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6. Az utánpótlás edző, mint 
menedzser 

 

Utánpótlás edzőnek lenni komplex hivatás - a feladatok sokszínűségét, a heti időbeosztást 

és a kapcsolati hálót figyelembe véve is.  

Nem elég jó edzést tartani hétköznap, pontokat szerezni hétvégén, de számos olyan elvárás 

nehezedik az edző vállára, amit egyedül nem lehet elviselni. A jó hír az, hogy jó esetben 

nem is kell, hiszen a röplabda nem csak a pályán csapatjáték, hanem a mérkőzés előtt és 

után is. 

Nyilván az ideális sportklubban minden feladatra 

külön személyzet és pénz jut, így az ábra pusztán 

szemléltetés céljából lehet hasznos. Azért, hogy 

eljátsszunk a gondolattal: ha az egyik szereplő 

egy klubnál nem létezik, akkor az edző veszi 

(veheti) át a feladatait, viszont egy élő ember sem 

érthet mindenhez, és ezt az utánpótlás edzőtől 

sem lehet elvárni. Viszont, mint az élet sok-sok 

területén, érdemes törekedni arra, hogy minél 

több mindenről legyen legalább minimális 

képzettségünk. Érdemes tehát a fenti 

feladatokban tudást (akár szakkönyveket vagy 

internetes tartalmakat olvasva), képzettséget 

(például kurzusokat, képzéseket elvégezve) és tapasztalatot szereznünk.  

 

39. ábra: Egy ideális sportcsapat kapcsolati 
hálójának lehetséges szereplői 
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Az utánpótlás edző szerepei 

Egy játékos fejlődését számtalan tényező és szereplő befolyásolja közvetlenül vagy 

közvetetten. A legtöbb esetben a közvetlen kulcsszereplők a játékos szülei, csapattársai, 

valamint a csapat edzője, vezetője. Utóbbi szakmai és emberi szempontból is erőteljes 

ráhatással van a játékosok egész karrierjére, így az ő szerepeivel, képességeivel külön is 

foglalkozunk ebben a fejezetben. 

Az edzőnek az adott szakmai szituációtól függően más és más szerepet kell felvennie. Ezek 

közül a legfontosabbak: 

1. Vezető - irányítói szerep, amelynek keretében az edző felelős a csapatkultúra 

fejlesztéséért, a csapat stratégiájának kialakításáért, az egyéni játékoscélok 

kijelöléséért és nyomon követéséért, folyamatos visszajelzésekért, és 

általánosságban a csapat kompozíciójáért és csapatot érintő sportszakmai 

döntések meghozataláért.  

2. Sportpedagógus és -pszichológus - elsősorban mentális fejlesztői szerep, aminek 

keretében a játékosok érzelmi, motivációs jólétét kell megteremteni és növelni (a 

szakanyag sportpszichológiai fejezete ad támpontokat)  

3. Példakép - az edző azon szerepvállalása, melynek keretében a sportszakmai 

ismeretek átadásán túl a sportolói magatartáshoz szükséges erkölcsi értékeket saját 

viselkedésén keresztül közvetíti játékosai felé. 

4. Röplabdás szakember - az edző röplabda szakértői, fizikális fejlesztői szerepköre, 

amely kiterjed a motoros, mentális, szociális, technikai és taktikai képességek és 

készségek fejlesztésére (a szakanyag különböző fejezetei tárgyalják) 

A szituációk felismerése, az azokra adott reakció többek közt az edző személyiségének, 

emberi habitusának, élettapasztalatának, érzelmi intelligenciájának is függvénye, amiknek 

tárgyalása túlmutat ezen dokumentum korlátain, azonban kritikus, hogy az edző tisztában 

legyen velük, és fejlessze magát bennük. 

6.1. Vezetői szerep 

6.1.1. Mi a vezetés? 

A kérdés megválaszolásához érdemes elsőként tisztázni, hogy mi nem az: 

• A vezetésnek semmi köze az életkorhoz, a szenioritáshoz vagy éppen az adott 

sportszervezeti hierarchiában elfoglalt helyéhez. 
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• Nem az adott személy rangjától vagy a pozíciójának megnevezésétől lesz valaki 

vezető. 

• A “vezető” nem egy melléknév, amit valakire rá lehet aggatni bizonyos személyes 

tulajdonságai alapján. 

• Embereket vezetni és dolgokat intézni nem egyenlő. 

A vezetés ezeknél több, komplexebb és leginkább felelősségteljesebb feladat. Az egyik, 

általánosságban elfogadott definíció szerint a vezetés emberek szociális befolyásolása 

annak érdekében, hogy képességeik maximumát önként adják egy közös cél 

eléréséért. A kulcspontjai ezek szerint: 

• A vezetés a szociális befolyásolásból gyökerezik, nem a pozícióból vagy a kapott 

hatalomból  

• A vezetés csakis másokkal közösen értelmezhető  

• Hatékonyan vezetni sokféle stílusban és módszerrel lehet 

• A vezetésnek közös célja van, ami felé mindenki szeretne haladni 

• A vezetés egyik legfontosabb eleme, hogy motiválja az egyéneket, hogy azok 

képességeik legjavát nyújtsák.  

• Az edző számára a vezetés egyik kiemelt célja továbbá elérni, hogy a csapat egésze 

több legyen, mint pusztán egyéni teljesítmények összege. 

6.1.2. Alapelvek, csapatkultúra 

A csapat akkor tud egységként a közös célért hatékonyan dolgozni, ha le vannak fektetve 

olyan alapelvek, melyeket a csapattagok elfogadnak, a közös munkára és az egymással 

való viselkedésre jellemzőek. Ezek a csapat kultúrájának alapjai, “kijelölik” a csapaton 

belüli játékszabályokat, közösségépítő- és motiváló erejűek, valamint hivatkozási alapként 

szolgálhatnak esetleges konfliktusoknál. Egy csapat által elfogadott alapelvek lehetnek 

például: 

Bővebben:  

• http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/a_vezeti_magatarts.
html  

• https://mersz.hu/dokumentum/dj147vesz__3  
• http://acta.bibl.u-szeged.hu/54963/1/taylor_2016_002_087-094.pdf  
• https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdas

ag.pdf (Vezetés a sportban 75.oldal) 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/a_vezeti_magatarts.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/a_vezeti_magatarts.html
https://mersz.hu/dokumentum/dj147vesz__3
http://acta.bibl.u-szeged.hu/54963/1/taylor_2016_002_087-094.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
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• A csapat céljait a saját céljaimnál fontosabbnak tartom. 

• A csapattársaimat a lehetőségeimhez mérten minden esetben segítem. 

• Edzésen a gyakorlatokat mindig a legnagyobb erőbedobással végzem. 

• Mindig azt kommunikálom, amit gondolok, és azt gondolom, amit 

kommunikálok. 

Az edző feladata ezeknek az alapelveknek és szabályoknak a lefektetése és elfogadtatása a 

játékosokkal. 

A csapat vezetője által kezdeményezett, de a csapat összes tagja által elfogadott és 

képviselt alapelvek mentén a csapat kultúrájának és azon keresztül légkörének kialakítása 

szintén fontos feladat. Kyle Paquette az Ottawai egyetem mentális teljesítmény 

kutatásával foglalkozó professzora, edzőknek összeállított ajánlásában 11 olyan személy- és 

teljesítményorientált tényezőt határoz meg, amely hozzájárul a sportolók sportszakmai és 

személyes fejlődéséhez. Definíciója szerint a csapatkultúra a személyes és teljesítményre 

vonatkozó tényezők megfelelő egyensúlyát hivatott előteremteni, ahol: 

Személyes tényezők: Teljesítményre vonatkozó tényezők 

• Mentális egészség és jólét 

• Fizikális egészség és jólét 

• Pszichológiai biztonság 

• Fizikális biztonság és biztonságos 

sportolást nyújtó környezet 

• Önrendelkezés 

• Csapatvezetés és vízió 

• Edzői gyakorlat 

• Edzéskörülmények 

• Sporttudomány és -eszközök 

használat 

• Karrierút példák 

• Sportolói és nemzetközi 
eredmények 

5. táblázat: sportolók fejlesztését segítő tényezők 

Bővebben:  

• https://tf.hu/wp-content/uploads/2009/07/rekreacios-pszichologia-jegyzet.pdf 

• https://www.researchgate.net/profile/Christopher-

Wagstaff/publication/328007520_Organisational_culture_in_sport_A_conceptual

_definitional_and_methodological_review/links/5bb298b0a6fdccd3cb8137e1/Org

anisational-culture-in-sport-A-conceptual-definitional-and-methodological-

review.pdf (Csapatkultúra, 16.oldal) 

https://tf.hu/wp-content/uploads/2009/07/rekreacios-pszichologia-jegyzet.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christopher-Wagstaff/publication/328007520_Organisational_culture_in_sport_A_conceptual_definitional_and_methodological_review/links/5bb298b0a6fdccd3cb8137e1/Organisational-culture-in-sport-A-conceptual-definitional-and-methodological-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christopher-Wagstaff/publication/328007520_Organisational_culture_in_sport_A_conceptual_definitional_and_methodological_review/links/5bb298b0a6fdccd3cb8137e1/Organisational-culture-in-sport-A-conceptual-definitional-and-methodological-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christopher-Wagstaff/publication/328007520_Organisational_culture_in_sport_A_conceptual_definitional_and_methodological_review/links/5bb298b0a6fdccd3cb8137e1/Organisational-culture-in-sport-A-conceptual-definitional-and-methodological-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christopher-Wagstaff/publication/328007520_Organisational_culture_in_sport_A_conceptual_definitional_and_methodological_review/links/5bb298b0a6fdccd3cb8137e1/Organisational-culture-in-sport-A-conceptual-definitional-and-methodological-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christopher-Wagstaff/publication/328007520_Organisational_culture_in_sport_A_conceptual_definitional_and_methodological_review/links/5bb298b0a6fdccd3cb8137e1/Organisational-culture-in-sport-A-conceptual-definitional-and-methodological-review.pdf
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A két dimenzió elemeinek hangsúlyossága alapján a csapatra jellemző kultúra négy 

kategóriába sorolható. Törekednünk kell, hogy mind a személyre, mind a teljesítményre 

vonatkozó elemek erősen legyenek jelen csapatunk kultúrájában, mert csak így érhetjük el 

a kulturális kiválóságot (“culture of excellent”) - ami itt egy fenntartható teljesítménnyel 

bíró, személyes fejlődést garantáló csapatot jelent. A kultúra kialakítása persze nem egyik 

napról a másikra történik, hanem egy hosszú távú folyamat, amely párhuzamosan fut sok 

egyéb folyamattal (pl. stratégia alkotás vagy éppen az aktuális bajnokság). 

 

40. ábra: A kiválóság kultúrája-mátrix (Paquette, 2020) 
Forrás: https://sirc.ca/blog/building-a-culture-of-excellence/ 

A csapatkultúra jellemzői lehetnek többek közt az alábbiak, melynek kialakítása a vezető 

felelőssége, de az egész csapat közös feladata: 

• Bizalmi, családias légkört teremt: a csapat erős, befogadó közösség, akik 

számíthatnak egymásra, a konfliktusokat tudatosan kezelik 

• A csapatérdekeket az egyéni érdekek fölé helyezi: az egyéni célok a csapatcélok 

elérését segítik, az egyének készek alázatot gyakorolni, saját érdekeiket háttérbe 

szorítani 

• Hasznos szokásokra tanít: az egyéni szinten bevett hasznos szokások (pl. előre 

tervezés, magas teljesítményre való törekvés) elősegítik a csapat sikerét is 

• Bátorítja az önmegvalósítást, a kísérletezést és a hibákból való tanulást: a hibák 

elkövetése és az abból való tanulás a tökéletesség felé vezet, a hibáktól való félelem 

viszont a szorongás felé 

• Személyes elkötelezettséget, felelősségvállalást követel: a játékosok (és az edzők 

is) céltudatosan dolgoznak és felelősséggel tartoznak saját céljaik eléréséért, illetve 

tetteikért mind a pályán mind azon kívül 

https://sirc.ca/blog/building-a-culture-of-excellence/
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• Kihívást jelentő célokat jelöl ki és minőségi munkát vár el: a célkitűzések a 

teljesítmény fokozására sarkallnak, extrát követelnek, de megfelelő munkával 

elérhetőek 

• Őszinte kommunikációra bíztat: a csapaton belül őszintén is nyíltan lehet beszélni 

a csapatot, illetve az egyéneket érintő kérdésekről. A kommunikáció küldő és 

befogadó oldala bátran és konstruktívan áll ezekhez. 

• Konzisztenciára és kitartásra épít: kiszámítható és állandó keretrendszer jellemzi 

a csapatot, így a bizonytalanságból eredő feszültség minimális. 

• A negatívumokat pozitívumokká alakítja: a pozitív kultúra előre, a jövőbe mutat, 

a hibákból, tanulságokból építkezik és a múltat tényként kezeli, így minimalizálja a 

már megváltoztathatatlanon való felesleges energiapazarlást. 

A csapatkultúra több gyakorlati módszer segítségével építhető és formálható. Ez különösen 

fontos fiatal, még kialakulatlan személyiségű, utánpótlás korú sportolók esetében. Példák 

lehetnek - többek között - a csapatra jellemző szlogenek, szimbólumok, rituálék, szokások 

és események, például:  

• Egy csapatlogó, amit akár táskára, kulcstartóra lehet nyomtatni. 

• Kézfogás helyett egy “titkos” köszönés, ami csak a csapatra jellemző. 

• Facebook-csoport, ahol szórakoztató tartalmakat osztunk meg egymással. 

• Egy motiváló szöveg közös felmondása vagy dal éneklése a soron következő 

mérkőzés előtt az öltözőben. 

• A felnőtt csapat mérkőzéseinek rendszeres, közös látogatása a csapat által kitalált 

szurkolói dalokkal  

• Közös kirándulás minden hónap első szombatján. 

• A hét utolsó edzése után őszinte visszajelzések kommunikációja egymás felé 

• Szülő - gyermek gálamérkőzés és piknik minden negyedévben. 

Ezeken kívül persze számtalan kultúrát formáló szokást lehet kitalálni, a legjobb az, ha a 

vezető a csapattal együtt gondolkodik a kreatív, szórakoztató vagy épp komoly 

szimbólumokon. A lényeg, hogy a csapat a sajátjának érezze!  
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6.1.3. A stratégiaalkotás lépései 

6.1.3.1. Stratégiai alapelemzés  

Miután a vezető azonosította azokat az alapértékeket, alapelveket, amiket szeretne a 

csapata jellemzőjeként képviselni, a következő vezetői feladat a stratégiaalkotás. A 

stratégia egy általános terv, arra vonatkozóan, hogy a csapat hogyan jut a mostani 

állapotából egy jövőbeli, vágyott állapotba. Egy-egy csapat (pl. U14 lány) külön stratégiája 

a sportszervezet stratégiájába kell, hogy illeszkedjen a többi csapatéval összhangban. 

Amennyiben a sportszervezetnek nincsen formalizált, írásos stratégiája, akkor a csapat 

külön is felépíthet egyet. A cél az, hogy egy olyan, mindenki számára világos hosszútávú 

terv készüljön, ami kijelöli a fejlődés irányát és referencia pontként használható a későbbi 

részletes tervezéshez. 

A stratégia előkészítését célzó alapelemzések elvégzéséhez sokféle módszer használható, 

itt az általában legtöbbször használt SWOT analízist mutatjuk be.  

SWOT analízisnek hívjuk azt az elemzést, amely során azonosítjuk a csapatra jellemző belső 

erősségeket (angolul strengths) és gyengeségeket (weaknesses), valamint külső 

lehetőségeket (opportunities) és fenyegetéseket (threats). 

 

41. ábra: a SWOT-analízis modellje 

Források:  

• https://coachad.com/articles/building-positive-basketball-team-atmosphere/ 

• https://sirc.ca/blog/building-a-culture-of-excellence/ 

• https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201609/build-

team-culture-athletic-success 

• https://franklincovey.hu/miert-fontos-a-csapatkultura-es-hogyan-epitsuk/ 

• http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/szervezeti_kultra_a_

sportcsapatoknl.html 

https://coachad.com/articles/building-positive-basketball-team-atmosphere/
https://sirc.ca/blog/building-a-culture-of-excellence/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201609/build-team-culture-athletic-success
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201609/build-team-culture-athletic-success
https://franklincovey.hu/miert-fontos-a-csapatkultura-es-hogyan-epitsuk/
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/szervezeti_kultra_a_sportcsapatoknl.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/szervezeti_kultra_a_sportcsapatoknl.html
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• Erősségek lehetnek például: stabil játékoskeret vagy az erős csapatközösség.  

• Gyengeségek lehetnek: nem megfelelő általános erőnlét vagy alacsony taktikai 

felkészültség. 

Az erősségek és a gyengeségek minden esetben olyan belső tényezők, amelyek az edző 

által befolyásolhatóak, fejleszthetőek. A lehetőségek és fenyegetések olyan külső tényezők, 

amelyre az edzőnek mérsékelt -vagy esetenként semmilyen - ráhatása nincsen.  

• Lehetőségek például: TAO-források bevonása, fiókcsapattal való együttműködés.  

• Fenyegetés lehet a versenyeztetési rendszer miatti túlterheltség, vagy ha a 

tornacsarnok üzemeltetője felújítási munkákra hivatkozva hosszútávon szünetelteti a 

terembérletet. 

6.1.3.2. Szervezeti vízió és misszió 

Az elemzés után meg tudjuk határozni csapatunk küldetését (misszióját) és jövőképét 

(vízióját). Előbbi alapvető értékeink kinyilatkoztatása (pl. “Egy mindenkiért, mindenki 

egyért”), utóbbi a csapat fejlődésének alapvető irányait mutatja be hosszútávon (pl. 5 éven 

belül 5 játékost szeretnénk adni a női felnőtt válogatottba). 

6.1.3.3. Stratégiai célok kijelölése 

A küldetéssel és jövőképével összhangban, a csapat erősségeire és lehetőségeire alapozva 

- de a gyengeségeket és fenyegetéseket is figyelembe véve - az edzőnek meg kell határozni 

a csapat hosszú távú (általában 3 vagy 5 év) stratégiai céljait. Ilyen stratégiai célok lehetnek 

például:  

• 5 éven belül 5 játékost szeretnénk adni a női felnőtt válogatottba,  

• Magabiztos és eredményes játék 4 új taktikai felállásban/stílusban 

• Legfiatalabb korosztály átlagos létszámának növelése 50%-kal. 

Bővebben:  

• https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdas

ag.pdf (Stratégia kialakítása 41.oldal) 

Bővebben:  

• https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdas

ag.pdf (Stratégiai célok meghatározása 55.oldal) 

https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
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6.1.3.4. Stratégia lebontása - akcióterv készítése 

A stratégiai tervünk elkészítésének utolsó lépése, hogy hosszú távú terveinket rövidebb 

időegységekre értelmezett, kézzelfogható és megvalósítható akciókra bontsuk. Az 

összes így megkapott akció valamit hozzátesz a hosszútávú célunk eléréséért. Az előző 

példánál maradva az alábbi példák is szóba jöhetnek:  

• szerződtetnünk kell egy 10 év tapasztalattal rendelkező erőnléti edzőt 

• új edzőtermet kell bérelnünk, hogy biztosíthassuk az erőfejlesztő edzések emelt 

számát 

• erőplató beszerzésével fejlesztenünk kell a sportanalitikai eszközparkot 

• partnerkapcsolatot kell kötnünk három, NB1-ben szereplő topcsapattal, ahol a 

játékosaink a lehető legközelebb kerülhetnek a válogatotthoz 

• évente legalább kettő nemzetközi tornán kell szerepelnie a legidősebb 

korosztályos csapatunknak 

Ezekhez időtávot (határidőt), fontosságot (prioritást) és felelőst is kell rendelnünk, csak így 

biztosíthatjuk a “projekt” sikerét. Az edzőnek az akciók elindulását és megvalósítását 

folyamatosan nyomon kell követnie. 

Az egyik legfontosabb akcióterv, az edző által elkészített felkészülési, vagyis edzésterv. 

Az edzésterv általában egy idényre készül: kellően személyre szabott, vagyis egyéni, de 

szükség esetén az egész csapatra is elkészíthető, vagyis kollektív terv egyszerre. 

6.1.3.5. Egyéni célok kijelölése 

Vezetői feladat a csapatra és egyénre értelmezett célok kijelölése, ellenőrzése is. Egy 

csapatnak és az azt alkotó egyéneknek (nem csak játékosoknak!) tisztában kell lenniük 

azzal, hogy miért dolgoznak nap mint nap, és hogy mi a hozzáadott értékük a közös 

stratégiai célhoz. Sokszor nem egyszerű ez, de az alábbi két praktika segíthet ebben: 

Közös célok és azok lebontása egyénekre  

Előzőleg már említettük, hogy az egyesület/csapat stratégiáját érdemes priorizált, időtervre 

illesztett akciótervvé formálni, majd ezeket lebontani egy-egy játékos szintjére úgy, hogy 

Bővebben:  

• https://gantt.hu/akcioterv-keszitese/  
• https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdas

ag.pdf - stratégiai célok megvalósítása 58.oldal 

https://gantt.hu/akcioterv-keszitese/
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
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minden játékos tisztában legyen a felé támasztott elvárásokkal, és hogy a saját céljai 

hogyan adódnak össze a közös cél eléréséhez. Példa: 

 

42. ábra: Stratégiai célok lebontása egyéni szintre - példa 

 

SMART (okos) célkitűzések 

Az akciókhoz párosított céljainkat “okosan” kell definiálnunk, például a “SMART” 

mozaikszóval fémjelzett modell segítségével. A játékosok felé támasztott célok legyenek: 

• jól meghatározottak, konkrétak (angolul Specific) - például egy meghatározott 

játékos nyitás hatékonyságát akarjuk fejleszteni 

• mérhetőek (Measurable) - a játékosnak meghatározott darabszámú “ász” nyitást 

kell elérnie az idényben 

Bővebben:  

• https://mek.oszk.hu/14700/14713/pdf/14713.pdf  - Vezetés és irányítás 21.oldal 
• https://www.researchgate.net/profile/Nikos-

Ntoumanis/publication/327199457_Goal_Setting_in_Sport_and_Performance/link
s/5c5d888d299bf1d14cb3ce7b/Goal-Setting-in-Sport-and-Performance.pdf 

• https://www.researchgate.net/profile/Kingston-
Kieran/publication/284771944_The_application_of_goal_setting_in_sport/links/58
c6dd434585150ab4207744/The-application-of-goal-setting-in-sport.pdf - „Goal 
setting in sport” 3.oldal 

https://mek.oszk.hu/14700/14713/pdf/14713.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nikos-Ntoumanis/publication/327199457_Goal_Setting_in_Sport_and_Performance/links/5c5d888d299bf1d14cb3ce7b/Goal-Setting-in-Sport-and-Performance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nikos-Ntoumanis/publication/327199457_Goal_Setting_in_Sport_and_Performance/links/5c5d888d299bf1d14cb3ce7b/Goal-Setting-in-Sport-and-Performance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nikos-Ntoumanis/publication/327199457_Goal_Setting_in_Sport_and_Performance/links/5c5d888d299bf1d14cb3ce7b/Goal-Setting-in-Sport-and-Performance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Kingston-Kieran/publication/284771944_The_application_of_goal_setting_in_sport/links/58c6dd434585150ab4207744/The-application-of-goal-setting-in-sport.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Kingston-Kieran/publication/284771944_The_application_of_goal_setting_in_sport/links/58c6dd434585150ab4207744/The-application-of-goal-setting-in-sport.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Kingston-Kieran/publication/284771944_The_application_of_goal_setting_in_sport/links/58c6dd434585150ab4207744/The-application-of-goal-setting-in-sport.pdf
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• elérhetőek (Achievable) - a játékos számára jelentsen kihívást, de teljesíthető 

legyen, például az ászok éves száma legyen 10%-kal több, mint a tavalyi idényben 

• relevánsak (Relevant) - ha a nyitás hatékonyságát akarjuk a játékosnak fejleszteni, 

akkor az ászok száma jó mérőszám lehet, de a blokkolt labdák száma nyilván nem 

vezetne célra 

• időhöz kötöttek (Time-bound) - a nyitás hatékonyság javulását a következő 12 

hónapon belül kell elérnie 

6.1.4. Vezetői stílusok, szituációs vezetés 

A vezetés korábban ismertetett definíciójából is láttuk, hogy vezetni többféleképpen lehet 

és kell, ezt mindig az adott szituáció határozza meg (pl. szereplők életkora, személyiségeik, 

rendelkezésre álló idő, érzelmi töltet, külső tényezők stb.). A különböző vezetői stílusoknak 

szituációtól függően van előnyük és hátrányuk, közös viszont bennük, hogy csak akkor 

hatékonyak, ha a vezető hiteles tud maradni alkalmazásuk során.  

 

43. ábra: Különböző vezetői stílusok 
Forrás: Harvard Business Review, Daniel Goleman - Leadership That Gets Results (2000) 

Bővebben:  

• https://daniellavarga.hu/smart-celok/ 

• https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdas

ag.pdf -SMART célok 232. oldal 

https://daniellavarga.hu/smart-celok/
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
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Az edző által képviselt vezetői stílus egyrészt függ az ő személyes attitűdjétől, másrészt a 

csapatot alkotó játékosok személyiségétől, életkorától és esetenként nemétől.  

Nincsen egyetemlegesen alkalmazható szabályrendszer arra vonatkozóan, hogy milyen 

korosztályoknál melyik vezetési stílust kell alkalmazni, idősebb korosztályoknál bizonyos 

helyzetekben mindegyik eredményes lehet. Fiatalabb korosztályok esetében azonban a 

“kényszerítő” és a “diktáló” stílus ellentmondásos a főbb fejlesztési céllal (játék szeretetének 

kialakítása), míg a demokratikus stílus a játékosok életkorára és tapasztalatainak hiánya 

miatt kerülendő.  

Érdemes szem előtt tartani, hogy egyes edzők inkább fiatalok, míg mások inkább a 

felnőttek vezetésére alkalmasabbak. Az életkori sajátosságok figyelembevétele az edző 

vezetési stílusának fókuszában kell, hogy legyen. A gyermeki - általános iskolás és az 

érettebb, junior vagy universitas korosztályok más-más stílust és módszereket 

igényelnek. 

6.1.5. Döntéshozatal 

A vezető döntéseit rengeteg módon hozhatja meg, mégis érdemes szem előtt tartani az 

alábbiakat: 

• Tanácsadók bevonásának fontossága: a csapat életére hatással lévő döntésekben 

a vezetőé a végső felelősség. Nem mindegy azonban, hogy ő milyen széles 

információ alapján és milyen mély tapasztalattal tudja a kérdéseket eldönteni, ezért 

mindenképp érdemes kompetens tanácsadók véleményét kikérni. Ez lehet felettes, 

lehet szakértő, de sok esetben lehet maga a csapat is. A különböző vélemények több 

szemszögből láttatják a szituációt a vezetővel, aki ezáltal jobb döntést tud hozni – 

senki sem tudhat mindent, így kérdezni nem szégyen.  

Bővebben:  

• http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/a_vezeti_magatarts.
html  

• https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=hmsls_
mastersprojects - Coaching styles 28. oldal 

• https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdas
ag.pdf - vezetői stílusok 83. oldal 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/a_vezeti_magatarts.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/a_vezeti_magatarts.html
https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=hmsls_mastersprojects
https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=hmsls_mastersprojects
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/SportEsGazdasag.pdf
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• A Pareto-elv szerint cselekedeteink 20%-a fogja előidézni a következmények 80%-

át. Ennek mentén a tökéletes megoldás (legyen az vezetői döntés vagy épp 

edzésgyakorlat) hajszolása elméletben nem fizetődik ki.  

• Fontosság - sürgősség mátrix: a ránk váró döntéshelyzetekhez próbáljunk 

fontosságot és sürgősséget párosítani, így könnyebben el tudjuk dönteni, melyik 

helyzettel kezdjük a listát. 

 

44. ábra: Fontosság-sürgősség vagy Eisenhower-mátrix 

• Halszálka vagy ok-okozati diagram: a problémamegoldás egyik legismertebb 

elmélete. Használatával a problémánkat azt befolyásoló tényezőkre, szempontokra 

bontjuk, és az egyes szempontokat mindaddig részletezzük, amíg a gyökérokhoz 

nem érünk. Ehhez hasznos az 5W (5 Why vagy 5 miért?) módszer, ami a “miért” 

kérdőszót használja, hogy 5 szintig leássunk az okokban. 

 

45. ábra: Halszálka diagram 

• Költség-haszon elemzés során egy kérdés eldöntéséhez (pl. becseréljük-e egyik 

legtehetségesebb játékosunkat, aki hosszú sérülés után tér vissza) egymással 
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szembe állítjuk a lehetséges költségtételeket (pl. újrasérülés kockázata) és 

haszontételeket (pl. az általa megszerzett pontok), majd döntünk, hogy az adott 

akció megéri-e a nap végén. Megalapozottabb döntést hozhatunk edzőtáborok 

és/vagy külföldi torna lehetőségek mérlegelésénél, ha a vonatkozó költségeket 

(nevezési díjak, szállás- és utazási költségek stb.) szembe állítjuk a várható 

hasznokkal (pl. addicionális nemzetközi mérkőzések száma), majd az ilyen módon 

értékelt opciókat rangsoroljuk.  

 

6.1.6. Csapatkompozíció 

Csapatunk sikeréhez sok-sok tényező hozzájárul. Ezeket csoportosíthatjuk külső (pl. anyagi 

körülmények, edzésfeltételek, más csapatok teljesítménye stb.) és belső tényezőkre (pl. 

edzői felkészültség, edzések száma, pillanatnyi forma, csapatkompozíció). Utóbbi az, amit 

az edző, mint pedagógus hatékonyabban tud befolyásolni, így ezeket az edzőnek érdemes 

tudatosan terveznie, fejlesztenie. A csapatkompozíciónak az alábbi főbb dimenziói 

lehetnek: 

• Csapaton belüli szerepek: minden játékosnak tudnia kell, hogy milyen szerepet 

szánnak neki az adott időszakban, ennek hiánya személyes vagy csapatszintű 

feszültséget eredményezhez 

• Játékosok képességei: a játékosok az egyénükre jellemző képességeket “dobják a 

közösbe”, amikkel az edző gazdálkodhat. Mérkőzésenként, sőt, akár 

játékhelyzetenként is eltérhet, hogy kinek kell a pályán lennie. 

• Játékosok személyiségei: a játékosok személyisége, viselkedésmintái 

megágyazhatják vagy éppen halálra ítélhetik a csapat sikerét - érdemes tisztában 

lenni ezekkel! 

• Diverzitás: az egyének sokszínűsége elősegíti, hogy tanulni tudjanak egymástól, és 

nagyobb legyen a “készlet”, amiből az edző választani tud 

Bővebben:  

• https://tf.hu/files/docs/habilitacio/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_%C3%A9rtekez%C3%
A9s_-_Sterbenz_Tam%C3%A1s.pdf - Az edzői döntések jellemzői 17.oldal 

• https://farkasdezso.hu/donteshozatal-dontesi-technikak/ 

https://tf.hu/files/docs/habilitacio/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_%C3%A9rtekez%C3%A9s_-_Sterbenz_Tam%C3%A1s.pdf
https://tf.hu/files/docs/habilitacio/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_%C3%A9rtekez%C3%A9s_-_Sterbenz_Tam%C3%A1s.pdf
https://farkasdezso.hu/donteshozatal-dontesi-technikak/
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• Csapatméret: a túl nagy méret a játékosok kihasználatlanságához, a túl kicsi pedig 

túlterheltséghez vezet. Érdemes tehát időben belegondolni, hogy hány játékossal 

működik hatékonyan a csapat. 

6.1.7. Visszajelzés kultúra 

A visszajelzések mennyisége és minősége a játékosok fejlődése szempontjából 

létfontosságú. A játékos általában rengeteg, több forrásból (nézőktől, szülőktől, barátoktól, 

csapattársaktól, edzőtől stb.) érkező direkt és indirekt visszajelzést fog kapni a mutatott 

teljesítményére.  

Fontos, hogy a csapaton belül egy olyan, egészséges többcsatornás visszajelzési kultúra 

alakuljon ki, ahol a játékosok rendszeresen érdemi, fejlesztő célú visszajelzéseket kapnak 

az edzőjüktől (idősebb korosztályoknál csapattársaktól is). Mindamellett, hogy a 

visszajelzéseknek fontos sportszakmai szerepük van, egy ilyen közeg erősíti a 

transzparenciát, oldja a csapaton belüli feszültségeket, őszinteségre és határozott 

állásfoglalásra bátorít, és általánosságban hozzájárul a csapat pszichológiai jólétéhez. 

A kommunikáció a legtöbb esetben egyirányú, viszont sok esetben érdemes visszajelzést 

kérni a játékostól is. Célszerű meghallgatni, hogy ő hogyan élte meg az adott 

játékhelyzetet, hogyan értelmezte az edző utasításait. Ez segít megtalálni az esetleges 

félreértéseket, rávilágíthat az edzésmódszer (rosszul magyarázta el az edző?) vagy a 

kommunikáció (félreérthetően kommunikálta a kérést?) hiányosságaira. 

A visszajelzés történhet szóban és írásban. Természetszerűleg az edző a pályán és az 

öltözőben az esetek nagy részében szóbeli visszajelzéseket ad a játékosainak. Érdemes 

azonban előre meghatározott időközönként (pl. fél évente, szezon elején, felkészülési 

időszak végén) írásbeli visszajelzést is adni a játékosok számára. Az írásbeli visszajelzés 

során javasolt a játékos erősségeit és azokat a tulajdonságait hangsúlyozni, amelyekben az 

elmúlt időszakban a legtöbbet fejlődött. Ennek egyszerű gyakorlati okai vannak: az írásos 

visszajelzéseket a játékosok haza viszik, elteszik, és esetenként, véletlen időközönként újra 

elolvassák. Éppen ezért az írásos visszajelzés erősebb, többször jut el a játékoshoz.  

A visszajelzés a kommunikációban résztvevők számát tekintve lehet személyes (a játékos 

és az edző külön megbeszéli a látottakat), és történhet az egész csapat előtt. A sportban az 

Bővebben:  

• https://blog.saberr.com/team-composition 

https://blog.saberr.com/team-composition
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utóbbi a gyakoribb kommunikációs forma, azonban egy jó vezető nagy hangsúlyt fektet 

a játékosoknak történő rendszeres személyes visszajelzésekre is. Ilyen esetekben 

fontos, hogy az egyes játékosokra szánt idő ne mutasson túlzottan nagy aránytalanságokat, 

nagyságrendileg ugyanannyi személyes beszélgetés történjen a keret minden tagjával. 

Természetesen egyes játékosok ez alól jelenthetnek kivételt (pl. új játékos a csapatban, 

sérülésből visszatérő játékos), azonban a hosszútávú egyensúlynak fent kell maradnia. 

A mai sportban egyre elterjedtebb módszer a játékosok egyéni, szubjektív 

visszajelzéseinek begyűjtése. Ez gyakorlatilag egy szabadon összeállítható kérdőívet 

jelent, amelyet a játékosok meghatározott időközönként (általában naponta) kitöltenek. 

Vannak előre összeállított, szabadon elérhető, standard kérdőívek is. Ezek elsősorban az 

alábbi témákra kérdeznek rá a játékosoknál: 

• RPE - “ratings of perceived exertion” - Hogyan értékeli a legutolsó edzés vagy 

gyakorlat nehézségét / intenzitását? 

• Alvásminőség - hogyan aludt, mennyire érzi magát kipihentnek? 

• Izomfájdalom - érez-e izomlázat, izomfájdalmat? 

• Stressz szint – mennyire érzi nyugodtnak vagy éppen stresszesnek magát? 

• Hangulat – milyen az általános kedélyállapota, közérzete?  

A válaszokat elsősorban egy 1-5-ig vagy 1-10-ig terjedő skálán jelzik vissza a játékosok. Az 

alábbi ábrákon egy általános, szubjektív visszajelzésre alkalmas kérdőív, és egy RPE 

pontrendszer mintája látható. A bemutatott pontrendszer esetében a játékosnak meg kell 

jelölnie azt a legmagasabb intenzitást, amelyet az értékelt edzésen elért. A visszajelzés 

használható konkrét gyakorlatra vonatkozóan is. 

 
46. ábra: Az RPE skála 
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47. ábra: Szubjektív visszajelzések 

6.2. Sportpedagógiai szerep 

6.2.1. Mi a sportpedagógia? 

“A sportoló személyiségfejlődésének a sporttevékenység során felmerülő sajátos 

pedagógiai (nevelési és oktatási) problémáival foglalkozó alkalmazott jellegű tudományág. 

A problémákat a sport alapvető célkitűzésének, a teljesítmény fokozásának nézőpontjából 

vizsgálja”. (Makszin, 2014).  

A fiatal sportolókat nem csak edzeni, irányítani, de nevelni is kell – ehhez tisztában kell 

lennünk néhány alapismerettel. 

Bővebben:  

• https://vezetofejlesztes.hu/visszajelzes/ 

• https://asszertivakademia.hu/hogyan-adjak-visszajelzest/ 

• http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_MouratadisVansteenki

steEtAl_JSEP.pdf  

• http://www.mapageweb.umontreal.ca/mageaug/Articles/Carpentier_Mageau_20

13.pdf  

• https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/kinesiology/article/view/8101/5595  

https://vezetofejlesztes.hu/visszajelzes/
https://asszertivakademia.hu/hogyan-adjak-visszajelzest/
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_MouratadisVansteenkisteEtAl_JSEP.pdf
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_MouratadisVansteenkisteEtAl_JSEP.pdf
http://www.mapageweb.umontreal.ca/mageaug/Articles/Carpentier_Mageau_2013.pdf
http://www.mapageweb.umontreal.ca/mageaug/Articles/Carpentier_Mageau_2013.pdf
https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/kinesiology/article/view/8101/5595
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6.2.2. Személyiségtípusok és egyén alapú fejlesztés 

A vezetésről szóló fejezetben szó volt a szituációs vezetésről, vagyis arról, hogy az adott 

szituáció más-és-más stílust követel meg a vezetőtől. Az adott szituációt legjelentősebben 

az befolyásolja, hogy milyen személyek alkotják. Különböző személyiségtípusokat leíró 

modellek léteznek, közös bennük, hogy tanulmányozva őket jobban megértjük, hogy az 

egyes típusokkal hogyan érdemes viselkednünk és kommunikálnunk annak érdekében, 

hogy a legjobban tudjuk őket befolyásolni. Az egyik legszéleskörűbben használt ilyen 

elmélet a DISC-viselkedéselmélet, ahol Dominance = irányítás, Influence = befolyásolás, 

Steadiness = stabilitás, Conscientiousness = szabálykövetés. 

 
48. ábra: Viselkedési stílusok (Forrás: Telos Partners) 

 

Bővebben:  

• https://mindsetpszichologia.hu/sportolonak-szuletni-szemelyiseg-es-

sportteljesitmeny 

• http://eprints.staffs.ac.uk/2109/1/Allen%2C%20Greenlees%20%26%20Jones%20%2

82013%29.pdf 

• https://promanconsulting.hu/disc-teszt/ 

• https://edzokepzes.hu/fitness-magazin/a-negy-szemelyisegtipus-hogyan-

banjunk-veluk/47  

https://mindsetpszichologia.hu/sportolonak-szuletni-szemelyiseg-es-sportteljesitmeny
https://mindsetpszichologia.hu/sportolonak-szuletni-szemelyiseg-es-sportteljesitmeny
http://eprints.staffs.ac.uk/2109/1/Allen%2C%20Greenlees%20%26%20Jones%20%282013%29.pdf
http://eprints.staffs.ac.uk/2109/1/Allen%2C%20Greenlees%20%26%20Jones%20%282013%29.pdf
https://promanconsulting.hu/disc-teszt/
https://edzokepzes.hu/fitness-magazin/a-negy-szemelyisegtipus-hogyan-banjunk-veluk/47
https://edzokepzes.hu/fitness-magazin/a-negy-szemelyisegtipus-hogyan-banjunk-veluk/47
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Nincs két ugyanolyan játékos. Többek közt személyiségük, képességeik, kedvenc posztjuk, 

ambícióik mind más irányt jelentenek. Ennek megfelelően fejlesztésük sem lehet azonos 

senki máséval. Érdemes tehát a csapat tagjait egyéni szinten kezelni, fejleszteni, célokat 

adni nekik és jutalmazni. 

 

6.2.3. Motivációs elemek, flow, Maslow-piramis 

Cselekvéseink alapvető indítékai a késztetések, melyeket valamely szükséglet 

jelentkezése hoz létre. Ezeket a késztetéseket, melyek a szükségletet csillapító viselkedésre 

irányulnak, nevezzük motivációnak. Szükségleteink típusainak megértését a Maslow-

piramis is segíti. 

 

49. ábra: A Maslow-piramis 

Az ezekre adott válaszokat, a különféle motivációkat pedig az ún. Motivációsspektrum-

modell (is) bemutatja. 

Bővebben:  

• http://eta.bibl.u-szeged.hu/1618/1/sportpedagogia.pdf 

http://eta.bibl.u-szeged.hu/1618/1/sportpedagogia.pdf
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50. ábra: A motivációsspektrum modell (Forrás: http://centaer.com) 

 

A modellben az alábbi stádiumok vannak megkülönböztetve: 

• Érdektelenség – Nem találunk értéket a tevékenységben. 

• Kívülről jövő motiváltság – Csak azért is meg fogom mutatni, hogy tudom. 

• Kikényszerített motiváltság – Nyomás alatt cselekszem. Muszáj megcsinálnom a 

bűntudat elkerülése miatt. 

• Összehangolt motiváltság – Képes vagyok értéket találni a cselekvésben, pl. 

tanulhatok valamit az értekezleten. 

• Integrált motiváltság – Cél társítása a cselekvéshez. 

• Belülről jövő motiváltság – Szeretjük, amit csinálunk. 

A fenti ábrán is látható, hogy a cél az, hogy a játékosokat (és egyébként a klubnál 

dolgozókat is) az optimális motivációs szintre hozzuk és tartsuk. Ezt belső szükségleteik 

kielégítésével tehetjük meg, amit több módszerrel is megtudhatunk tőlük, a 

legegyszerűbb és legolcsóbb, hogy rendszeresen megkérdezzük őket. 

http://centaer.com/
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6.2.4. A Flow, vagy “áramlat” 

A motivációhoz szervesen tartozik a flow-élmény bemutatása is.  

„Amikor az ember teljesen eggyé válik azzal, amit csinál, 
és tudja, hogy erős, és legalábbis az adott pillanatban ő 
maga irányítja sorsát, és az eredményektől függetlenül 
úgy érzi, hogy minden milyen jó… akkor éli át teljes 
lényével, hogy áramlik benne az élet. Ez a flow.” 

Csíkszentmihályi, 1991 

 

 

 

 

51. ábra: A Flow-modell (Forrás: Csíkszentmihályi, 1991) 

A bal oldali ábrán az látszik, hogy a játékosok (de egyébként újra: mindenki a klubnál) elé 

olyan feladatokat, kihívásokat kell kitűzni, amik megtornáztatják képességeiket, 

tapasztalatukat, de nem leküzdhetetlen. Ellenkező esetben szorongás léphet fel a 

sikertelenség, vagy unalom az alulfoglalkoztatottság miatt. A jobb oldali ábra ezt 

részletezi, mindkettőnél azonos céllal. 

Bővebben:  

• http://real.mtak.hu/40248/1/08_Szemes.pdf  

• https://www.researchgate.net/profile/Jay-

Kimiecik/publication/279541912_Psychological_Correlates_of_Flow_in_Sport/links

/5811ffc708aeda05f0a55d88/Psychological-Correlates-of-Flow-in-Sport.pdf  

• https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3725&context=sspapers  

 

http://real.mtak.hu/40248/1/08_Szemes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jay-Kimiecik/publication/279541912_Psychological_Correlates_of_Flow_in_Sport/links/5811ffc708aeda05f0a55d88/Psychological-Correlates-of-Flow-in-Sport.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jay-Kimiecik/publication/279541912_Psychological_Correlates_of_Flow_in_Sport/links/5811ffc708aeda05f0a55d88/Psychological-Correlates-of-Flow-in-Sport.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jay-Kimiecik/publication/279541912_Psychological_Correlates_of_Flow_in_Sport/links/5811ffc708aeda05f0a55d88/Psychological-Correlates-of-Flow-in-Sport.pdf
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3725&context=sspapers
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6.2.5. Kiégés (a túlhajszolás következménye) 

Ha a játékosnál huzamosabb ideig szorongásos állapot áll fenn, felmerül a kiégés 

lehetősége. A kiégés nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem egy folyamat során, 

aminek szakaszait a csapatvezetőnek fel kell ismernie. 

1. Kezdeti túláradó lelkesedés 

2. Teljesítmény és érdeklődés csökkenése 

3. Kezdeti idealizált elképzelések konfliktusa a valósággal 

4. Kompenzálás erősebb erőfeszítésekkel, a személyes igények háttérbe szorítása 

5. Befelé fordulás, rosszkedvűség a szükségletek kielégítetlensége miatt 

6. Mentális zavarok, impulzus cselekedetek 

 

6.2.6. Stressz a röplabdában 

A röplabda sportág jellegéből fakadóan szinte mindig stresszhelyzeteket generál. Ennek 

oka, hogy a játék során minden labdaérintés “kritikus”, elrontható. Ezzel a csapat 

produktum vagy létre sem jön (pl. a rontott első labdaérintés) vagy az addig eredményes 

csapatproduktum vész kárba (pl. a rontott második vagy harmadik érintés). Egyéni 

tevékenység, de kollektív eredményesség a vége, és ez labdamenetenként is változik. 

Összevetve más sportágakkal a tenisz és az asztalitenisz hasonló, de ott is csak a páros 

küzdelmekre jellemző ez. A “menny” vagy “pokol” közötti “liftezés” sokszor szélsőséges 

megnyilvánulásokat is előhozhat. Az ennek okán kialakuló stressz szituációk 

feldolgozásában, kezelésében az edzőnek fontos szerepe van. 

6.2.7. Stresszkezelés 

A kiégés és más stresszhelyzetek elkerülésére, kezelésére szerencsére számtalan 

lehetőség áll rendelkezésre. Viszont az összes lehetőség azzal kezdődik, hogy felismerjük 

magunkon vagy másokon a stresszes állapotot. Alább a leggyakoribb stresszkezelési 

Bővebben:  

• https://bhc.hu/betegsegek/burnout/ 

• https://www.researchgate.net/profile/Henriett-

Nagy/publication/275762461_A_flow-

elmeny_operacionalizalasanak_utjai/links/55e5b2a108aecb1a7cccf83c/A-flow-

elmeny-operacionalizalasanak-utjai.pdf 

https://bhc.hu/betegsegek/burnout/
https://www.researchgate.net/profile/Henriett-Nagy/publication/275762461_A_flow-elmeny_operacionalizalasanak_utjai/links/55e5b2a108aecb1a7cccf83c/A-flow-elmeny-operacionalizalasanak-utjai.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Henriett-Nagy/publication/275762461_A_flow-elmeny_operacionalizalasanak_utjai/links/55e5b2a108aecb1a7cccf83c/A-flow-elmeny-operacionalizalasanak-utjai.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Henriett-Nagy/publication/275762461_A_flow-elmeny_operacionalizalasanak_utjai/links/55e5b2a108aecb1a7cccf83c/A-flow-elmeny-operacionalizalasanak-utjai.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Henriett-Nagy/publication/275762461_A_flow-elmeny_operacionalizalasanak_utjai/links/55e5b2a108aecb1a7cccf83c/A-flow-elmeny-operacionalizalasanak-utjai.pdf
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technikák, amikről az interneten és szakkönyvekben számos forrás megtalálható – 

érdemes tehát utánuk olvasni! 

• Légzési technikák 

• Meditáció 

• Autogén tréning 

• Mindfulness – tudatos 

jelenlét 

• Progresszív izomfeszítő gyakorlatok 

• Imaginációs, asszociációs 

gyakorlatok 

• Zenés relaxáció 

• Pszichológiai tanácsadás stb. 

6.2.8. Stresszmegelőzés 

A stresszt nem csak kezelni lehet, de megelőzni is. Sok-sok olyan tudatos technika van, 

amikkel az életünket, szokásainkat stresszmentesebbé tehetjük. Ezek közül például: 

• Hatékonyabb időmenedzsment 

• A hibázás lehetőségének 

elfogadása 

• Nemet mondás 

• Másoknak való megfelelés 

abbahagyása  

• Egészséges étkezés 

• Visszajelzés kultúra 

• Asszertivitás 

Utóbbi két pontot hatékonyságuk miatt részletesebben is tárgyaljuk (a visszajelzés kultúrát 

a 6.1.7., az asszertivitást a következő fejezetben). 

6.2.9. Asszertivitás 

Egy csapat életében számos olyan helyzet van, ahol kommunikációnk és viselkedésünk a 

kulcsa egy konfliktus megelőzésének vagy épp kezelésének. Emiatt célszerű tisztában 

lennünk a négy alap viselkedési típussal, ebből is kiemelve az asszertivitást. Az asszertív 

viselkedés röviden azt jelenti, hogy őszintén képviselem saját magam érdekeit úgy, hogy 

közben a másik fél érdekeit is tiszteletben tartom. Azért javasolt viselkedési forma, mert 

így emberi kapcsolataink kiszámíthatóbbak, a csapat légkör őszintébb lesz, ön- és másokba 

vetett bizalmunk növekszik, időt- és energiát spórolunk meg mások gondolatainak 

kitalálása helyett. 
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52. ábra: Az asszertivitás skálája 

6.3. Példakép szerep 

A fiatal sportolók viselkedésére a szülők és az iskolai oktatókon kívül a korosztályos csapat 

edzője bír(hat) a legnagyobb befolyással. Ez nem pusztán az edzővel eltöltött idő 

mennyiségével indokoltható, de az edző testesíti meg azt a személyt, aki az ifjú játékost 

kedvenc sportágában legtöbb tanáccsal és információval látja el. A korosztályos edző az a 

személy, akit a sportoló a sportszakmai céljainak elérése során követ, olyan referencia pont, 

amely segíti a játékost a karrierje során. Ez a bizalmi viszony túlmutat annak az edzésidőre 

korlátozódó sportszakmai vetületén: az edző példakép a fiatal játokosok számára a pályán 

Bővebben:  

• https://asszertivakademia.hu/hogyan-legyek-asszertiv-3-bevalt-lepes-a-

hatekony-kommunikacioert/ 

• https://asszertivakademia.hu/asszertiv-kommunikacio-hogyan-legyunk-

asszertivek/ 

• https://www.researchgate.net/publication/287710409_Examination_of_Anxiety_a

nd_Assertiveness_Levels_of_Sporters_Participating_in_Inter_University_Volleybal

l_Competitions_in_Turkey  

• https://semmelweis.hu/klinikai-

pszichologia/files/2012/06/ASSZERTIVIT%C3%81S.pdf 

 

https://asszertivakademia.hu/hogyan-legyek-asszertiv-3-bevalt-lepes-a-hatekony-kommunikacioert/
https://asszertivakademia.hu/hogyan-legyek-asszertiv-3-bevalt-lepes-a-hatekony-kommunikacioert/
https://asszertivakademia.hu/asszertiv-kommunikacio-hogyan-legyunk-asszertivek/
https://asszertivakademia.hu/asszertiv-kommunikacio-hogyan-legyunk-asszertivek/
https://www.researchgate.net/publication/287710409_Examination_of_Anxiety_and_Assertiveness_Levels_of_Sporters_Participating_in_Inter_University_Volleyball_Competitions_in_Turkey
https://www.researchgate.net/publication/287710409_Examination_of_Anxiety_and_Assertiveness_Levels_of_Sporters_Participating_in_Inter_University_Volleyball_Competitions_in_Turkey
https://www.researchgate.net/publication/287710409_Examination_of_Anxiety_and_Assertiveness_Levels_of_Sporters_Participating_in_Inter_University_Volleyball_Competitions_in_Turkey
https://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/files/2012/06/ASSZERTIVIT%C3%81S.pdf
https://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/files/2012/06/ASSZERTIVIT%C3%81S.pdf
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és azon kívül is. Életmódja, világszemlélete, a röplabdához és általában a sporthoz való 

viszonya, de még a megjelenése, ruházata, beszédstílusa is formálja a fiatal sportolóit.  

De hogyan válhat egy edző példaképpé? Pontos recept természetesen nincs, hiszen 

személyenként változik, hogy ki mit tart követendőnek, viszont fontos ökölszabály a 

hitelesség.  

A hiteles emberek hét jellemzője: 

1. Reálisan látja a valóságot. 

2. Elfogadja önmagát és más embereket. 

3. Átgondolja a dolgokat, és tud cselekedni is, ha arra van szükség. 

4. Egészséges, nem ellenségeskedő humorérzékkel rendelkezik. 

5. Nyitott rá, hogy tanuljon a hibáiból. 

6. Tisztában van saját motivációival és érzéseivel. 

7. Képes asszertíven kommunikálni (érzéseit és szükségleteit szabadon és érthetően 

kifejezni, és meghallgatni a másik embert). 

Forrás: https://asszertivakademia.hu/a-hiteles-emberek-7-jellemzoje/ 

Wooden, J., és Jamison, S. (1997) valamint Young, J. A. (2009) munkássága nyomán néhány 

specifikus, a gyakorlatban is használható jótanács edzők számára: 

• Mutass magasfokú elköteleződést a szakmád iránt! - képezd és fejleszd magad 

nap mint nap, csak úgy, mint játékosaid. Olvass szakirodalmat, vegyél részt 

tréningeken, konzultálj edző kollégáiddal. 

• Légy alapos! - minden alkalommal akkurátusan tervezd meg az edzéseket, figyelj 

oda a gyakorlatok kivitelezésénél minden részletre. 

• Lény konzisztens! - kéréseid, utasításaid legyenek összhangban a múltbeli 

kéréseiddel, edzői filozófiáddal és az általad közvetített értékrenddel.  

• Mutasd meg a játékosoknak, hogy az edző is ember! - Ismerd be, ha valamiben 

hibáztál (taktika, edzésmódszer stb.), ösztönözd ezzel őket saját és mások hibáinak 

elfogadására. 

• Legyél pozitív! - dolgozz a játékosod / csapatod gyenge pontjain, de közben 

folyamatosan hangsúlyozd erényeit, erősségeit. 

• Légy türelmes! - a jó munkához idő kell. Utánpótlásban a fejlődés (alacsonyabb 

korosztályoknál a játék szeretetének elérése) a cél, nem pedig az azonnali 

eredmény. A fejlődés üteme, a játékosok erősségei és gyengéi nagymértékben 

eltérnek. 

https://asszertivakademia.hu/a-hiteles-emberek-7-jellemzoje/
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• Tanúsíts etikus és törvényes magatartást minden esetben! – viselkedj úgy 

versenyhelyzetben, pályán és azon kívül is, hogy játékosaid és edzőtársaid 

felnézzenek rád. 

• Légy tájékozott! - hangsúlyozd és képviseld az általános műveltség fontosságát a 

sportolók felé, légy példakép az öltözőben és edzésen kívül folyó nem szakmai 

beszélgetések során is. 

• Légy pontos! - érkezz időben az edzésekre, utazásokra, összetartásokra.  

Egy másik, Thomas Lincona, a fejlődéspszichológia jeles képviselője által kidolgozott 

struktúra alapján a példakép 15 karakterisztikáinak kölcsönhatása határozza meg a 

példaképként gondolkodó, érző és cselekvő edzőt.  

 
53. ábra: Thomas Lincona - A példakép 15 karakterisztikája 

A példakép szerű viselkedés meghatározása során a legtöbb szakirodalom (ahogyan a 

fentebb említettek is) az etikus és erkölcsös magatartást, mint kiemelt jellemvonást 

említik. De mit is jelent ez az elméletben és a gyakorlatban? 

Az elméleti meghatározás szerint egy személy, egy edző etikusan jár el, ha az általánosan 

helyesnek tartott emberi magatartást meghatározó normák összessége szerint 

cselekszik. A gyakorlatban az “általánosan helyesnek tartott magatartás” kultúránként 

eltér, de a kézzelfoghatóság - és sok esetben a számonkérhetőség - miatt egyes 

sportszervezetek, sportági szakszövetségek etikai kódexben rögzítik a vonatkozó elveket és 

iránymutatásokat. A magyar röplabdasport etikai álláspontját a Magyar Röplabda 

Szövetség elnöksége által elfogadott, mindenkor hatályos Etikai- és Gyermekvédelmi 

Szabályzat rögzíti. 

A korosztályos utánpótlás edző felelős a játékosok számára átadni a sportolói életmódhoz 

és sportkarrierhez tágabb értelemben kapcsolódó legfontosabb információkat:  
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• regenerációra, pihenés fontosságára vonatkozó alapismeretek (lásd: Erőnléti 

fejlesztés a röplabdában című fejezet) 

• sport – iskolai elfoglaltság - szórakozás/magánélet viszonyára vonatkozó elvek 

• amatőr és professzionális versenyszint által megkövetelt életforma előnyei és 

hátrányai 

• edző - szülő - szurkolói háromszög viszonyrendszerére vonatkozó elvek (lásd: 

Sportpszichológiai fejlesztés című fejezet) 

• táplálkozási alapismeretek (lásd: Táplálkozási alapok című fejezet) 

Az edző köteles ezekben a témákban az információ átadáson tevékenyen részt venni, 

és példamutató magatartást tanúsítani.  

  

Bővebben:  

• https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Trudel-

2/publication/286969999_Role_of_the_Coach_How_Model_Youth_Team_Sport_C

oaches_Frame_Their_Roles/links/5674002108aedbbb3fa1ae2f/Role-of-the-Coach-

How-Model-Youth-Team-Sport-Coaches-Frame-Their-Roles.pdf  

• https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/coach-role-model  

• https://www.strength-and-power-for-volleyball.com/volleyball-coaching-

strategies.html 

https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Trudel-2/publication/286969999_Role_of_the_Coach_How_Model_Youth_Team_Sport_Coaches_Frame_Their_Roles/links/5674002108aedbbb3fa1ae2f/Role-of-the-Coach-How-Model-Youth-Team-Sport-Coaches-Frame-Their-Roles.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Trudel-2/publication/286969999_Role_of_the_Coach_How_Model_Youth_Team_Sport_Coaches_Frame_Their_Roles/links/5674002108aedbbb3fa1ae2f/Role-of-the-Coach-How-Model-Youth-Team-Sport-Coaches-Frame-Their-Roles.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Trudel-2/publication/286969999_Role_of_the_Coach_How_Model_Youth_Team_Sport_Coaches_Frame_Their_Roles/links/5674002108aedbbb3fa1ae2f/Role-of-the-Coach-How-Model-Youth-Team-Sport-Coaches-Frame-Their-Roles.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Trudel-2/publication/286969999_Role_of_the_Coach_How_Model_Youth_Team_Sport_Coaches_Frame_Their_Roles/links/5674002108aedbbb3fa1ae2f/Role-of-the-Coach-How-Model-Youth-Team-Sport-Coaches-Frame-Their-Roles.pdf
https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/coach-role-model
https://www.strength-and-power-for-volleyball.com/volleyball-coaching-strategies.html
https://www.strength-and-power-for-volleyball.com/volleyball-coaching-strategies.html


  

 

 

 

152  Magyar Röplabda Szövetség: Egységes szakág- és korosztályspecifikus szakanyag 

 

 

 

7. Táplálkozási alapok 

 

Sporttáplálkozási alapismeretek  
  

„Az vagy, amit megeszel!” – tartja a régi mondás. Igaz ez a sportolókra is, sőt hatványozottan 

igaz rájuk. A táplálkozástudomány egy hatalmas tudományterület, és ezen belül még az 

ún. sporttáplálkozás is kezelhetetlenül nagy téma jelen terjedelmi keret számára. Ezért a 

fejezetnek nem célja, hogy a gyakorló edzők részletes képet kapjanak a táplálkozás-élettan 

részleteiről, csupán fel akarjuk hívni a figyelmet, hogy táplálkozásnak milyen fontos szerepe 

van a sportteljesítmény létrejöttében, a teljesítmény fenntartásában és az azt követő 

regenerációban.   

 A röplabdázásban sporttáplálkozás szempontjából a legnagyobb kihívás, hogy az akár 

több órás, vagy strandröplabda esetén a napi többszöri mérkőzés alatt, fenntartsa sportolók 

energiaellátottságát és hidratáltságát.   

  
Folyadékpótlás  
  
A fokozott izomműködés révén létrejövő hőmérséklet emelkedés kompenzálására jön létre 

az izzadás jelensége. Úgy is tekinthetünk rá, mint a szervezet önvédelmi folyamatára.   A 

verejtékezéssel a folyadék (víz) mellett a elektrolitok, elsősorban nátrium, is távozik a 

szervezetből, amelynek mértéke egyénenként nagyon nagy mértékben változik. Ennek 

megfelelően az egyén számára optimális folyadék elektrolittartalma is eltérő.  Ma már van 

arra lehetőség, hogy megmérjük az egyén verejtékének elektrolit-összetételét és célszerű 

ennek megfelelően megválasztani a sportoló számára az italt. A nátrium mellett a kálium, 

a klór és magnézium bevitele kritikus a teljesítmény fenntarthatósága érdekében.   

A sportteljesítmény szempontjából kritikus határnak tekintjük, hogy az edzés, versenyzés 

alkalmával a sportoló testsúlyának csökkenése ne haladja meg a 2%-ot (ez egy 90 kg-os 
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ember esetén 1,8 kg), mert az már komoly teljesítményromlást okoz.  Csökken az aerob 

kapacitás, az anaerob teljesítmény (kritikus a röplabdában) és kapacitás, a maximális – és 

gyorserő. Romlik a koncentrációs képesség, nő a reakcióidő, csökken a kognitív 

teljesítmény. Köznyelven a sportoló rossz döntéseket hoz, sokat hibázik.   

A (de)hidratáltsággal kapcsolatos szakirodalomban a fokozott verejtékezés mellett a 

hosszú és/vagy rendszeres utazás is megjelenik a leggyakoribb okok között. Így az 

élsportolók kétszeresen is a veszélyeztetettek között vannak.   

A röplabdázásban nem a mozgás intenzitása révén elvesztegetett folyadékmennyiség teszi 

egy „hidratáció-érzékeny” területté. A rendelkezésre álló szakirodalmi adatok szerint a 

röplabdázók átlagos izzadási rátája 0,93 +/- 0,05 l/óra, amivel egyik játékos sem érte el saját 

testsúly tömegének 2%-t meghaladó folyadékvesztést.  A mérkőzések időtartama miatt 

viszont különös figyelmet kell fordítani az elektrolitokat is tartalmazó italok fogyasztására. 

A mérkőzés alatt különösen a „sokadik játszmában” már kifejezetten javasolt a 

folyadékpótlás. Játék közben 700 ml folyadék fogyasztása ajánlott óránként, amelyek 

képesek a rövid időn belül addicionális energiát biztosítani és fenntartani a sportoló 

teljesítményét.   

Szénhidrátpótlás  
  
A gyors megindulásokat, irányváltásokat és felugrásokat kombináló sportágakban – és a 

röplabda ilyen – amelyekben az edzés és versenyzés ideje meghaladja az egy órát, célszerű 

a tevékenység közben pótolni a felhasznált szénhidrátot, óránként 30-60 grammot.   

Az edzés közbeni szénhidrátot bevinni a szervezetbe a legegyszerűbb módon folyadék 

formájában lehet.  A sportitalok vízben feloldandó por formájában vagy fogyasztásra kész 

formában (ready-to-drink, RTD) formában állnak rendelkezésre. A termékekben a 

szénhidráttartalom az esetek többségében oldott cukor formájában van jelen. A termékek 

másik csoportjában a lassú – egyre többször ütemezett (több lépcsőben) lebomló 

maltodextrin jelenti a szénhidráttartalmat. A maltodextrin így huzamosabb ideig képes 

energiával ellátni a sportolót és segíteni a teljesítmény fenntartását. Legmodernebb, 

legújabb változatai esetében már 8 órán keresztüli egyenletes vércukorszint biztosításról 

számol be a szakirodalom.  A maltodextrin, mint gyorsan és huzamosabb ideig energiát 

szolgáltató összetevő megjelenik az ún. gél termékekben is, amelyek szintén könnyen, 

gyakran, kényelmesen kezelhető megoldásai a sport közbeni szénhidrát pótlásnak.    
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 A szénhidrátpótlásnak nem csak a teljesítmény fenntartásában van komoly szerepe, 

hanem az edzések – és főleg a négy-öt játszmás mérkőzések – után a játékos lemerült 

glikogén raktárainak feltöltése során is.   

Tekintettel a röplabdázás közben végzett mozgások magas intenzitására ill. az intenzív 

mozgások sorozatos ismétlődésére a mozgás komolyan lemeríti a vázizmok és máj 

glikogén raktárait, így mérkőzést követő 30 percen belül javasolt a szénhidrátraktárak 

feltöltésének megkezdése. Röplabda specifikus adatok hiányában javasoljuk, hogy a 

mérkőzést követő 5 órán belül magas glikémiás indexű, óránként 1,2 g/testsúly kg 

mennyiségű szénhidrát bevitele javasolt. Ezek a pótlási folyamatok különösen fontos 

sorozatterhelések, tornák esetén.   

  
Fehérjepótlás  
  
Az addicionális fehérjebevitel elsősorban azokban a sportágakban alapvető, ahol a 

sportsiker megkívánja a nagyobb izomtömeget. Látszólag a röplabda nem ilyen, azonban 

a sportág profilját elemezve kimutatható, hogy a dinamikus lábmunka, a sorozatos 

felugrások megkívánta magas gyorserő-szinthez szükséges – és egyre inkább 

szükségesség válik - izomösszehúzódások megkövetelik az izomtömeget.   

Mivel az intenzív edzés/versenyzés, illetve az ez alatt megvalósuló intenzív mechanikus 

terhelés fehérjedegradációval jár, az izmok - és általánosságban a szervezet - újjáépítése 

érdekében 20 g fehérje bevitele javasolt az edzést követően. 

Ismert, hogy az izomrendszer regenerációjának legfontosabb periódus az alvás időszaka, 

így célszerű az erőedzések napján, lefekvés előtt 30 g fehérjét bevinni. A piacon fellelhető 

fehérje termékek közül a leggyakrabban használt a tejsavó fehérje. Ennél jobb 

felhasználásúak a tojásfehérjéből- és újabban a tisztán növényi forrásból kivont fehérjék.    

Egyéni és versenyéven belüli eltérések sporttáplálkozásban  
  

A játékosok számára ideális táplálkozással kapcsolatos ajánlások a versenyév különböző 

időszakaiban (felkészülési-, verseny és átmeneti időszakok) eltérőek.   

A versenyidőszakban a mérkőzések előtti megfelelő hidratáltság és energiaellátottság a 

fő feladat. Ebben az edzésperiódusban a javasolt szénhidrátbevitel 5-7 g/testsúly kg. A 

mérkőzések előtti időszakban (2-3 nap) célszerű több szénhidrátot és kevesebb – de kritikus 

szintet elérő mennyiségű – fehérjét fogyasztani. Rendkívül fontos a bevitt zsírok minősége.   
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Közvetlenül mérkőzés előtt – 2-4 órával a kezdő sípszót megelőzően – gyorsan emészthető, 

magas szénhidrát-tartalmú ételeket érdemes fogyasztani. Kerülendőek a magas rost- 

és/vagy zsírtartalmú ételek.   

A mérkőzések alatt – különösen a „sokadik” játszmákban - érdemes magas 

szénhidráttartalmú energiagéleket, sportitalokat fogyasztani, amelyek segítenek 

fenntartani a sportoló egyenletes teljesítőképességét. Fontos, hogy az energiapótlás 

céljával fogyasztott italok mindenképpen tartalmazzanak elektrolitokat is, egyben azoknak 

a pótlása is történjen meg. Ökölszabályként elmondhatjuk, hogy „Ne fogyasszunk 

energiaitalt elektrolitok nélkül, de fogyaszthatunk elektrolit italt szénhidrátbevitel nélkül!”   

A felkészülési időszakban végzett nagy számú edzés okán magasabb a szervezet 

energiaigénye, és így táplálkozás során nagyobb mennyiségű energiát kell bevinni. Napi 3 

óra közepes vagy magas intenzitású edzéshez 6-10 g/testsúly kg, a 4-5 órányi közepes vagy 

magas intenzitású edzéshez 8-12 g/testsúly kg szénhidrát bevitele javasolt.   

A szervezet hidratációs igényét tekintve kisebb az eltérés a verseny és a felkészülési időszak 

között. Az ott leírtak ebben a szakaszban is érvényesek.    

 A pihenő időszakban fontos a regenerációs folyamatok megtámogatása. A vitaminok és 

nyomelemek bevitele szükséges immunrendszer támogatásához és a szervezet 

teljesítőképességének fenntartásához.   

 A fentiek csupán gondolatébresztőként szolgálnak a sport-táplálkozás témaköréből, de 

már ebből is jól látszik, hogy a terület adta számos változóval egy izgalmas terep nyílik a 

gyakorló szakember számára.   

8. Utószó 
Bízunk benne, hogy a kiadvány hasznos építőköve lesz a magyar röplabdázás további 

fejlődésének. Célunk volt, hogy a bevezetőben említettek mentén - és a formai keretek 

között – olyan tartalommal töltsük meg a dokumentumot, ami az Olvasó információigényét 

gyorsan és könnyen kezelhetően tudja kielégíteni. A Magyar Röplabda Szövetség további 

célja, hogy az itt említettek részleteit tovább bontva mélyebb anyagokat állítson elő és 

osszon meg a szakmai közösséggel, így támogatva azok gyakorlatba ültetését és 

hasznosulását.    


