irányítására, mint az elvárható lenne tőlük. Megdöbbentő számadatot kaptunk                  

a testnevelők és edzők szerepéről. Mindössze 8,4%- a a megkérdezett tanulóknak érezte 

úgy, hogy a testnevelő tanára asszisztált a sportágválasztásnál és 5,5% hivatkozott        

az edzőre. Talán a nem megfelelő sportág megválasztása az oka annak - visszautalva    

az abbahagyás okaira -, hogy hamar megunják és feladják, keresnek helyette mást és 

csak remélhetjük, hogy nem a számítógépes játékokat, vagy a televízióban közvetített 

sokszor igen bugyuta programokat. A testnevelő tanárok jól ismerik a tanulók 

mozgáskultúráját, képességeit és készségeit, az egyes sportágakhoz történő hozzáállását, 

így szaktudásuk révén ők ajánlhatnak testhezálló sporttevékenységet és sportágat.       

Ez még hangsúlyosabbá válik, ha a lakókörnyzetben űzhető sportágak száma 

korlátozott.  Amennyiben ezen a területen pozitív változás nem következik be, úgy az 

utánpótlás továbbra is komoly gondokkal küzdhet a jövőben, hiszen nem a szakmai 

hozzáértésen múlik a fiatalok adott sportághoz kerülése, hanem magukon a gyerekeken, 

a szülőkön, a barátokon és talán a médián. Nagy felelősség hárul tehát a versenyekre 

felkészítő testnevelőkre és edzőkre annak érdekében, hogy megtartsák a fiatalokat         

a sportágnak a jövő utánpótlásának biztosítása érdekében. A cél azonban nemcsak         

a versenysportra való szűrés és kiválasztás, az utánpótlás keresése, hanem a sportolási 

szokások gyermekkorban való kialakítása és megerősítése, mely a felnőttkori szokások 

és életvitel alapját képezik.  

 

A mintából kiemelve a birkózókat, a kapott eredmény további elkeseredésre ad okot, 

hiszen közöttük nem volt egyetlen sportoló sem, aki a testnevelő tanára javaslatára 

kezdte volna el a birkózás űzését és az edző szerepe a sportágválasztásban sem 

mondható mérvadónak. Ezzel szemben a Pápai és Szabó (2003) által megkérdezett 

tornászfiúk mintegy 30%-a köszönheti teljes mértékben, vagy részben az edzőnek                    

a sportág megválasztását. 
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A tanulók 78,2%-a gondolja úgy, hogy saját döntése és elhatározása vezette az adott 

sportág választásában. Itt természetesen felmerül a kérdés, hogy mekkora szerepe van 

ebben az elhatározásban a szülők által űzött sportágak ismeretének.                            

Később kerül értékelésre, hogy a szülők által űzött sportágak mennyiben egyeznek meg 

a gyerekek által választott sportágakkal. Pápai és Szabó (2003) eredményei hasonlóan    

a mi eredményeinkhez a fiatalok sportágválasztási önállóságának magas arányát 

mutatja. 

22,8%-a az általunk vizsgált mintának véli úgy, hogy a szülei próbálták egy sportág felé 

terelgetni, míg 19,6%-a szerint a barátjától, barátnőjétől kapott a választáshoz 

támogatást. 

 

A szülők által mutatott minta azonban nagyban befolyásolni látszik a fiatalokat. 

Eredményeink alátámasztják Szabó (2002) tapasztalatait, mely szerint a család átvette    

a szerepet a fiatalok sport felé irányításában és a motivációs bázis kiépítésében. Bár                 

a legtöbben úgy gondolják, hogy saját döntésük és elhatározásuk volt a sportág 

megválasztása, tudjuk, hogy a szülők által űzött sportágak - talán, mert ezek azok, 

amelyeket ismernek, melyekről több információval rendelkeznek - vonzóak a fiatalok 

számára. Elképzelhető, hogy a szülő valóban nem ajánlja a gyermekének azt                            

a sportágat, amit ő maga űz(ött), az eredmények azt mutatják, hogy a szülők által 

választott mozgásformák, szabadidős tevékenységek, vagy sportágak néhány kivétellel 

megegyeznek a gyerekek által űzött tevékenységekkel. Ebből levonható a következtetés, 

miszerint a szülőknek nemcsak a sportolási szokások kialakításában van jelentős 

szerepük, de a fiatalok sportágválasztásában egyaránt. Itt azonban felmerül a kérdés, 

hogy a szülők által folytatott tevékenység valóban illik-e a gyermekhez, a képességeihez 

érdeklődési területéhez. Ezért azon a véleményen vagyunk, hogy a szülőnek meg kell 

próbálnia irányítani gyermekét a neki megfelelő tevékenység felé (értendő ez nemcsak   

a sport területére) a sikerélmény érdekében. Ehhez segítséget a testnevelő tanárok és 

edzők tudnak nyújtani, a hatékony együttműködés tehát mindenképpen szükséges. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szülőnek erőszakkal kell valamely 

tevékenység felé orientálni a gyermeket, hiszen mit sem ér a „józan ész” szava,                       

ha a gyermek mást szeretne. 
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Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a felső tagozatos tanulók 35,9%-a nem tudta, 

hogy az édesanyja sportolt-e és 34,3%-a nem rendelkezett információval az édesapát 

illetően. Úgy véljük, hogy túl sok gyermek tudatlan e kérdésben, ami megkérdőjelezheti 

a szülők befolyásoló szerepét.  

 

A tanulók választása alapján azt mondhatjuk, hogy a sportjátékok még mindig 

népszerűek. Szívesen űzik a fiatalok ezeket a sportágakat akár versenyszerűen, akár 

szabadidősport jelleggel. A birkózás azonban nem túl népszerű a választásokat 

figyelembe véve. Kérdésként merül fel, hogy van-e ebben szerepe annak, hogy kevésbé 

ismerik ezt a sportágat. Bár a tantervben szerepel, vajon mennyire ismerkednek meg 

vele a testnevelés órán? Ugyanakkor vajon az edzők bemennek-e az iskolákba, hogy 

népszerűsítsék sportágukat? Egyáltalán a felmért településeken, vagy közeli környékén 

milyen lehetőségei vannak a sportág űzésének? 

 

Azok a tanulók, akik ezzel a sportággal foglalkoznak, naponta, vagy heti három-négy 

alkalommal járnak edzésre függetlenül attól, hogy a sportágat versenyszerűen űzik-e. Ez 

bizonyítja azt, hogy ezt a sportágat nem lehet csak néha-néha űzni. Aki sokszor kimarad 

az edzésekről, feltehetően lemarad. Ugyanakkor a háttérben meghúzódhat az edzői 

munka jelentősége is. Vajon feltételezhetjük, hogy a sportágat elkezdő fiatalok annyira 

megszeretik azt, hogy nem engedik meg maguknak a rendszertelenséget? Ha igen, úgy 

az edzőket elismerés illeti, hiszen hozzájárulnak a sportolási szokások kialakításához, 

ezzel egy egészséges társadalom felneveléséhez, csakúgy, mint az utánpótlás 

neveléshez.  

Az utánpótlás nevelés szempontjából kifejezetten értékes a versenyeken is részt vevő 

tanulók élsport iránti igényének magas százaléka (54,5%).   Nem feledkezhetünk meg 

arról sem, hogy a küzdősportoknak személyiségfejlesztő hatásuk régóta ismert.                      

Így a fiatal életre való felkészítésében, személyiség formálásában is nagy szerepe lehet            

a birkózásnak. 

 

Összefoglalva a kapott eredményeket megállapítható, hogy bár alacsony a nem sportoló 

fiatalok száma, a sporttevékenységet már ebben a korai életszakaszban abbahagyók 

nagy számban jelennek meg. A rendszeresen sportolók között kevesen vannak, akik 
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birkózással foglalkoznak, a sportág népszerűsítésére tehát feltétlenül szükség van. 

Nagyobb aktivitás várható el a szakemberektől a fiatalok megfelelő sportág felé 

irányításában is, mivel a szerepük a sportágválasztásban csekélynek bizonyult. 

Ugyanakkor az egészségtudatos nevelés eredményeként állapíthatjuk meg, hogy                     

a tanulók közel fele egészségmegőrzés céljából sportol. 

 

Nélkülözhetetlen tehát a testnevelő tanárok, edzők és szülők együttműködése a célok 

megvalósítása érdekében. Korábbi tanulmányokban is olvasható, hogy a testnevelők és 

edzők együttműködve hatékonyabbak lehetnek a „szűrésben” (Istvánfi 2002, Szlatényi 

2002).  Az 1980-as évek végéig az együttműködésnek, egymásra épülésnek volt egy 

viszonylag stabil rendszere, mely felborult és a tanulók véleménye is ennek                  

az együttműködésnek a meg nem valósulását mutatja.   

A szülők, testnevelők és edzők kapcsolatának kiépítése, az elsődleges és másodlagos 

szocializációs hatások összerendezése a gyermek érzelmi, testi, fizikai és értelmi 

fejlődésével szükségszerű és már nem várathat sokáig magára.  Ez minden bizonnyal                

a gyermeki személyiségfejlődést optimálisan alakítaná, segítené. 

Mohácsi és munkatársai (2002) szintén hangsúlyozzák, hogy társadalmi szintű 

összefogásra van szükség a negatív tendencia megváltoztatására, melyben sem               

a feladatot, sem a felelősséget nem lehet megosztani. 

 

 

5.2. Kiválasztás, beválás vizsgálat 

 Tanulmányunk a birkózáshoz szükséges antropometriai mutatók és motoros 

képességek vizsgálatára korlátozódott.  A motoros képességek szempontjából nézve               

a birkózás olyan kombinált, mozgásanyagát tekintve magas variációs lehetőségeket 

mutató sportág, ahol a munkavégzés változó intenzitású.  A technikai elemek magas 

szintű kivitelezésében az egész test, valamennyi testrész, valamennyi izom részt vesz, 

ezáltal a motoros képességek mindegyikének bizonyos mértékű jelentősége van                        

a teljesítményben.   
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Mivel a sportág a versenyzőket súlycsoportokba sorolja, így egy minden súlycsoportú 

és életkorú versenyzőre vonatkozó tehetség meghatározás szinte lehetetlen (Trzaskoma-

Bicsérdy és mtsai 2007).  Bizonyítja ezt a vizsgálatunkban szereplő 13-14 éves birkózók 

különböző testsúly kategóriáiban megjelenő tesztek eltérő jelentősége.  Mindebben 

semmi meglepőt nem találtunk, hiszen a legkisebb és a legnagyobb súlycsoport között 

több mint 30 kg-os eltérés tapasztalható ugyanabban a korosztályban.  Egyértelmű, 

hogy az alacsony, vékony, kevésbé muszkuláris, valamint a magas, erős testalkatú 

fiatalok testösszetétele, mozgáskészsége, képességei jelentős eltérést mutatnak.  

 

Fontos kérdésként merül fel, hogy milyen a testsúlynak eredményekre gyakorolt hatása, 

hiszen azokban a sportágakban, ahol a versenyzőnek az egész testét és az ellenfelét is 

mozgatnia kell, lényeges az eredmények testsúly kilogrammra való vonatkoztatása 

(relatív érték).  Feltehetően, amennyiben relatív értékekkel dolgozunk, úgy más 

eredményeket kapunk. Mivel az egyes súlykategóriák azonban nem kerültek 

összehasonlításra, a relatív számítást nem alkalmaztuk. 

 

Mindhárom súlykategóriára jellemző a beváltak és nem beváltak között fellelhető 

jelentős különbség az átlag eredmények alapján, amelyek azonban nem tájékoztatnak 

bennünket arról, hogy a különbség milyen mértékű, hogy szignifikáns, vagy nem.                

A diszkriminancia analízistől függetlenül levonható a következtetés, miszerint                         

a beváltak általánosan jobb fizikai fejlettséggel rendelkeznek.  

 

Az alacsony súlykategóriában versenyzők esetében a kar húzóerejével közvetlenül, vagy 

közvetetten összefüggő tesztek (függésből húzódás, mélyfekvőtámasz, felkarkerület 

hajlítva, mellkaskerület belégzéskor) és a gyors végrehajtást is igénylő koordinációs 

képességeket mérő tesztek (ügyességi gyakorlat, állásból csípődobás) játszanak kiemelt 

szerepet a beváltak és nem beváltak közötti szignifikáns teljesítménykülönbségben. Az 

ügyességi gyakorlat, mely az ún. bumeráng tesztet tartalmazta, a reakció,                      

az egyensúlyérzék, az orientációs képességek komplex vizsgálatára irányult. Ezek           

a képességek a versenyszituációknak megfelelően meghatározó elemei                            

a mozgásszabályozás minőségének és hatékonyságának. Szoros kölcsönhatásban 
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vannak a mozgáskészségekkel, de általánosabb jellegük van, mivel sportági technikához 

nem kapcsolódnak. 

A közepes súlykategóriában az időegység alatt végrehajtott gyakorlatok (lebegőülés, 

derékfogásos felfordítások, mélyfekvőtámasz, négyütemű szabadgyakorlat) mutattak 

jelentőséget, melyek az erőállóképesség felmérésére szolgálnak (Harsányi 2000).  

Mellette kiemelkedő szereppel bír a fogástechnikákra adott minősítő pontok összege, 

mely a birkózó technikában való gyakorlottság jelzője. 

A nehéz súlykategóriában meglehetősen összetett a kép.  Ebben a kategóriában bírnak 

legnagyobb jelentőséggel az antropometriai paraméterek, ezzel párhuzamosan                          

a gyorserőt mérő tesztek. 

Az összesítő táblázatban (32. táblázat) feltüntetett tesztek jelentőségének elemzése 

kiemelt fontosságú. A felmérésre került antropometriai paraméterek közül                            

a mellkaskerület belégzéskor mutatott szignifikáns különbséget a beváltak és nem 

beváltak között valamennyi súlykategóriában. A törzs izmainak és ezen belül                         

a mellkasizmoknak a fejlettsége (elsősorban a nagy mellizom, m.pectoralis major) 

tornászok, súlyemelők, mellúszók, birkózók és diszkoszvetők esetében különösen 

feltűnő (Miltényi 1993).  

 

Az antropometriai paraméterek közül a továbbiakban a felkarkerület hajlítva és             

az alkarkerület mutatott több súlykategóriában különbséget, mely a kar húzóerejével 

mutat összefüggést.  Minden olyan mozdulat ugyanis, amely az ellenfél átölelését, 

statikus rögzítését, kiemelését, elfordítását és bizonyos testrészek húzását és rögzítését 

jelenti, nagymértékben a kar húzóerejét igényli.  Ez szinte soha nem szünetelő feladat a 

birkózó küzdelmek során.  

 

A lábszárkerület, mely szintén szignifikáns különbséget mutatott a beváltak és nem 

beváltak között két súlykategóriában is, összefüggésben van a küzdelmek alatt történő 

kitámasztásokkal, melyek az egyensúly biztosításához járulnak hozzá a technikai 

elemek végrehajtása során.  Mindemellett a versenyzők a küzdelmek folyamán az akciót 

nem teljes talpról indítják, hanem a talp elülső részén támaszkodva kezdik                            

a végrehajtást, mely következtében a lábszár izmainak szinte állandó feszülése 

összefügg a keresztmetszeti növekedéssel. 
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A megjelenő különbségek ellenére azonban véleményünk szerint az antropometriai 

paraméterek kisebb jelentőséggel bírnak az eredményesség meghatározása során, mint 

más tényezők, főleg alacsony- és közepes súlykategóriában. Véljük ezt azért, mert                   

a technikai elemek olyan tárháza áll a versenyzők és az őket felkészítő edzők 

rendelkezésére, melyből mindenki megtalálhatja a testalkatának és képességeinek 

leginkább megfelelőt. Ezzel természetesen nem kívánjuk kétségbe vonni, hogy vannak 

olyan testalkati jellemzők, melyekből könnyebben előnyt kovácsolhat a sportoló.                 

Így például egy nagy termetű versenyző pszichológiai előnyhöz juthat az ellenféllel 

szemben a megjelenése által, ugyanakkor egy erős, de alacsony versenyző előnye,   

hogy alacsony súlypontja nehezen kibillenthető egyensúlyi helyzetéből, ráadásul          

az ilyen versenyző könnyen tud lábra támadni is.  

Véleményünket természetesen a számunkra rendelkezésre álló antropometriai 

paraméterekre építettük. Nem kizárt, hogy ha ezeket kibővítenénk hosszméretekkel is    

-a karhosszt különösen fontosnak véljük birkózásban-, úgy más eredményeket kapnánk, 

más következtetéseket vonhatnánk le. 

 

A vizsgálatunk alapján az általános tesztek felmérését kevésbé tartjuk hasznosnak                     

a sportági adottságok, képességek feltérképezésére.  

Bár a 30 méteres síkfutás két súlykategóriában is szignifikáns megkülönböztető hatást 

mutat, szerepe nem perdöntő a birkózó gyorsaság, gyorserő kimutatásában.  Helyette 

reakciógyorsaságot és gyors irányváltoztatási képességet mérő tesztet ajánlunk, hiszen 

ezeknek a képességeknek van jelentősége a támadás során, amikor egy jó ütemű 

akcióval akár a mérkőzést is el lehet dönteni. 

A birkózás ugyanakkor nem is aerob állóképességi sportág, ezért a Cooper-teszt is csak 

az általános állóképesség, általános munkavégző képesség vizsgálatára alkalmazható. 

Továbbá ez a teszt az évközi és évente megismételt ellenőrző felmérések során általános 

információt szolgáltathat számunkra, de mi úgy gondoljuk, hogy a kiválasztás során 

kevésbé van jelentősége.    

A medicinlabda dobás a testmagassággal és a testtömeggel szoros összefüggést mutat, 

ezért ebben a sportágban elfogadhatónak tűnik a gyorserő mérésére szolgáló tesztként, 
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ugyanakkor a kapott eredmények ebben a tesztben csak a nehézsúlyú versenyzőknél 

mutattak szignifikáns különbséget a beváltak és nem beváltak között. 

 

Nem technikai elemekre épülő, de a tesztbattériát összeállítók szerint sportág-specifikus 

tesztek közé sorolható mélyfekvőtámasz, négyütemű szabadgyakorlat, lebegőülés és 

függésből húzódás, mint erőállóképességet mérő tesztek, mind szignifikáns különbséget 

mutattak az elemzésben valamelyik súlykategóriában. A húzódás és mélyfekvőtámasz 

tesztek a felső végtag, vállöv és törzs izmainak működésén alapulnak.  A felső végtag, 

vállöv és törzs izmok nagy erőkifejtést végeznek a talajküzdelmek során a testtengelyek 

körüli át- és felfordítások során és a lenti támadások kivédésekor. Amíg húzódás során     

a testünk teljes tömegével dolgozunk, addig mélyfekvőtámasz során a test tömegének 

egy részét kell megmozgatnunk. Az edzések során történő képesség felméréseket, 

valamint a kiválasztást a lehető legkevesebb teszttel célszerű megoldani és mivel jelen 

esetben birkózókról beszélünk, a függésből húzódás teszt alkalmazását javasoljuk, 

hiszen a küzdelmek során a versenyzőnek nemcsak saját testét, de az ellenfelet is 

mozgatnia kell. Javaslatunkat az eredmények alátámasztják, hiszen ez a teszt 

valamennyi súlykategóriában szignifikáns különbséget mutatott a beváltak és nem 

beváltak között.  

 

Továbbá megkérdőjelezhető, hogy a mélyfekvőtámasz, a négyütemű szabadgyakorlat,              

a lebegőülés és a függésből húzódás mennyire kezelhető sportág-specifikus tesztként.              

Abban az esetben ugyanis, ha ezeket a teszteket az általános tesztek közé sorolnánk és 

véleményünk szerint sorolni kell, másképpen értelmezhetnénk az általános tesztek 

szerepét.  

Javasoljuk tehát a sportág-specifikus tesztek értelmezésének újragondolását és inkább             

a technikai elemekre épülő tesztek ebbe a csoportba történő besorolását.   

 

Véleményünk szerint a sikeres kiválasztáshoz olyan tesztek alkalmazása szolgálhat       

a jövőre nézve értékes adatokkal, melyek alkalmasak a birkózáshoz, a technikai elemek 

gyors és hatékony végrehajtásához szükséges képességek mérésére.  Mivel a végső 

kiválasztásra a sportágban eltöltött hosszabb idő után kerül sor (Nádori 1985),                

a korosztályi előképzettségnek megfelelő technikai elemekre épülő néhány tesztből álló 
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felmérő rendszert elegendőnek tartjuk a szükséges információk megszerzésére. Ezt 

támasztja alá Harsányi (2000) is, aki szerint a kiválasztás első lépéséhez, a szűréshez 

elegendőnek tekinthetők az általános tesztek, de a következő lépéshez, a tényleges 

kiválasztáshoz sportág-specifikus tesztek alkalmazására van szükség. Az általunk 

vizsgált általános tesztek tehát a továbbiakban alkalmasnak tekinthetők a szűrésre, 

valamint a birkózók ellenőrzésére, amennyiben évente többször, illetve évről évre 

elvégezzük azokat.  

Hasonló eredményeket kaptak és hasonló megállapításokat tettek a szakemberek más 

sportágakban is (Lidor és mtsai 2005, Melrose és mtsai 2007), miszerint                            

a kiválasztáshoz a sportágra leginkább jellemző mozgássorokat tartalmazó teszteket, 

azaz a sportág-specifikus teszteket kell alkalmazni. 

 

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy az eredményesség előrejelzéséhez laboratóriumi, 

biomechanikai vizsgálatokra is szükség van. A laboratóriumi, biomechanikai 

vizsgálatokkal ugyanis meg tudjuk mondani, hogy potenciálisan mire képes a sportoló. 

A nem laboratóriumi, nem biomechanikai, általunk is vizsgált tesztekkel pedig azt, hogy 

a gyakorlatban képességeit miként tudja felhasználni. A laboratóriumi, biomechanikai 

és nem laboratóriumi vizsgálatok egymást kiegészítve információt nyújtanak az 

edzőnek arról, hogy mit kell fejleszteni az eredményesség érdekében. 

Az általunk vizsgált tesztek között például nem szerepelt az izometrikus erő mérése, 

melyet alapvető fontosságúnak tartunk. 

 

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy az általunk vizsgált tesztek között vannak 

olyanok, amelyeket sikeresen felhasználhatunk a szűrés során, ugyancsak alkalmasak   

az ellenőrzésre, a sportág-specifikus tesztek pedig a kiválasztásra. De az élsportban már 

nélkülözhetetlenek a biomechanikai vizsgálatok. Ennek érdekében az elméleti 

szakemberekkel történő együttműködésre bíztatjuk az edzőket. 
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5.3. A tehetséggondozás (edző-sportoló kapcsolat) vizsgálata 

 A tehetséggondozás témakör összetettsége révén számos oldalról közelíthető 

meg. Az eredményesség, a siker számos tényezőtől függ. Bár korábban az edzésnek 

tulajdonítottak elsődleges szerepet a magas szintű teljesítmény elérésében (Ericsson és 

mtsai 1993), manapság egyre több szakirodalom hangsúlyozza a pszichés és szociális 

háttér, az edző-sportoló kapcsolat és a szülői támogatás jelentőségét a folyamatban. 

(Giacobbi és mtsai 2002, Myers és mtsai 2005, Poczwardowski és mtsai 2006, Reinboth 

és mtsai 2004). 

A tehetséggondozás összetett kérdéskörén belül egy tényezőt emeltünk ki, melynek 

jelentőségéről számos tanulmány ír. Az edző szerepét az eredményességben nem 

kérdőjelezhetjük meg, hiszen a sportoló képességeinek kiaknázása mégiscsak az edző 

feladata, amely nem merül ki csupán az edzésterv összeállításában. Ahhoz, hogy                      

a kitűzött cél megvalósuljon, az edzőnek és sportolónak együtt kell működnie. 

Birkózásban az edző-sportoló kapcsolatról nagyon kevés információt találunk. 

A magyarok a birkózósport elismert versenyzői közé tartoznak, ezért érdemesnek véltük 

a felkészítő edzőket megkérdezni a témáról. 

 

A dinamikus és rendkívül összetett edző-sportoló kapcsolat tanulmányozását birkózás 

sportágban egy, a nemzetközi szakirodalmat uraló elméleti keret (Jowett és Meek 2000, 

Jowett 2001) alapján végeztük el megkérdezve a sportágban elismert edzőket. 

A modell 3 kontextus mentén elemzi az edző-sportoló kapcsolatot (személyiségi 

feltételek, célkitűzés és kommunikáció, vezetési stílus és motiváció).  

 

Az emberi kapcsolatok szerepét, mint az edzői tevékenység humanista oldalát már Lyle 

(1999) is hangsúlyozta. Eredményeink szerint is a kapcsolatnak ez a része tartalmazza 

az edző személyes érdeklődését, törődését, ugyanakkor ez segíti hozzá, hogy                            

a sportolóját felkészítse az életre, segítse identitás kialakításában és olyan tulajdonságok 

megerősítését szorgalmazza, melyek a sportpályafutásának abbahagyásával, az élet más 

területén is a sportoló javára válik.  
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A kapcsolatok, ezen belül az edző-sportoló kapcsolat érzelmi oldalának jelentősége 

számos tanulmány által bizonyított (Jowett és Meek 2000, Poczwardowski és mtsai 

2006). A tanulmányok legtöbbje, hasonlóan a mi eredményeikhez a kapcsolat pozitív 

érzelmi oldalát hangsúlyozza. Kevés példát találunk a kapcsolat negatív érzelmi 

oldalának említésére. Jowett és Cockerill (2003) különböző sportág olimpiai érmeseit 

kérdezték az edző-sportoló kapcsolatról. Több esetben nyilatkozták a sportolók, hogy 

számtalanszor izoláltnak érezték magukat, hiszen az edző magára hagyta őket                         

a felkészülési időszakban (pl. egyéb teendők miatt), vagy csak a sikerre koncentrált 

annak reményében, hogy ezzel az ő előmenetele, elismertsége is biztosított lesz.                    

A sikeres magyar edzők ilyen mértékű elszigeteltségről nem számoltak be, bár a negatív 

érzelmek előfordulásáról egy edző tett említést. Elmondta, hogy van olyan pillanat, 

amikor mind a sportolónak, mind az edzőnek nehéz uralkodni az érzésein,                            

ami legtöbbször a tétmérkőzések rossz kimenetele esetén fordul elő. Az edző véleménye 

szerint ekkor a sportoló érezheti magát elszigeteltnek. A mérkőzések érzelmileg 

felfokozott állapotot eredményeznek, melyet mindenki másképpen él meg és vezet le. 

Arra azonban ügyelni kell, hogy ezen a lehető leghamarabb túljussanak, hiszen az edző 

és a versenyző sikere és kudarca közös, a további munkára kell koncentrálni, a hibák 

kijavítására, az erős oldalak továbbfejlesztésére. Feltételezhetően, ha mi is versenyzőket 

kérdezünk meg az elszigeteltség érzéséről, akkor bővebb információt kapunk. Ez 

érdekes témát szolgáltat a  jövő kutatásaihoz. 

 

A kapott eredmények alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az edző-sportoló kapcsolat 

magas szintű szociális készségeket igényel mind az edző, mind a sportoló részéről. 

Alátámasztjuk Sarason és munkatársai (1990) megállapításait, miszerint tisztelet, 

megbecsülés, kötődés nélkül nem lehet gyümölcsöző a kapcsolat. 

 

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az életkor, a nem és a sportoló személyisége, 

belső motivációja befolyásolja az interakció milyenségét. Az interakció minden esetben 

a kommunikáció, feedback, a bizalom, a motiváció és a célkitűzés köré épül. 

Birkózásban az edzők korábbi tapasztalatára épülő egyéni bánásmód az, ami kielégíti               

a jól működő edző-sportoló kapcsolat igényeit, elvárásait. Az edzők szerepe, feladatai, 
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alkalmazott módszerei függnek attól, hogy mely korosztályt készítik fel, hogy                            

a sportolók milyen minősítéssel és milyen személyiségjegyekkel rendelkeznek.  

Ezzel alátámasztjuk Jowett és Ntoumanis (2003) tanulmányát, miszerint                            

a versenysportban az edző és versenyző kölcsönösen hatnak egymásra és az edző által 

alkalmazott egyéni bánásmód alapja a sportolók temperamentumában rejlő 

különbségekben keresendő. Ugyanakkor a kapott eredményeink alátámasztják 

Chelladurai (2006) által kidolgozott vezetői modellt (The Multidimensional Model of 

Leadership, MML) egyaránt, mely szerint a szituáció, valamint a vezető (edző) és                    

a sportoló karaktere határozza meg a kimenetet, azaz a teljesítményt és                            

a megelégedettséget. 

 

Az edzők kihangsúlyozták, hogy igyekeznek a lehető legtöbbet megtudni a sportolók 

edzésen kívüli életéről, mellyel bizonyításra került Jowett (2005) megállapítása, 

miszerint szükség van arra, hogy az edzők törődjenek a versenyzők 

kiegyensúlyozottságával, jó közérzetével, érdeklődésével, igényeivel. A Jowett és 

Cockerill (2003) által megkérdezett olimpikonok között is számos nyilatkozta, hogy     

az edzője többet tud róla, mint a családja, vagy a legközelebbi barátai.  

 

Minél közelebb van egy versenyző a magas szintű teljesítményhez, céljai, elvárásai 

annál közelebb kerülnek az edző által kitűzött célokhoz és elvárásokhoz. Mivel ez                  

a munka egyetértést igényel, nagy összhang szükségeltetik a résztvevők között az 

edzőtermen kívül is. Az edző-sportoló közötti harmónia olyan erős hátteret biztosít, 

amelyben a biztonságérzet megnő, ezáltal a cél elérése érdekében maghatározott, előre 

eltervezett lépések megtételében nagyban segíteni tudják egymást. 

Az önmagunkkal szemben támasztott elvárások, az igényszint az ún. 

teljesítménymotivációval van kapcsolatban, melynek mértéke egyénileg különbözik 

(Freedman-Doan és mtsai 2000, Nagykáldi 1998).  A különbözőségnek alapjai lehetnek 

a társadalmi-nevelési különbségek, valamint a belső késztetés. A teljesítménymotiváció 

a fejlődés során alakul ki, szoros kapcsolatban a kognitív funkciók fejlődésével 

(Nagykáldi 1998). 
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Az edzők tapasztalata a sportolók motivációját tekintve tehát alátámasztja                            

a pszichológiában jól ismert teljesítménymotivációs elméleteket, miszerint a sportolók 

között van, aki a siker elérésének motívumával, van aki a kudarc kerülésének 

motívumával rendelkezik (Nagykáldi 1998). Ugyanakkor az edzők által elmondottak 

szerint a kudarc kerülésnek is oka van, leginkább a várt és be nem következett siker. 

Az edzők véleménye alátámasztani látszik a Mageau és Vallerand (2003) által 

kidolgozott motivációs modellt, mely szerint az edzők magatartása, viselkedése és                   

a versenyzővel való bánásmódja befolyásolja a versenyzők kompetencia érzését, 

autonómiáját. Amennyiben megállapítjuk, hogy az edző és sportoló közötti kapcsolat 

milyensége befolyásolja a versenyző sportág iránti elkötelezettségét, úgy 

következtethetünk arra, hogy a jó kapcsolat csökkenti a lemorzsolódás, az egyesület 

váltás veszélyét is. 

A motivációt elősegítve, annak ellenére, hogy egyéni sportágról beszélünk, az edzők 

igyekeznek csapatot kovácsolni a sportolókból, bízva abban, hogy a csapaton belül 

kialakul a szociális támogatás. A küzdősportokat, így a birkózást is a pszichológia az 

ún. közreműködő sportágak közé sorolja (Nagykáldi 1998), ahol a sportolók 

együttműködése nem megkövetelt, de a közreműködés az individuális teljesítmény 

javulásához járulhat hozzá. 

 

Az edző-sportoló-szülő kapcsolat tanulmányozására kevés figyelem fordul (Jowett és 

mtsai 2007), annak ellenére, hogy a benne rejlő lehetőségekre és veszélyekre érdemes 

az edzőnek figyelnie. Az edző-sportoló-szülő kapcsolat jelentősége felnőttkorú 

versenyzők esetében nem, gyermek- és utánpótláskorúaknál azonban erőteljesen 

jelentkezik.   

 

A kapcsolat reális megismeréséhez mindenképpen szükséges valamennyi résztvevő 

véleményének, érzéseinek, elvárásainak feltárására, melyet a jövő sporttudományi 

kutatásainak kell felvállalni. Az egyoldalú megismerés ugyanis mindig rejthet torzítást 

magában. Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire reális a kapott kép és milyen 

mértékben játszik szerepet az ideális képhez közelítés igénye az edzők részéről. Vajon 

az edzők szubjektív beszámolója mennyiben tartalmaz személyes torzítást?  
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A kapott eredmények alapján úgy véljük, hogy az edző-sportoló kapcsolat két alapvető 

részből tevődik össze: 1) emberi és 2) szakmai háttér, melyek egymásra épülése és 

összefonódása adja meg az alapot a hatékony együttműködéshez. Az elméleti keretként 

felhasznált modellben szereplő „személyiségi feltételek” tükrözik az általunk emberi 

háttérként definiált feltételét az edző-sportoló kapcsolatnak. A modellben szereplő 

másik két kontextus, a közös célkitűzések és kommunikáció, valamint a vezetési stílus, 

motiváció jelentik az együttműködés szakmai hátterét. Az eredmények alapján azonban 

ezek éles elkülönítése csak elméleti síkon működik.  

Továbbá az edző-sportoló és tanár-diák kapcsolat sok esetben párhuzamba állítható. 

Mind a két kapcsolat a nevelési folyamaton alapszik. Az edző pedagógus mivolta 

azonban leginkább az utánpótlás nevelés során jelentkezik, míg az élsportoló 

felnőtteknél a pszichológus mivoltára van nagyobb szükség. Véleményünk egyezik        

a Szabó (1995) által leírtakkal, miszerint a tehetséggondozás nem csupán                      

az edzésvezetésből áll, de magas szintű pedagógiai tevékenységet egyaránt feltételez. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS 

 A kutatás célja a sportági eredményesség néhány tényezőjének vizsgálata volt. 

Meggyőződésünk, hogy a végső sikerhez számtalan tényező megvalósulása 

szükségeltetik. Ezek közül mi hármat választottunk ki és vizsgáltunk. 

 

6.1. A sportágválasztás körülményeinek vizsgálata 

 Ahhoz, hogy valakiből a későbbiekben sikeres versenyző legyen, első lépésként 

gyermekkorában ki kell alakulni a sportolási szokásainak. Nehezen képzelhető el, hogy 

egy olyan fiatalból, aki naponta több órát tölt el a számítógép és a televízió előtt, 

ahelyett, hogy lemenne a foci pályára és „rúgná a bőrt” a barátokkal, a későbbiekben 

kiváló sportoló legyen. A sportolási szokások azonban csak abban az esetben 

alakulhatnak ki, ha a fiatal örömét leli a sporttevékenységben. Ehhez szükséges egy 

olyan sportágat, sporttevékenységet találni, ami „testhezálló” a gyermek számára 

minden tekintetben. A megfelelő sportág kiválasztása tehát alapvető jelentőségűnek 

tekinthető. 

 

Célul tűztük ki az általános iskolai tanulók sportolási szokásairól, rendszerességéről 

való tájékozódást, a tanulók által űzött sportágak megismerését, a tanulók sportolási 

indítékainak feltérképezését, a fiatalok sportágválasztási döntéseiben szerepet játszó 

mikro- és makrokörnyezeti tényezőknek, valamint a saját elhatározás mértékének 

feltárását, a korai abbahagyás okainak vizsgálatát.  

 

1. Feltételezésre került, hogy a legtöbb általános iskolás heti három-négy alkalommal 

sportol. A kapott eredmények azonban azt mutatják, hogy a felső tagozatos általános 

iskolások közel fele mindössze heti egy-két alkalommal űz valamilyen 

sporttevékenységet. A hipotézisünket el kellett vetnünk. 

 

2. A hipotézisünk, melyben feltételeztük, hogy a fiúk nagyobb arányban űznek 

versenysportot, míg a lányok inkább a szabadidősportot részesítik előnyben, teljes 

mértékben beigazolódott.  
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3. Feltételeztük továbbá, hogy a választott sportágakat figyelembe véve a küzdősportok 

nem kapnak kiemelkedő jelentőséget. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportjátékok 

magasan a legnépszerűbbek, így a hipotézis bizonyított. Ha azonban abból indulunk ki, 

hogy a sportjátékok legtöbbje csapatjáték, míg a küzdősportok egyéni sportok,              

az összehasonlítást nem tartjuk szerencsésnek. A küzdősportok megjelenése a fiatalok 

választásában az egyéni sportágakat tekintve az úszás mögött, a második helyen végzett. 

Véleményünk szerint azonban azt is szem előtt kell tartani, hogy ezek a sportágak 

„vezető” (akár testnevelő, akár edző) nélkül nemigen űzhetők. Nehezen képzelhető el, 

hogy a gyerekek lemennek a parkba és birkóznak egy jót, az viszont sokkal inkább, 

hogy fociznak, vagy kosaraznak egyet.  

 

4. Feltételeztük, hogy az egészségmegőrzés szerepe nem jelentős még ebben                

az életkorban a sportolási motivációkat figyelembe véve, a szórakozás és az élsport felé 

történő orientálódás annál inkább. A hipotézist elvetettük, hiszen a tanulók legmagasabb 

százalékban az egészségmegőrzést jelölték meg sportolási indítékként.  

 

5. Feltételezésre került, hogy a tanulók sportágválasztását befolyásoló tényezők között 

elsősorban a szülők és a testnevelők kapnak szerepet. Ők ugyanis azok, akik nap, mint 

nap együtt vannak a gyerekekkel, ők ismerik a fiatalokat, érzéseiket, érdeklődésüket 

leginkább. A hipotézisünket ezennel is el kellett vetnünk. A szülők szerepe ugyanis        

a saját döntés és elhatározás mögött foglalt helyet. Tudjuk, hogy a fiatalok a család 

véleményét sok esetben úgy tükrözik vissza, mintha a sajátjuk lenne. Ezért 

megkérdőjelezhető a saját döntés abszolút szerepe a sportágválasztásban. A testnevelő 

tanár szerepe viszont jóval a várt alatt kapott helyet, mely elszomorító, hiszen 

szakemberként feladata, mondhatjuk kötelessége a fiatalokat a nekik megfelelő sportág 

felé irányítani.  

 

6. Feltételeztük, hogy az abbahagyás okai között az egyéb elfoglaltságnak lesz 

legnagyobb szerepe. Tettük ezt azért, mert rengeteget hallani arról, hogy a fiatalok 

nagyon le vannak terhelve, amely sok esetben nem csupán az iskolán kívüli több órás 

tanulást jelenti, de a felzárkózás érdekében kiegészítő foglalkozásokon való részvételt 

is. 
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A hipotézist nem tudtuk bizonyítani, hiszen az általános iskolások közül legtöbb 

megunta a sporttevékenység űzését és ez a tényező látszik legfontosabbnak a korai 

abbahagyás tekintetében. 

 

Összességében megállapítottuk, hogy a szakembereknek van mit tenni azért, hogy                  

a sport a társadalom életének szerves része legyen, illetve azért, hogy az utánpótlás 

gondjai megoldásra kerüljenek. Úgy véljük ugyanis, hogy elsősorban a sokoldalúan 

képzett testnevelő tanároktól várható el, hogy alakítsák és megszilárdítsák a fiatalok 

sportolási szokásait. Amikor a gyermekek sportágválasztásának elősegítéséről 

beszélünk, nemcsak azt kell szem előtt tartanunk, hogy az egyre kisebb létszámú 

utánpótlás számára kell megfelelő adottságokkal rendelkező fiatalokat találnunk.  

Célunk a mind teljesebb sportolási rendszeresség kialakítása, amihez fel tudjuk 

használni a gyerekek lelkesedését és érdeklődését.   

 

Amennyiben segítünk a fiataloknak megtalálni azt a sportágat, ahol kisebb-nagyobb 

sikereket érhetnek el, úgy lecsökkenthetjük a rendszeres fizikai aktivitás korai 

abbahagyásának arányát.  A rendszeres sportolásra nevelés, jobb esetben a versenysport 

felé irányítás segítségével továbbá hozzájárulunk az utánpótlás-nevelés problémájának 

csökkentéséhez, esetlegesen megoldásához is.   

 

A cél tehát kettős és fel kell ismerni, hogy ehhez együttműködésre van szükség, 

melynek alapja a kommunikációban rejlik. A szülőknek, testnevelő tanároknak, 

edzőknek konzultálniuk kell a közös cél megvalósítása érdekében. Ne válasszuk                      

a könnyebb utat és mondjuk, hogy „egyedül úgysem tudok változást hozni”! Minden kis 

erőfeszítés összeadva a többiek kis erőfeszítéseivel nagy dolgokra képes.                            

Nem várhatunk arra, hogy a tanulók a média, vagy a véletlen által ismerjék meg              

a lakóhelyükön űzhető sportágakat.  Kis szervezéssel népszerűsítő filmek és bemutatók 

által ez a probléma könnyen áthidalható. 
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6.2. Kiválasztás, beválás vizsgálat 

 A sportági eredményesség második, általunk kiválasztott tényezőjének,                       

a kiválasztás és beválás vizsgálatának lefolytatásához sikeres birkózók korábbi 

méréseredményeit hasonlítottuk össze a kevésbé sikeres birkózók eredményeivel.   

Célul tűztük ki a birkózáshoz szükséges antropometriai paraméterek és motoros 

képességek meghatározását. Úgy véljük, hogy azok a tesztek, melyekben a később 

bevált versenyzők jobban teljesítettek, alkalmasak lehetnek arra, hogy a kiválasztás 

során alkalmazott tesztrendszerben szerepeljenek. Ezek a tesztek az előrejelzés során 

információt szolgáltathatnak számunkra. Ezzel szemben azok a tesztek, melyekben nem 

mutatkozott különbség a két csoport között, feltehetően kevésbé alkalmasak                   

az előrejelzésre, ezért azokat a kiválasztás során sem javasoljuk. 

 

7. Feltételeztük, hogy az antropometriai paramétereknek az alacsony- és közepes 

súlykategóriában versenyzők esetén kis, a nehéz súlykategóriában versenyzők esetén 

jelentős szerepe van a beváltak és nem beváltak közötti megkülönböztetésben.                    

Úgy véljük ugyanis, hogy kis- és közepes súlykategóriában a motoros képességeknek és 

a technikai elemek széleskörű használatának nagyobb szerepe van. A hipotézisünket 

bizonyítottuk, hiszen az eredmények azt mutatják, hogy alacsony súlykategóriában a 

felmért antropometriai paraméterek közül 4, közepes súlykategóriában 3, ugyanakkor 

nehéz súlykategóriában 7 mutatott megkülönböztető hatást a beváltak és nem beváltak 

között. 

 

8. Feltételeztük továbbá, hogy a gyorserő mérésére alkalmas tesztekben a nehéz 

súlykategóriában szignifikáns különbség mutatkozik a beváltak és kevésbé sikeres 

versenyzők között. A hipotézisünk bizonyításra került, mert a gyorserőt mérő tesztek 

kizárólag a nehéz súlykategóriában jelennek meg és mutatnak szignifikáns különbséget 

a beváltak és nem beváltak között. A hipotézisünket erősíti, hogy a tesztek                            

a statisztikai program által felállított sorrendben az első két helyet foglalták el. 

 

9. Feltételeztük, hogy a sportág-specifikus tesztek közé sorolt, nem technikai elemekre 

épülő tesztekben az alacsony- és közepes súlykategóriában versenyzők között 

mutatkozik szignifikáns különbség. A hipotézisünket csak részben sikerült bizonyítani. 
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Megkülönböztető hatása van ezeknek a teszteknek az alacsony- és közepes 

súlykategóriában, nem különben a nehéz súlyú versenyzők esetében. 

 

10. A feltételezésünket, miszerint a technikai elemekre épülő sportág-specifikus 

teszteknek az alacsony- és közepes súlykategóriában versenyzők esetén jelentősebb 

megkülönböztető hatása van, mint a nehéz súlykategóriában versenyzőknél, szintén 

bizonyítottuk. Alacsony súlykategóriában ugyanis a tíz megkülönböztető hatást mutató 

teszt közül három (a 2., a 4. és 8. helyen), közepes súlykategóriában a kilenc 

megkülönböztető teszt közül kettő a (a 2. és 5. helyen) sportág-specifikus tesztek közül 

került ki. 

Nehéz súlykategóriában tizenhat teszt mutatott megkülönböztető hatást a beváltak és 

nem beváltak között, melyek közül mindössze kettő (a 7. és a 15. helyen) épül                         

a technikai elemekre.  

 

A kapott eredmények alapján levonhatjuk a következtetést, miszerint az általunk 

vizsgált antropometriai paramétereknek inkább csak a nehéz súlyú versenyzők esetében 

van jelentősége. Véleményünk szerint az antropometriai paraméterek nagyobb 

megkülönbözető hatást mutattak volna akkor, ha hosszúsági méretek is felmérésre 

kerülnek. 

 

Az általános tesztek közül a 30 méteres síkfutás, mely a korábbi szakirodalom szerint 

gyorsaság mérésére alkalmas, az újabb szakirodalom szerint gyorserő mérésére 

használható (Baker és mtsai 1994, Schmidtbleicher 2000), csekély jelentőséggel bír. 

Nem tartjuk fontosnak a Cooper-tesztet sem a kiválasztási rendszerben, hiszen                         

a birkózás nem aerob állóképességi sportág. A gyorserő mérésére alkalmas 

medicinlabda dobásoknak és a súlypontemelkedésnek is csak a nehéz súlyú versenyzők 

esetén van jelentősége. 

  

A nem technikai elemekre épülő sportág-specifikus tesztek nagy jelentőséget kapnak ez 

eredményeink alapján. Ezek a tesztek az erőállóképesség mérésére alkalmasak 

(Harsányi 2000). Alkalmazásukat - főleg a függésből húzódás tesztet - javasoljuk                            

a továbbiakban is, ugyanakkor besorolásukat tekintve az általános tesztekhez csatolva. 
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 A sportág-specifikus tesztek közül a technikai elemekre épülőket a felmérésben 

résztvevő birkózóknak időegység alatt kellett végrehajtaniuk, ezért ezek amellett, hogy 

a birkózó technikában való jártasságot mutatják, alkalmasak az erőállóképesség 

mérésére is. Valamennyi súlykategóriában megjelentek a megkülönböztető hatást 

biztosító tesztek felsorolásában. 

 

A kapott eredmények alapján levonható következtetéseket a 34. táblázat mutatja. 

Alacsony- és közepes súlykategóriában az antropometriai paramétereknek csekély 

jelentősége van. A motoros képességek közül az erőállóképesség és koordináció 

jelentősége mellett a technikai felkészültségnek van döntő befolyása                            

az eredményességre.  

Nehéz súlykategóriában az antropometriai paramétereknek nagy szerepe van a sikeres 

végrehajtásban, emellett a gyorserő tűnik mérvadónak a beválás tekintetében.  

 

 

34. táblázat: Az antropometriai paraméterek és motoros képességek jelentősége 
súlykategóriánként 

 
Súlykategória Antropometriai 

paraméterek 
Általános és sportágspecifikus  

tesztekkel mért képességek 
Alacsony 

Közepes 
csekély erőállóképesség, koordináció,  

technikai felkészültség 

Nehéz jelentős gyorserő 

 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a tesztrendszer megkülönböztető hatást biztosító 

tesztjeit kiemelve, a közel azonos képességek mérésére szolgáló teszteket szelektálva, 

az általános és sportág-specifikus tesztbattériákhoz tartozó teszteket újraértelmezve 

felhasználhatjuk az évközi felmérésekhez, illetve a kiválasztás összetett folyamatában. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a tesztrendszer jóságát további vizsgálatokkal 

lehet csak bizonyítani. Érdemes lenne tehát az általunk levont következtetések alapján 

egy újabb tesztbattériát összeállítani, majd az újonnan kidolgozott tesztrendszer szerint 

felmérni és összehasonlítani a sikeres és kevésbé sikeres versenyzők eredményeit.  

 

 



 122

6.3. A tehetséggondozás (edző-sportoló kapcsolat) vizsgálata 

 Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata során célul tűztük ki az együttműködés 

jelentőségének és milyenségének feltárását, hiszen birkózásban a szakirodalom nem 

bővelkedik az ilyen jellegű kutatásokban. A vizsgálathoz a Jowett és munkatársai (2000, 

2001) által kidolgozott elméleti keretet használtuk fel, így három kontextus mentén 

értelmeztük az interjúkat. 

 

11. Feltételeztük, hogy az edzők nagy jelentőséget tulajdonítanak a kapcsolatnak 

sportágukban. A hipotézisünket bizonyítottuk, hiszen a kapott eredmények valamennyi 

részlete arról számol be, hogy mind a személyiségi feltételek, mind a szakmai feltételek 

nélkülözhetetlen tényezői a magas szintű eredmények elérésének.  

 

12. Feltételeztük, hogy az edző által irányított kapcsolat tudatosan tervezett.                           

A hipotézisünk bizonyítottnak tekinthető. Az edzők beszámoltak arról, hogy minden 

sportoló esetén egyéni bánásmódot alkalmaznak, igyekeznek őket a lehető legjobban 

megismerni, azaz tudatosan készülnek a sikeres együttműködésre.  

 

13. Feltételeztük, hogy a fiatal sportolóknál az edző-szülő kapcsolatnak is meghatározó 

szerepe van a felkészülésben. A hipotézis bizonyított. Az edzők véleménye ugyanis azt 

tükrözi, hogy az eredményességhez nagymértékben hozzájárul, ha az edző képes egy 

kiegyensúlyozott, realitásokon alapuló, baráti, de egyben távolságtartó kapcsolat 

kialakítására. 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy birkózásban, egyéni sportág lévén nagy 

jelentősége van az edző-sportoló kapcsolatnak az eredményességben. Ugyanakkor                  

a sportolók csapattá formálására is van törekvés, a közösségi támogatás növelése 

érdekében. 

A jól működő edző-sportoló kapcsolat személyiségi feltételei között a bizalom,             

az elkötelezettség, az elvárásoknak való megfelelés igénye, a hit, a tisztelet, a diszkréció 

alapvető fontosságú.  

Kiemelkedő jelentősége van a kommunikációnak, a verbális és non-verbális 

eszközöknek egyaránt. 
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A szülő-edző közötti harmónia a fiatal versenyzők esetén hozzájárul a teljesítmény 

javulásához. 

Az edzők által alkalmazott vezetési stílus, pedagógiai módszerek nemtől, életkortól, 

szituációtól, a versenyző és az edző személyiségétől egyaránt függnek.  

 

 

6.4. A kutatás végső következtetései 

  Kutatásunk során az eredményesség néhány tényezőjéről kívántunk mélyebben 

tájékozódni birkózásban. Az egyes tényezők vizsgálatát különböző mintán, más-más 

módszerekkel végeztük el. 

Az egyes tényezők vizsgálata alapján tett megállapításaink és következtetéseink 

részletes megfogalmazása után, a kutatásunk alapján levonható végső 

következtetésünkre,  az együttműködés jelentőségére hívjuk fel a figyelmet. 

 

A magyar birkózás jelenleg nem válogathat a fiatalok között. Az egyesületek örülnek, 

ha valaki beköszön és nem elköszön. Ahhoz, hogy a magyar birkózás továbbra is a világ 

élvonalához tartozzon együttműködésre van szükség. 

 

1) A testnevelők, az edzők, a szülők és a gyermekek együttműködésére van szükséges 

ahhoz, hogy a fiatalok és a sportág egymásra találjanak. 

2) A sporttudományi kutatóknak és edzőknek együtt kell működni egy hatékonyabb 

kiválasztási és felmérési rendszer kidolgozása érdekében.  

3) Együttműködésre van szükség annak érdekében is, hogy az edzéshez, kiválasztáshoz, 

rendszeres felméréshez megfelelő hátteret, körülményeket, eszközöket biztosítsunk. 

4) Az edző, a sportoló, a szülők, továbbá sportorvosok, sportpszichológusok, 

sportmenedzserek, kutatók, tehetséggondozási programok kidolgozásában részt vevő 

szakemeberek együttműködése nélkül a tehetséggondozás nem lehet eredményes. 

 

Úgy véljük, hogy van még differencia az ideális és reális kép között. A változást minél 

hamarabb szorgalmaznunk kell. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A sportági eredményességhez szükséges tényezők közül három vizsgálatát végeztük el.  

1) Az első lépés a későbbi eredményesség felé a gyermek képességeinek 

megfelelő sportág választása, így sor került a sportágválasztás körülményeinek 

vizsgálatára, mely során célunk a fiatalok sportolási szokásairól, rendszerességéről, a 

választott sportágakról, a sportolási indítékokról, a sportágválasztás hátteréről, valamint 

a korai abbahagyás okairól való tájékozódás volt. Ehhez felső tagozatos általános 

iskolásokat kérdeztünk meg (N=1604) kérdőív segítségével. Az eredmények 

értékeléséhez alapstatisztikai mutatókat és faktor analízist alkalmaztunk. 

Megállapítottuk, hogy a tanulók több mint fele sportol, de a szakemberek szerepe a 

sportágválasztásban csekély. Kiemelve a birkózók kis csoportját a mintából kiderült, 

hogy a testnevelők szerepe egyáltalán nem jelent meg a sportágválasztásban, de az 

edzőké is csak kis mértékben. Szerepük inkább a sportolási motivációkban az 

egészségtudatos nevelés által jeleníthető meg. Magas a lemorzsolódás aránya, melynek 

hátterében érzelmi tényezők állnak.  

2) A továbbiakban a siker felé vezető úton a sportág követelményeinek kell 

megfelelni, így vizsgáltuk a birkózáshoz szükséges antropometriai paramétereket és 

motoros képességeket, melyeket a kiválasztás során kell figyelembe vennünk. Ehhez az 

1984-ben 13-14 éves birkózókon végzett ORV felmérések eredményeit használtuk. 

Alapstatisztikai mutatók és diszkriminancia analízis segítségével összehasonlítottuk a 

bevált és nem bevált birkózókat (N=285). A kapott eredmények azt mutatják, hogy az 

alacsony- és közepes súlykategóriában versenyzőknél az erőállóképességnek, a 

koordinációnak és a technikai felkészültségnek van szerepe, míg nehéz 

súlykategóriában az antropometriai paramétereknek és a gyorserőnek.  

3) A sikeres felkészülés alapja az edzővel való jó együttműködés, így az edző-

sportoló kapcsolatot ismertetjük birkózásban. Az együttműködésről kaptunk 

információt a sikeres edzőkkel végzett mélyinterjúk alapján (N=5). A sportág jellegéből 

kifolyólag a versenyzők szigorú vezetésre számíthatnak mind az edzéseken, mind a 

mérkőzések során. Ugyanakkor egy bizalomra, tiszteletre, megbecsülésre, kötődésre 

épülő környezetben történik a felkészítés. A fiatalok felkészítésének folyamatából a 

szülők sem maradnak ki, az edzők különös figyelmet szentelnek a velük való 

kapcsolattartásra.  
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SUMMARY 

Three factors of success in sport were examined in this work.  

1) The first step for later success in sport is to choose the discipline best for our 

abilities and interest, so it was investigated how pupils entry into a sport discipline. Our 

aim was to find out how often they pursue sports, what they choose, how they choose, 

who practice influence on their choice and why they drop out. Upper elementary school 

pupils were surveyed through questionnaire (N=1604). For data analysis basic statistics 

and Factor Analyses were used. Most of the upper elementary school students pursue 

sport, but the influence of experts (PE teachers, coaches) were very poor in their choice. 

In the opinion of small group of wrestlers PE teachers had no influnces on their choices 

at all, also coaches had no important role. The role of them seems to appear mostly in 

motivation through emphasizing the importance of health care. Lots of pupil already 

dropped out and in the background of it mostly affective factors can be found.  

2) For success furthermore we have to satisfy the needs of the chosen sport 

discipline, so we analyzed the anthropometrical parameters and physical abilities 

needed for wrestling and recognized as crucial for selection. Test results of 13-14-year-

old wrestlers collected in 1984 (N=285) were analysed. We compared those who were 

proven to be successful later in their sports career with those who did not achieve 

outstanding results using basic statistics and Discriminant Analysis. In light- and 

medium weight categories local muscle endurance, coordination and technical 

preparation shows impotance, while in heavy weight category the anthropometrical 

parameters and power are significant. 

3) The effective coach-athlete relationship is fundamental in the process, so the 

characteristics of the cooperation was utilised. To get information about coach-athlete 

relationship, the perspectives and experiences of well-known coaches were asked 

through in-depth face-to-face individual interviews (N=5). Based upon the 

characteristics of the discipline, strict leading style is used in trainings, as well as in 

competitions. The preparation is based upon trust, respect and love. In childhood also 

parents are involved in preparation. Coaches pay attention to keep in touch with them as 

well.  
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1. sz. Melléklet: A hosszútávú felkészítés modellje  

(Long-Term Athlete/Player Development) Balyi és Hamilton (2004) alapján 
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2. sz. Melléklet: Kérdőív a sportágválasztás körülményeinek vizsgálatához 

 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 

 
Kedves Tanuló! 
 
 A hazai sport jobbá tétele érdekében, a sportágválasztási szokások feltérképezésével 
kapcsolatos munkában mi is közreműködünk. Kérjük, hogy kérdéseinkre adott 
válaszoddal segítsd a korszerűsítést célzó munkánkat! 
 
 A válaszadás önkéntes és névtelen! Az eredményeket csak összesítve hozzuk 
nyilvánosságra! 
 Az előre megadott válaszok közül a Rád jellemző változatot jelöld meg! 
 
 
1. A válaszadó: 

1.1 neme:    nő    férfi 
        
    1.2 lakóhelye:   főváros 
               város 
               község 
               falu 
               tanya 

           
 
 
 
2.  Sportoltál/sportolsz-e? 
 

 sosem sportoltam 
 sportoltam       ⇒    versenyszerűen   nem versenyszerűen   
 sportolok         ⇒       versenyszerűen   nem versenyszerűen   

 
 

3. Ha sportolsz, milyen rendszerességgel?    naponta többször 
     naponta 

         heti 3-4 alkalommal 
         heti 1-2 alkalommal 
         havi 1-2 alkalommal 

                                        évente egyszer-kétszer (pl. síelés ) 
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4. Ha versenyszerűen sportolsz, milyen szinten? 
  iskolai versenyeken veszek részt 
  lakóhelyi bajnokságokon  (városi, községi, falusi) veszek részt 
  megyei bajnokságokon veszek részt 
  országos bajnokságokon veszek részt 
  nemzetközi bajnokságokon veszek részt 
     
 
5. Mit sportolsz? 
                                          Rendszeresen ……………………………………. 
                                         Néha  ………...…………………………………... 
 
 
6. A sportágválasztás családi háttere:    

 
• szüleid űztek/űznek valamilyen sportágat?   
 
Édesanyád:   igen        nem       nem tudom 
Édesapád:    igen        nem       nem tudom 
 
• ha igen, mit? 

 
 Édesanyád ……………………….                                                     
 Édesapád: ………………………. 
 
 
 
7. Miért sportolsz/sportoltál? 
   (Több választ is megjelölhetsz!)    szórakozás 
            hasznos időtöltés 
            baráti társaság  
            egészségmegőrzés 
            élsportoló akartam/akarok lenni 
            egyéb:………………………… 
 
 

8. Ki befolyásolta a sportágválasztásodat? 
    (Több választ is megjelölhetsz!) 
       saját döntésem volt 
       szülő  
       testnevelő tanár 
       edző 
       barát(ok) 
       egyéb:………………………… 
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9. Azt a sportágat űzöd/űzted, amit igazán szerettél volna?    igen    nem    részben 
 
 

10.  Ha nem, miért nem? 

   (Több választ is megjelölhetsz!)  
    lakóhelyemen nem volt rá lehetőség 

   a választott sportág túl költséges lett volna 
   sok időt vett volna igénybe 
   a barátom/barátnőm nem akart velem tartani 
   egyéb: ……………………………………… 

 
 

11. Ha már nem sportolsz, miért hagytad abba?  

   (Több választ is megjelölhetsz!) 
   sérülés 
   költséges volt a részvétel 
   lakóhelyváltás 
   változás a családi állapotban 
   megszűnt a szakosztály 
   egyéb elfoglaltság 
   edzővel, edzőtársakkal való konfliktus miatt   
   meguntam 
   nem fejlődtem 
   egyéb:……………………………………… 

  
 
 
 

Köszönjük a közreműködésedet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.sz. Melléklet: ORV felmérés adatlapja 
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4. sz. melléklet: Témakörök és kérdések a mélyinterjúhoz 
 

1. Milyen érzéseknek kell megvalósulnia az edző-sportoló kapcsolatban a sikeres 

együttműködés érdekében? 

2. Vannak ezek közül olyanok, melyek elengedhetetlenül szükségesek és olyanok, 

melyek kevésbé fontosak, de az együttműködést elősegítik? 

3. Fontossági sorrendbe tudná állítani ezeket? 

4. Tudná definiálni ezeket az érzéseket? 

5. Meséljen el egy-egy szituációt, melyben ezek érvényesültek! 

6. Hogyan történik a célkitűzés? 

7. Kié a vezető szerep és miért? 

8. Milyen kommunikációs eszközöket használ? 

9. Fontos a visszajelzés mind a két fél részéről? (Mikor, milyen szituációban?) 

10. Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás (Miért) 

11. Hogyan tudja motiválni a versenyzőket? 

12. Milyen vezetési stílust alkalmaz a felkészülés és a versenyek során? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. sz. Melléklet: ORV felmérési útmutató 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 156

 
 

4. sz. Melléklet: Az eredeti ORV felmérési útmutató 
 
 
 
 

 
Magyar Birkózó Szövetség 
Budapest 
 
 
 
 

ORV 
FELMÉRÉSI UTASÍTÁS 

 
 
 
 
 

1-10. Antropometriai adatok felvétele 
 
 Az adatok felvétele: 
 Testmagasság mérése mezítláb, testsúly mérése meztelen, a körfogatok  
 mérése  értelemszerűen a testrész legvastagabb kerületénél,   
 mellkaskerület mérése a mellbimbó magasságában történjen. 
          Lebonyolításhoz szükséges: 
          Testmagasságot mérő fedeles orvosi mérce, testsúly mérésére pontos orvosi  
          mérleg, körfogatok méréséhez szalag, centiméter.  
 
11.  30 méteres vágtafutás, állórajttal 
 
          Adatfelvétel módszere:  
          Adott jelre vonal mögül indul a versenyző. Két kísérlet áll rendelkezésre. 
          Mérés: 0.1 mp pontossággal.  
 Értékelés: az elért időeredmény alapján, a jobbik kísérlet eredményét      
 vezetjük a kockába. 
          pl. 30 m vágtafutás  1. kísérlet: 5,6 mp 
                           2. kísérlet: 5,2 mp 
                           érvényes                       5,2 mp  
          Lebonyolításhoz szükséges: 
          Salakos futópálya kijelölt távval, stopperóra. 
          Mérőszemélyzet: 1 indító, indulók számától függő időmérő,      
          1 jegyzőkönyvvezető. 
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Magyar Birkózó Szövetség 
Budapest 
 
 
 
12. Cooper-teszt /12 perc futás/ 
 
 Adatfelvétel módszere: csoportonként, adott jelre indulnak a versenyzők  
 és 12 percig futnak. 12 perc elteltével megállapítjuk, hogy hány métert tett 
 meg a versenyző. Futás közben a megtett köröket számoljuk, a 12  perc 
 letelte után pedig az elért helyen megálló versenyzőknek a rajtvonaltól  mért 
 távolságát állapítjuk meg. 
 Az indító és megállító jelet úgy kell megadni, hogy az egész pályán  
 hallható legyen /síp, lövés/. 
 A lebonyolítást rajtszámok használata negymértékben megkönnyíti. 
 Értékelés: a megtett távolság alapján 10 m-es pontossággal. 
 pl. ha a versenyző 2859 m futott, érvényes 2850 m. /mindig lefelé   
 kerekítünk/. 
 Lebonyolításhoz szükséges: 
 400 méteres 20 méterenként jelzéssel ellátott, salakos futópálya,   
 időmérésre alkalmas stopperóra, alkalmas jeladó eszköz /síp,   
 startpisztoly/, esetleg rajtszámok. 
 Mérőszemélyzet: 1 indító-megállító, 1 időmérő, az indulók számától  függő 
 számú körszámláló és jegyző, 2-4 pályabíró, 
 1 jegyzőkönyvvezető. 

 
 
 
 
 

13. Súlypontemelkedés 
 
 Adatfelvétel módszere:  
 A próba lebonyolítása érintőugrással történik. Az ugrás előtt meg kell    
 mérni a tanuló érintő magasságát úgy, hogy a talp, a sarok a talajon  
 maradjon. Az ugrással mért magasságból levonva az érintőmagasságot,  
 megkapjuk az emelkedés magasságát. 
 Mérés: cm pontossággal. Három kísérlet áll rendelkezésre. 
 Értékelés:  1. kísérlet: 45 cm 
           2. kísérlet: 47 cm 
           3. kísérlet: 44 cm   
           érvényes:              47 cm. 
 Lebonyolításhoz szükséges: 
 1 db cm beosztású falra erősíthető karton vagy deszkalap. 
 Mérőszemélyzet: 1 jegyzőkönyvvezető,1 leolvasó, mérő. 
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Magyar Birkózó Szövetség 
Budapest 
 
 
 
14. Tömöttlabda dobás két kézzel fej fölött hátra (3 kg-os labdával) 
 
 Adatfelvétel módszere:  
 Kijelölt vonal mögött áll a versenyző, háttal a dobás irányának. Két kézzel 
 terpeszállásból lendületvétellel történik a labda dobása, hátrafelé  fej fölött. 
 A dobás után hátra lehet lépni. 
 Mérés:a dobás távolságát mérjük a vonal és a labda beérkezési helye  
 között. Három kísérlet áll rendelkezésre. 
 Értékelés: a legjobb dobás értékét vezetjük az adatlapra. 
             1. kísérlet: 790 cm 
             2. kísérlet: 850 cm 
             3. kísérlet: 860 cm  
             érvényes:              860 cm 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 kb. 5 db 3 kg-os medicinlabda /a folyamatos dobás végrehajtáshoz/, 
 cm-es beosztású acél mérőszalag. 
 Mérőszemélyzet: 2 távolságmérő, 1 jegyzőkönyvvezető, 2 versenyző a  
 labda visszagurításához. 
 
 
 
 
15. Tömöttlabda dobás két kézzel fej fölött előre (3 kg-os labdával) 
 
 Adatfelvétel módszere: kijelölt vonal mögött, kis harántterpeszállásban áll  a 
 versenyző. Két kézzel fel fölött a labdát előre dobja. A dobás után előre 
 lehet lépni.  
 Mérés: dobás távolságát mérjük a vonal és a labda beérkezési helye között. 
 Három kísérlet áll rendelkezésre. 
 Értékelés: a legjobb dobás értékét vezetjük az adatlapra. 
             1. kísérlet: 780 cm 
             2. kísrélet: 810 cm 
             3. kísérlet: 800 cm  
             érvényes:                 810 cm 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 kb. 5 db 3 kg-os medicinlabda /a folyamatos dobás végrehajtáshoz/,  
 cm-es beosztású acél mérőszalag. 
 Mérőszemélyzet: 2 távolságmérő, 1 jegyzőkönyvvezető, 2 versenyző a  
 labda visszagurításához. 
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Magyar Birkózó Szövetség 
Budapest 
 
16. Törzshajlítás előre 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Padon, dobogón, zárt állásban, törzshajlítás előre nyújtott térdekkel.                       
 A maximáis hajlítás mértékét a padra szerelt, függőleges és cm beosztású  
 skála segítségével állapíthatjuk meg. A skála 30 cm hosszúságú legyen, 
 amelynek középpontja, azaz a 15 cm-es vonal a pad síkjával essen egybe.  
 Azt az értéket olvassuk le, amelynél a kezét legalább 2 mp-ig tartani   tudja. 
 Mérés: három kísérlet. 
 Értékelés: a legjobb eredményt vezetjük az adatlapra. 
             1. kísérlet: 12 cm 
             2. kísérlet: 15 cm 
             3. kísérlet 19 cm 
             érvényes:                     19 cm 
 Lebonyolításhoz szükséges: 
 tornapad, padra szerelhető függőleges skála. 
 Mérőszemélyzet: 1 mérő, 1 jegyző. 
 
 
 
17. Technika stílusra 
 10 fogás értékének összege: 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 A felmérési adatlapon szereplő “Számítógépre nem kerülő adatok”  résznél 
 felsorolt 10 technikai fogást egyenként kell bemutatni. Figyelni   kell                      
 a  helyes, pontos végrehajtásra, a dobás ívére, tisztaságára. 
 Értékelés: 
 Az egyes fogásokat 1-10 pontig lehet értékelni (tizedes bontás nincs),  
 melyet az adatlapon kell feljegyezni. 
 Mérőszemélyzet: 1 bíráló, 1 jegyző. 
 
 
 
18. Állásból csípődobások száma (kar+nyakfogás)/ 30mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző elkezdi a fogás sorozatos végrehajtását, felváltva  
 két segítővel. Minden végrehajtásnál le kell kísérni az ellenfelet. 
 30 mp után jelt adunk a befejezésre.  
 Értékelés: a befejezett gyakorlatok száma alapján. A megkezdett   
 gyakorlat nem számítható be. 
 Lebonyolításhoz szükséges: 
 két segítő versenyző, birkózó szőnyeg, stopperóra. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő és számláló, 1 jegyző. 
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Magyar Birkózó Szövetség 
Budapest 
 
19. Keresztfogásos hátradobások száma/ 30mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző elkezdi a fogás sorozatos végrehajtását, felváltva  
 két segítővel. Minden végrehajtásnál le kell kísérni az ellenfelet. 
 30 mp után jelt adunk a befejezésre.  
 Értékelés: a befejezett gyakorlatok száma alapján. A megkezdett   
 gyakorlat nem számítható be. 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 két segítő versenyző, birkózó szőnyeg, stopperóra. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő és számláló, 1 jegyző. 
 
 
 
 
20. Derékfogásos felfordítás jobbra-balra/ 30 mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző szabályos parterhelyzetből elkezdi a fogás  
 sorozatos végrehajtását. Kötelező egyszer balra-egyszer jobbra   
 végrehajtani a fogást. 30 mp után újabb jelt adunk a befejezésre. 
 Értékelés:  
 A befejezett gyakorlatok száma alapján. A megkezdett gyakorlat nem  
 számítható be. 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 egy segítő versenyző, birkózó szőnyeg, stopperóra. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő és számláló, 1 jegyző. 
 
 
 
 
21. Mélyfekvőtámasz /30 mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 A versenyző úgy helyezkedik el fekvőtámaszban, hogy kezei a padlón,  
 míg két lába egy zsámolyon van. A gyakorlatot maximális gyorsasággal  
 kell végrehajtani. 
 Egy kísérlet áll rendelkezésre. 
 Értékelés:  
 A befejezett gyakorlatok számát kell az adatlapon rögzíteni. Befejezett  
 gyakorlatnak számít a kiindulóhelyzetbe való visszaérkezés. 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 1 zsámoly, 1 stopperóra. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő és számláló, 1 jegyző. 
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22.  4 ütemű szabadgyakorlat/ 60 mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző elkezdi a gyakorlatot. Kiindulóhelyzet  
 terpeszállás, oldalsó középtartás, ugrás guggolótámaszba 1, ugrás   
 fekvőtámaszba 2, ugrás guggolótámaszba 3, ugrás kiindulóhelyzetbe 4. 
 A versenyző folyamatosan végzi a feladatot 60 mp-ig. 
 Értékelés:  
 A befejezett gyakorlatok számát kell rögzíteni. Befejezett  gyakorlatnak  
 számít a kiindulóhelyzetbe való visszaérkezés. 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 1 zsámoly, 1 stopperóra. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő és számláló, 1 jegyző. 
 
 
 
 
23. Hanyattfekvésből felülés lebegőülésbe/ 30mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző elkezdi a gyakorlatot. Kiindulóhelyzet   
 hanyattfekvés magastartás után felülés, a lábfej kézzel történő érintése,  
 nyújtott karral és lábbal, majd vissza kiindulóhelyzetbe. A versenyző 30  
 mp-ig folyamatosan hajtja végre a feladatot. 
 Értékelés: 
 A befejezett gyakorlatok számát rögzítjük. Befejezett gyakorlatnak   számít 
 a kiindulóhelyzetbe való visszaérkezés. 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 1 stopperóra. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő és számláló, 1 jegyző. 
 
 
 
24. Függésből húzódzkodás 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző függés helyzetéből felhúzza magát (áll a rúd fölé  
 kerüljön), majd visszaengedi magát függésbe (nyújtott karral). Egy  kísérlet 
 áll rendelkezésre, maximális végrahajtásra törekedve. 
 Értékelés: 
 A befejezett gyakorlatok száma alapján. 
 Lebonyolításhoz szükséges:  
 Nyújtó. 
 Mérőszemélyzet: 1 számláló, jegyző. 
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25. Állásból hídbaesés-visszavetődés/ 30mp 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 Adott jelre a versenyző elkezdi a gyakorlat végrehajtását 30 mp-ig.  
 Állásból hídbaesés, visszavetődés, felállás kiindulóhelyzetbe. 
 Értékelés: 
 A befejezett gyakorlatok számát rögzítjük. Befejezett gyakorlatnak  számít 
 a kiindulóhelyzetbe való visszaérkezés. 
 Lebonyolításhoz szükséges: 
 1 stopperóra, birkózó szőnyeg. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő, 1 jegyző és számláló. 
 
 
 
 
26. Ügyességi gyakorlat 
 
 Adatfelvétel módszere: 
 A versenyző az ábra alapján gurulóátfordulást végez, ezután három padon 
 átmászik, majd alatta visszabújik és nyomvonal mentén célba  érkezik. 
 Értékelés: 
 Időeredmény alapján 
 Lebonyolításhoz szükséges: 
 3 pad, 6 zsámoly, 1 szőnyeg. 
 Mérőszemélyzet: 1 időmérő, 1 jegyző. 
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5.sz. Melléklet: Témák és kérdések (vezérfonal) a mélyinterjúhoz 

 

1. Milyen érzéseknek kell megvalósulnia az edző-sportoló kapcsolatban a sikeres 

együttműködés érdekében? 

2. Melyek elengedhetetlenül szükségesek és melyek azok, amik kevésbé fontosak, 

de az együttműködést elősegítik? 

3. Állítsa fontossági sorrendbe ezeket! 

4. Definiálja ezeket az érzéseket! 

5. Meséljen el egy-egy szituációt, melyben ezek érvényesültek! 

6. Hogyan történik a célkitűzés? 

7. Kié a vezető szerep és miért? 

8. Milyen kommunikációs eszközöket használ? 

9. Mikor, milyen szituációban fontos a visszajelzés? 

10. Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? 

11. Milyen vezetési stílust alkalmaz a felkészülés és a versenyek során? 
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1.sz. Függelék: A sportolási szokások nemek szerinti megoszlása 
 

 
Crosstabulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Sosem sportolt; 2 – Nem versenyszerűen sportolt; 3 – Versenyszerűen sportolt; 
4 – Nem versenyszerűen sportol; 5 – Versenyszerűen sportol. 
* p< 0,001 
 
 
 

Chi-Square Tests b 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,147 a 4 0,000
Likelihood Ratio 36,401 4 0,000 
Linear-by-Linear Association 14,489 1 0,000 
N of Valid Cases 1604   

  
 a – 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49.32 
 b – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sportolási szokás  
1 2 3 4 5 

Összes 

Fő 60 206 71 246 185 768 
[%] nem 7,8 26,8 9,2 32,0 24,1 100,0 
[%] sportolási szokás 58,3 51,1 43,8 55,0 37,8 47,9 

leány 

[%] összes 3,7 12,8 4,4 15,3 11,5 47,9 
Fő 43 197 91 201 304 836 
[%] nem 5,1 23,6 10,9 24,0 36,4 100,0 
[%] sportolási szokás 41,7 48,9 56,2 45,0 62,2* 52,1 

nem 

fiú 

[%] of Total 2,7 12,3 5,7 12,5 19,0 52,1 
Fő 103 403 162 447 489 1604 
[%] nem 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
[%] sportolási szokás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] of Total 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
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 2.sz. Függelék: A sportolási szokások lakóhely szerinti megoszlása 
 
 
 

1 – Sosem sportolt; 2 – Nem versenyszerűen sportolt; 3 – Versenyszerűen sportolt;  
4 – Nem versenyszerűen sportol; 5 – Versenyszerűen sportol. 
* p< 0,001 

 
 
 

Chi-Square Tests b 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 43,502 a 4 0,000
Likelihood Ratio 46,951 4 0,000 
Linear-by-Linear Association 1,023 1 0,312 
N of Valid Cases 1604   

 
a – 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.87 

       b – Foglalkozása = általános iskolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 2 3 4 5 Összes 

Fő 62 234 132 232 292 952 
[%]lakóhely 6,5 24,6 13,9 24,3 30,7 100,0 
[%]sportolási szokás 60,2 58,1 81,5* 51,9 59,7 59,4 

város 

[%] összes 3,9 14,6 8,2 14,5 18,2 59,4 
Fő 41 169 30 215 197 652 
[%]lakóhely 6,3 25,9 4,6 33,0 30,2 100,0 
[%]sportolási szokás 39,8 41,9 18,5 48,1 40,3 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 2,6 10,5 1,9 13,4 12,3 40,6 
Fő 103 403 162 447 489 1604 
[%]lakóhely 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
[%]sportolási szokás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 6,4 25,1 10,1 27,9 30,5 100,0 
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3. sz. Függelék: Az abbahagyás okai (egyéb elfoglaltság) nemek szerinti megoszlása 
 
 
 

Crosstabulation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* p< 0,05 

 

 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 84,82 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Egyéb elfoglaltság  
igen nem 

Összes 

Fő 97 180 277 
[%] nem 35,0 65,0 100,0 
[%] egyéb elfoglaltság 56,1* 45,9 49,0 

leány 

[%] összes 17,2 31,9 49,0 
Fő 76 212 288 
[%] nem 26,4 73,6 100,0 
[%] egyéb elfoglaltság 43,9 54,1 51,0 

nem 

fiú 

[%] összes 13,5 37,5 51,0 
Fő 173 392 565 
[%] nem 30,6 69,4 100,0 
[%] egyéb elfoglaltság 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 30,6 69,4 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,949 b 1 0,026  
Continuity Correction a 4,551 1 0,033   
Likelihood Ratio 4,956 1 0,026   
Fisher’s Exact Test    0,029 0,016 
Linear-by-Linear Association 4,940 1 0,026   
N of Valid Cases 565     
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4.1 sz. Függelék: Az egészségmegőrzés, mint sportolási motiváció nemek szerinti 

megoszlása 
 
 
 

Crosstabulation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p< 0,001 
 

 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 27,479b 1 0,000  
Continuity Correction a 26,957 1 0,000   
Likelihood Ratio 27,551 1 0,000   
Fisher’s Exact Test    0,000 0,000 
Linear-by-Linear Association 27,462 1 0,000   
N of Valid Cases 1604     

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 370,59 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egészségmegőrzés  
igen nem 

Összes 

Fő 423 345 768 
[%] nem 55,1 44,9 100,0 
[%] egészségmegőrzés 54,7* 41,6 47,9 

leány 

[%] összes 26,4 21,5 47,9 
Fő 351 485 836 
[%] nem 42,0 58,0 100,0 
[%] egészségmegőrzés 45,3 58,4 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 21,9 30,2 52,1 
Fő 774 830 1604 
[%] nem 48,3 51,7 100,0 
[%] egészségmegőrzés 100,0 100,0 100,0 

Összes 

[%] összes 48,3 51,7 100,0 
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4.2 sz. Függelék: Az élsportolóvá válás igénye, mint sportolási motiváció nemek 
szerinti megoszlása 

 
 
 

Crosstabulation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*p< 0,001 
 
 
 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 55,093b 1 0,000  
Continuity Correction a 54,196 1 0,000   
Likelihood Ratio 56,469 1 0,000   
Fisher’s Exact Test    0,000 0,000 
Linear-by-Linear Association 55,059 1 0,000   
N of Valid Cases 1604     

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 166,14 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élsport  
igen nem 

Összes 

Fő 105 663 768 
[%] nem 13,7 86,3 100,0 
[%] élsport 30,3 52,7 47,9 

leány 

[%] összes 6,5 41,3 47,9 
Fő 242 594 836 
[%] nem 28,9 71,1 100,0 
[%] élsport 69,7* 47,3 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 15,1 37,0 52,1 
Fő 347 1257 1604 
[%] nem 21,6 78,4 100,0 
[%] élsport 100,0 100,0 100,0 

Összes 

[%] összes 21,6 78,4 100,0 
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5.1 sz. Függelék: A szórakozás, mint sportolási motiváció lakóhely szerinti megoszlása 
 
 
 

Crosstabulation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p< 0,001 
 
 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 15,424 b 1 0,000  
Continuity Correction a 15,026 1 0,000   
Likelihood Ratio 15,427 1 0,000   
Fisher’s Exact Test    0,000 0,000 
Linear-by-Linear Association 15,414 1 0,000   
N of Valid Cases 1604     

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 304,46 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szórakozás  
igen nem 

Összes 

Fő 406 546 952 
[%] lakóhely 42,6 57,4 100,0 
[%] szórakozás 54,2* 63,9 59,4 

város 

[%] összes 25,3 34,0 59,4 
Fő 343 309 652 
[%] lakóhely 52,6 47,4 100,0 
[%] szórakozás 45,8 36,1 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 21,4 19,3 40,6 
Fő 749 855 1604 
[%] lakóhely 46,7 53,3 100,0 
[%] szórakozás 100,0 100,0 100,0 

Total 

[%] összes 46,7 53,3 100,0 
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5.2 sz. Függelék: A baráti társaság, mint sportolási motiváció lakóhely szerinti 
megoszlása 

 
 
 

Crosstabulation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,001 
 

 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 227,22 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barátok  
igen nem 

Összes 

Fő 292 660 952 
[%] lakóhely 30,7 69,3 100,0 
[%] barátok 52,2* 63,2 59,4 

város 

[%] összes 18,2 41,1 59,4 
Fő 267 385 652 
[%] lakóhely 41,0 59,0 100,0 
[%] barátok 47,8 36,8 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 16,6 24,0 40,6 
Fő 559 1045 1604 
[%] lakóhely 34,9 65,1 100,0 
[%] barátok 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 34,9 65,1 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 18,007 b 1 0,000  
Continuity Correction a 17,557 1 0,000   
Likelihood Ratio 17,905 1 0,000   
Fisher’s Exact Test    0,000 0,000 
Linear-by-Linear Association 17,995 1 0,000   
N of Valid Cases 1604     
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5.3 sz. Függelék: Az egészségmegőrzés, mint sportolási motiváció lakóhely szerinti 

megoszlása 
 
 
 

Crosstabulation 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,01 
 

 

 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 314,62 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egészségmegőrzés  
igen nem 

Összes 

Fő 486 466 952 
[%] lakóhely 51,1 48,9 100,0 
[%] egészségmegőrzés 62,8* 56,1 59,4 

város 

[%] összes 30,3 29,1 59,4 
Fő 288 364 652 
[%] lakóhely 44,2 55,8 100,0 
[%] egészségmegőrzés 37,2 43,9 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 18,0 22,7 40,6 
Fő 774 830 1604 
[%] lakóhely 48,3 51,7 100,0 
[%] egészségmegőrzés 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 48,3 51,7 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7,333 b 1 0,007  
Continuity Correction a 7,060 1 0,008   
Likelihood Ratio 7,344 1 0,007   
Fisher’s Exact Test    0,007 0,004 
Linear-by-Linear Association 7,328 1 0,007   
N of Valid Cases 1604     
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5.4 sz. Függelék: Az élsportolóvá válás igénye, mint sportolási motiváció lakóhely 
szerinti megoszlása 

 
 
 
 

Crosstabulation 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,05 
 

 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 141,05 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Élsport  
igen nem 

Összesen 

Fő 223 729 952 
[%] lakóhely 23,4 76,6 100,0 
[%] élsport 64,3* 58,0 59,4 

város 

[%] összes 13,9 45,4 59,4 
Fő 124 528 652 
[%] lakóhely 19,0 81,0 100,0 
[%] élsport 35,7 42,0 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 7,7 32,9 40,6 
Fő 347 1257 1604 
[%] lakóhely 21,6 78,4 100,0 
[%] élsport 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 21,6 78,4 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,431 b 1 0,035  
Continuity Correction a 4,175 1 0,041   
Likelihood Ratio 4,479 1 0,034   
Fisher’s Exact Test    0,036 0,020 
Linear-by-Linear Association 4,428 1 0,035   
N of Valid Cases 1604     
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6.1 sz. Függelék: A testnevelő tanár szerepe a sportágválasztásban nemek szerinti 
megoszlásban 

 
 
 

Crosstabulation 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,01 
 

 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,64 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Testnevelő tanár  
igen nem 

Összes 

Fő 81 687 768 
[%] nem 10,5 89,5 100,0 
[%] testnevelő tanár 60,0* 46,8 47,9 

leány 

[%] összes 5,0 42,8 47,9 
Fő 54 782 836 
[%] nem 6,5 93,5 100,0 
[%] testnevelő tanár 40,0 53,2 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 3,4 48,8 52,1 
Fő 135 1469 1604 
[%] nem 8,4 91,6 100,0 
[%] testnevelő tanár 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 8,4 91,6 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,676 b 1 0,003  
Continuity Correction a 8,154 1 0,004   
Likelihood Ratio 8,701 1 0,003   
Fisher’s Exact Test    0,004 0,002 
Linear-by-Linear Association 8,671 1 0,003   
N of Valid Cases 1604     
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6.2 sz. Függelék: Az edző szerepe a sportágválasztásban nemek szerinti megoszlásban 

 
 

 
Crosstabulation 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,01 
 
 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,61 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Edző  
igen nem 

Összes 

Fő 31 737 768 
[%] nem 4,0 96,0 100,0 
[%] edző  34,8 48,6 47,9 

leány 

[%] összes 1,9 45,9 47,9 
Fő 58 778 836 
[%] nem 6,9 93,1 100,0 
[%] edző 65,2* 51,4 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 3,6 48,5 52,1 
Fő 89 1515 1604 
[%] nem 5,5 94,5 100,0 
[%] edző 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 5,5 94,5 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,429 b 1 0,011  
Continuity Correction a 5,888 1 0,015   
Likelihood Ratio 6,548 1 0,011   
Fisher’s Exact Test    0,012 0,007 
Linear-by-Linear Association 6,425 1 0,011   
N of Valid Cases 1604     
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7.1 sz. Függelék: A szülők szerepe a sportágválasztásban lakóhely szerinti 

megoszlásban 
 

 
 

Crosstabulation 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,001 
 
 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 148,37 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szülő  
igen nem 

Összes 

Fő 249 703 952 
[%] lakóhely 26,2 73,8 100,0 
[%] szülő 68,2* 56,7 59,4 

város 

[%] összes 15,5 43,8 59,4 
Fő 116 536 652 
[%] lakóhely 17,8 82,2 100,0 
[%] szülő 31,8 43,3 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 7,2 33,4 40,6 
Fő 365 1239 1604 
[%] lakóhely 22,8 77,2 100,0 
[%] szülő 100,0 100,0 100,0 

Összes 

[%] összes 22,8 77,2 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 15,401 b 1 0,000  
Continuity Correction a 14,929 1 0,000   
Likelihood Ratio 15,733 1 0,000   
Fisher’s Exact Test    0,000 0,000 
Linear-by-Linear Association 15,392 1 0,000   
N of Valid Cases 1604     
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7.2 sz. Függelék: A barátok szerepe a sportágválasztásban lakóhely szerinti 
megoszlásban 

 
 

 
 
 

Crosstabulation 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p< 0,05 
 

 
 

 
a – Computed only for a 2x2 table 
b – 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 128,04 
c – Foglalkozása = általános iskolás 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barátok  
igen nem 

Összes 

Fő 169 783 952 
[%] lakóhely 17,8 82,2 100,0 
[%] barátok 53,7* 60,7 59,4 

város 

[%] összes 10,5 48,8 59,4 
Fő 146 506 652 
[%] lakóhely 22,4 77,6 100,0 
[%] barátok 46,3 39,3 40,6 

lakóhely 

nem 
város 

[%] összes 9,1 31,5 40,6 
Fő 315 1289 1604 
[%] lakóhely 19,6 80,4 100,0 
[%] barátok 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 19,6 80,4 100,0 

Chi-Square Tests c 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,280 b 1 0,022  
Continuity Correction a 4,990 1 0,025   
Likelihood Ratio 5,232 1 0,022   
Fisher’s Exact Test    0,025 0,013 
Linear-by-Linear Association 5,277 1 0,022   
N of Valid Cases 1604     
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8.1 sz. Függelék: Az édesanya sportolási szokásai a tanulók információi szerint 
 

 
 
 

Crosstabulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 sz. Függelék: Az édesapa sportolási szokásai a tanulók információi szerint 
 
 
 
 

Crosstabulation 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Édesanya  
igen nem nem tudom 

Összes 

Fő 282 227 259 768 
[%] nem 36,7 29,6 33,7 100,0 
[%] édesanya 53,7 45,0 45,0 47,9 

leány 

[%] összes 17,6 14,2 16,1 47,9 
Fő 243 277 316 836 
[%] nem 29,1 33,1 37,8 100,0 
[%] édesanya 46,3 55,0 55,0 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 15,1 17,3 19,7 52,1 
Fő 525 504 575 1604 
[%] nem 32,7 31,4 35,9 100,0 
[%] édesanya 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen 

[%] összes 32,7 31,4 35,8 100,0 

Édesapa  
igen nem nem tudom 

Összes 

Fő 317 174 277 768 
[%] nem 41,3 22,7 36,1 100,0 
[%] édesapa 45,4 48,9 50,4 47,9 

leány 

[%] összes 19,8 10,8 17,3 47,9 
Fő 381 182 273 836 
[%] nem 45,6 21,8 32,7 100,0 
[%] édesapa 54,6 51,1 49,6 52,1 

nem 

fiú 

[%] összes 23,8 11,3 17,0 52,1 
Fő 698 356 550 1604 
[%] nem 43,5 22,2 34,3 100,0 
[%] édesapa 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összes 

[%] összes 43,5 22,2 34,3 100,0 


