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BEVEZETÉS 

 
A röplabdázás nehéz helyzete, az elmúlt évek 

eredménytelensége ihlette a jelen kutatást, melynek célja 

a prediktív validitást vizsgáló eljárások bemutatása a 

röplabdás elit kiválasztásában, vagyis meghatározni 

azokat a genetikai, környezeti és személyiségbeli 

faktorokat, melyek a lehető legbiztonságosabban jelzik 

előre a sikert, megkönnyítve így a legjobbak korai 

kiválasztását és gondozását. A kutatás kiemelten kezelte 

a genetikai tényezőkön belül az antropometriai 

paramétereket, különös tekintettel azokra, amelyeket más 

nemzetközi kutatásokban is előtérbe helyeztek, mint a 

szelekcióban a jövőbeli siker biztosítékait.  

A méréseken alapuló kvalitatív kutatás fejlesztési célú, 

melynek érvényességi köre a gyermek és serdülő 

korosztályra vonatkozik, de bizonyos korlátok között 

kiterjeszthető más korosztályokra is. 
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1. A kutatás alapját képező fogalmak értelmezése 

a szakirodalom alapján  

Röplabdában a siker feltételeinek meghatározásához 

vissza kellett nyúlnunk a tehetség, sporttehetség, 

szelekció problémaköréhez. Számos hazai és nemzetközi 

szakirodalmat dolgoztunk fel, hogy megtaláljuk a 

sporttehetség azonosításához leginkább szükséges 

feltételeket.  

A tehetség meghatározása. A tehetséget kezdetben az 

értelmi képességgel azonosították és az intellektuális 

képességekben való különbségek mérésére az 

intelligencia teszteket használták. Később egyesek az 

intelligencia tesztek továbbfejlesztésével foglalkoztak, 

míg mások inkább az intelligencia struktúrájának 

felderítésével, a speciális képességek mérésére 

koncentráltak.  A sokfajta tehetségelmélet mellett 

megjelentek a tehetségmodellek, melyek a több faktoros 

elméletek létjogosultságát alátámasztva, a tehetség 

összetevőit és ezek interakcióját térképezték fel. 
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Sporttehetség. A sporttehetséggel az 50’-es években 

kezdtek a szakemberek kiemelten foglalkozni. Elit 

sportolók és közvetlen környezetük tanulmányozásával 

törekedtek arra, hogy megtalálják a tehetségesnek vélt 

sportolók felismerésére, kiválasztására legalkalmasabb 

módszereket. A vizsgálatok így két úton haladtak, a 

sporttehetség felismerésére és fejlesztésére irányultak. 

A szelekciós folyamat. A sporttehetségek 

felismerésének és gondozásának legcélravezetőbb 

eljárása a tudományos módszerekkel történő kiválasztás. 

Ez egy folyamat, melynek célja a kortársaihoz képest 

kiemelkedő képességgel rendelkező gyerekek felkutatása, 

majd sportolásra való ösztönzése. Ezeket a gyerekeket az 

utánpótlásedzés közben különböző szempontok alapján 

kell megfigyelni, tesztelni olyan módszerekkel, melyek 

megfelelőek a következő fejlődési szakaszra való 

alkalmasság előrejelzésére.  A megfigyelés és a tesztelés 

legfontosabb területei az antropometriai paraméterek, a 

motoros képességekben nyújtott teljesítmény, az élettani 

funkciók, továbbá a személyiségbeli tulajdonságok és a 

környezeti tényezők.  
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2. A röplabda játék jellegéből adódó vizsgálati 

módszerek a tehetségek kiválasztására 

A röplabda jellemzése. A röplabda sportjáték, ezen 

belül a csapatjátékok csoportjába tartozik. A többi 

labdajátéktól leginkább a labda érintésének módjában tér 

el. Az ún. elpattanó érintés (nem lehet birtokolni a labdát) 

következtében a játékosoknak szinte pillanatnyi idejük 

marad arra, hogy a labdának megfelelő ívet, irányt és a 

repüléshez megfelelő erőt adjanak. A technikai elemek 

(nyitás, nyitás-fogadás, feladás, támadás, sáncolás) 

végrehajtásának színvonala tehát a siker kritériuma, 

melyhez a játékosnak a játék jellegéből adódóan 

leginkább gyorsaságra és explozív (dinamikus) erőre van 

szüksége. A játék további eltérése, hogy a röplabdában 

nincs test-test elleni küzdelem, mert a csapatokat 

egymástól egy háló választja el. Ezen a hálón kell a 

labdát a legcélszerűbben átjuttatni az ellenfél térfelére. A 

hatékony feladat végrehajtáshoz a játékosnak viszonylag 

hosszú végtagokkal, illetve nagy testmagassággal kell 

rendelkeznie.  
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Továbbá észlelnie kell a labda és az ellenfél egymáshoz 

és a játékoshoz viszonyított távolságát, sebességét, 

haladási irányát, illetve meg kell állapítania a várható 

változásokat. Ebben a játékost kiváló térbeli tájékozódó 

képessége segíti. A röplabdát meghatározott pont 

eléréséig játszák, így a mérkőzés idejének, vagy akár 

csak egy szett időtartamának meghatározása is csak 

megközelíthető. 40 perctől akár két óráig is tarthat egy-

egy küzdelem, mely idő alatt a játékos figyelmét 

mindvégig a labdára kell irányítania. A játékos kitartó 

figyelme, koncentrációs képessége szoros, kiélezett 

helyzetekben eldöntheti a szettek vagy maga a mérkőzés 

végkimenetelét.  

Kiválasztási mutatók. A szakirodalom a következő 

kiválasztási mutatók felvételét javasolja röplabdában: 

testalkat, testmagasság, illetve ez utóbbi várható 

felnőttkori előrejelzése, biológiai és naptári életkor 

közötti különbség megállapítása, motoros képességek a 

gyorsaság, illetve a kar-láb-törzs explozív erejének 

mérésére, labdaérzék, környezeti tényezők és 

személyiségjegyek, mérkőzéseken nyújtott teljesítmény 

mérése. 
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3. A kutatásban résztvevők köre, az adatgyűjtés 

forrásai, az elemzés módszerei 

 

A vizsgálatunkban 5 férfi és 5 női utánpótláskorú 

röplabdacsapat gyermek (13-14 éves) és serdülőkorú (15-

16 éves) játékosainak (20 csapat-200-240 fő) vizsgálatát 

terveztük. A csapatok kiválasztásánál a következő 

szempontokat vettük figyelembe: 1. legyen benne 

fővárosi és vidéki csapat, 2. zömében elit csapatok 

utánpótlásai legyenek, 3. a csapatok könnyen elérhetőek 

legyenek, 4. a férfi és a női játékosok száma közel azonos 

legyen. A tervezett 20 csapatból a végleges populációt 

egy férfi klub gyermek és serdülő csapatának, 

bajnokságból való visszalépése miatt végül 18 csapat 

alkotta, mely az összes utánpótlás csapat (lányok mindkét 

korosztályából 42; fiúk mindkét korosztályából 33) ¼-ét 

tette ki.  

A csapatokon belül teljes mintavételi eljárást 

alkalmaztunk (n=141). 

Vizsgálatunk 7 adatgyűjtési forrást tartalmazott, melyek 

felvétele 2012. novemberétől 2013. márciusáig tartott.  
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Hazai és nemzetközi szakirodalom, nemzetközi kutatások 

eredményei, továbbá saját tapasztalataink alapján is a 

tehetséges röplabdások kiválasztásához a következő 

méréseket tartottuk a leginkább alkalmazhatónak.  

A genetikai tényezők vizsgálatához 24 testméretet 

vettünk fel, melyből elemeztük a testalkatot, a biológiai 

és a naptári kor közötti különbséget, a várható felnőttkori 

testmagasságot, továbbá elemeztük a sportolók 

gyorsaságát és explozív erejét 7 motoros próbában 

nyújtott teljesítményük alapján (18 m futás, medicinlabda 

lökés előre, medicinlabda dobás hátra, felülés, helyből 

távolugrás, érintőmagas ugrás, legyező futás).  

A környezeti és személyiségbeli tényezők 

vizsgálatához két kérdőívet használtunk, melyből az 

egyiket a sportolók a másikat szüleik töltötték ki. A 

vizsgálatunkban részt vett röplabdások kérdőíve 22 

itemet tartalmazott. Az itemek 5 kérdéscsoport köré 

épültek. Elemeztük a fiatalok sporthoz való attitűdjét, 

teljesítmény motivációját, a felkészüléshez szükséges 

személyi, tárgyi feltételeket, a közvetlen környezet 

támogatásának mértékét, és azt, hogy jelenik meg a 

sporthoz való motiváció a sportolók jövőképében.  
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A szülői kérdőív egyes itemei szerepeltek a sportolói 

kérdőívben is, hogy ellenőrizzük a sportolói válaszokat, 

illetve, hogy az adott kérdésekben a sportolók és szülők 

véleménye összehasonlítható legyen. A további itemek: a 

szülők foglalkozása és lakókörnyezete, a család 

szerkezete, a szülők és a gyermekek sportolási szokásai, 

sportoló gyermekek iskolai átlaga, röplabdás gyermekük 

támogatásának mértéke, az edző és a szülők viszonya.  

A technikai elemek és a teljesítmény értékeléséhez 

figyelembe vettük a játékosok közel fél éves 

edzésteljesítményét és a technikai felkészültséget 

leginkább mutató labdás ügyességét, melyeket a 

szakemberek 1-5-ig tartó skálán minősítettek. Továbbá 

elemeztük a vizsgálatban szereplő röplabdások 3 

mérkőzésen nyújtott teljesítményét 5 technikai elem 3 

fokozatú minősítésével (54 mérkőzés, 3005 nyitás, 2984 

nyitás-fogadás, 3208 támadás, 2314 feladás, 910 sánc).  

A kapott eredményeket SPSS 17. 0 matematikai 

programcsomaggal dolgoztuk fel. A játékosok 

paramétereinek elemzéséhez több esetben leíró (átlag, 

szórás, minimum, maximum érték, gyakoriság) 

statisztikát alkalmaztunk. 
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 Az egyes paraméterek közötti összefüggés vizsgálatot 

minden esetben Pearson-korrelációval végeztük.  

A testalkat vizsgálatokhoz a Heath-Carter módszert 

alkalmaztuk.  

A motoros tesztekben nyújtott teljesítményeket K-mean 

klaszter segítségével minősítettük 5 fokú skálán.  

Az antropometriai paraméterek csökkentése érdekében 

faktorelemzést, annak bizonyíthatósága érdekében KMO 

és Bartlett-féle tesztet alkalmaztunk.  

A faktorokhoz tartozó változók (motoros próbák) 

értelmezéséhez faktor mátrixot használtunk. Az 

eredmények pontosításához a mátrixot minden esetben 

elforgattuk. Az így keletkezett faktormodell illeszkedését 

a megfigyelt és a reprodukált korrelációs együtthatók 

eltéréseinek vizsgálata alapján határoztuk meg (ezek az 

eltérések a rezidiumok).  

Az antropometriai paraméterek alapján a játékosokat 

nemenként és korcsoportonként hierarchikus 

klaszterelemzéssel (Ward módszer) csoportosítottuk.  
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4. Az adatok elemzésének eredményei 

 

A játékosok 24 antropometriai paraméterét nemenként 

és korcsoportonként jellemeztük, melynek során azt 

kaptuk, hogy a lányoknál 14, a fiúknál 20 paraméter volt 

szignifikáns kapcsolatban az életkorral. Az 

antropometriai paraméterek és a motoros tesztek közötti 

összefüggés szerint a legtöbb paraméter a medicinlabda 

lökés előre és a medicinlabda dobás hátra tesztekkel 

mutatott szignifikáns kapcsolatot. A 18 méteres futás és a 

legyező futás pozitív, az érintőmagas ugrás negatív 

korrelációt mutatott a bőrredő értékekkel.  

A legnagyobb testméretekkel rendelkezők a két 

medicinlabdás feladatban és az érintőmagas ugrásban 

nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, a legkisebb 

testméretekkel rendelkezők pedig a 18 méteres futásban, 

a legyező futásban és a helyből távolugrásban.  

A testalkat vizsgálatok szerint a lányok és a fiúk is 

átlagosan centrális testalkati típussal rendelkeztek, 

melyben az endomorf komponens mutatott magasabb 

értéket.  
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A biológiai és a naptári kor jelentős eltérése (1 évnél 

több) 7 főnél volt mindössze kimutatható.  

Az előrejelzés szerint a lányok és a fiúk várható 

felnőttkori átlag testmagassága elmaradt a 

röplabdásoknak javasoltaktól. Az egyéni elemzésnél 4 

lány és 8 fiú várható testmagassága éri el a szakirodalom 

által javasolt értéket (lányok: legalább 180cm; fiúk: 

legalább 190cm).  

A játékosok edzéseken nyújtott, közel fél éves 

összteljesítményét a serdülő lányoknál átlagosan 3-as, a 

többi csoportnál 4-es minősítésre értékelték edzőik, még 

a labdás ügyességüket mindkét nemnél és minden 

korcsoportban átlagosan 4-es minősítésre. 

Minden játékos 3 mérkőzésen nyújtott teljesítménye 

alapján a 79 lányból 5, a 62 fiúból 8 röplabdás 

teljesítménye volt kimagasló.  

A vizsgálatunkban résztvevők a röplabda iránt kellően 

motiváltak voltak. A felkészüléshez szükséges tárgyi 

feltételeket szinte mindannyian jó minősítésre értékelték. 

A játékosok sportolását közvetlen környezetük 

megfelelően támogatta. A fiúk és lányok több mint 

felének szerepelt jövőbeni terveiben a röplabdázás. 
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5. A kiváló teljesítményt nyújtó játékosok 

profiljának felállítása  

 

Az összesen 13 kiváló teljesítményt nyújtók közül 

négy lány és hat fiú 24 antropometriai paraméteréből 17 a 

többiek átlaga felett volt. A testalkat vizsgálat alapján a 

kiváló sportolók közül egy sem volt ektomorf vagy ekto-

mezomorf típusú, azaz izmos, nyúlánk testalkatú. A 

többség centrális típusú volt, mely típusban az endomorf 

komponens (relatív kövérség) érték volt magasabb, a 

többiek endo-mezomorf típusúak voltak (relatív 

kövérség-relatív robosztusság). A fiúk mindegyike, a 

lányok közül hárman a kar és láb explozív erejét, illetve a 

váll és törzsizomzat gyorsaságát mérő próbákban 

nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, a fiúk közül 3-an a 

hasizom gyorsaságát és az irányváltoztatással járó 

gyorsaságot mérő próbákban is, a lányoknál ketten csak a 

láb explozív erejét mérő tesztekben teljesítettek kiválóan.   
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Két lány testmagassága a vizsgálat alatt magas volt, de 

az előrejelzés szerint felnőttkori testmagasságuk 

vélhetően nem lesz kimagasló, öt fiú testmagassága, és 

felnőttkori előrejelzés értéke viszont megfelelt a 

szakirodalom által javasolt kritériumnak.  

Az edzők a kiválasztott röplabdások edzésteljesítményét 

és labdás ügyességét (két lány kivételével) 5-ösre 

értékelték. 

A kiváló sportolók a röplabdázás előtt már több 

sportágat is kipróbáltak, a lányok szüleik vagy a 

testnevelő tanáruk hatására, a fiúk a testnevelő tanáruk 

vagy barátaik miatt kezdtek el sportolni. Mind a 

tizenhárom sportoló az edzőjével jó viszonyban volt.  

Mindegyikük szeretett volna továbbtanulni, és a 

tanulmányok folytatása során is röplabdázni.  

A sportolóknak és a szülőknek feltett ugyanazon 

kérdésekre megegyező válaszokat kaptunk mindkét 

féltől. Ez azt bizonyíthatja, hogy ezek a szülők jól 

ismerték gyermeküket, és nyomon követték 

sportpályafutásukat.   
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6. A kutatás értékelése, a lehetséges folytatás 

iránya 

 

Mint a disszertáció címében is egyértelműen 

kifejeződik, kutatásunk elsősorban azokat a vizsgálati 

eljárásokat kereste a röplabdás tehetségek 

kiválasztásához, melyek a prediktív validitás biztosítékai 

lehetnek. A vizsgálathoz kiválasztott szelekciós 

eljárásokkal szándékunk szerint a genetikai, a környezeti 

és a személyiség tényezőket is le akartuk fedni, minthogy 

a szakirodalom ezeket jelöli meg a tehetséget befolyásoló 

alaptényezőkként. Szándékunktól eltérően azonban, jóval 

több és pontosabb adatokat tudtunk szerezni a genetikai 

tényezőkről, ezeken belül az antropometriai 

paraméterekről és a motoros képességekről, mint a 

környezeti és személyiség jellemzőkről. A genetikai 

tényezőkön belül sem sikerült a teljesnek vélt spektrumot 

átfogni, mivel a röplabdához olyan erősen kapcsolódó 

képességek, mint a térbeli látás és felfogás, illetve azok 

sebessége, a koncentráció és a figyelem irányítása, 

valamint az anticipáció nem szerepeltek a 

vizsgálatainkban.  
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Ennek elsősorban az volt az oka, hogy olyan méréseket, 

próbákat, teszteket és edzés-, mérkőzésértékelési 

szempontokat akartunk alkalmazni, melyeknek beválását 

a sporttehetség kiválasztásban a sporttudományi 

szakirodalom már egyértelműen bizonyította. Így azzal, 

hogy a kiválasztott hazai utánpótlás csapatokat a már 

bevált eljárásokkal vizsgáltuk, sikerült felállítani a köztük 

legjobban teljesítő sportolók profilját, kiegészítve a 

környezeti és személyiségjegyeiket vizsgáló saját két 

kérdőívünk válaszaiból nyert további jellemzőkkel. A 

profil felállításának az a jelentősége, hogy konkrét 

segítséget nyújt az edzők és más szakemberek számára a 

röplabda utánpótlás kiválasztásához, vagyis nagyobb 

biztonsággal lehet előrejelezni, hogy a vizsgált sportoló a 

jövőben élsportolóvá válik e.  

A kutatási eredmények hasznosságát az országos 

utánpótlás csapatok vezetője, valamint a magyar férfi 

röplabda válogatott csapat edzője is felismerte és az 

általunk használt vizsgálati eljárásokat az edzők 

továbbképzésének részévé tették. 
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Kétségtelen azonban, hogy a kutatás akkor lett volna 

teljes, hogyha nem csak a sporttudományi, hanem a 

sportpszichológiai szakirodalomban fellelhető vizsgálati 

fókuszokat is bevonjuk a szelekciós eljárásaink körébe. 

Ahogy már korábban utaltunk rá, pl. a térérzék vagy az 

anticipáció képességének vizsgálatát.  

Ez utóbbi sportpszichológiai szempontsor lehet az, amely 

a kutatás lehetséges folytatásának irányát 

meghatározhatja. Ehhez mélységében kellene 

tanulmányozni az ide vonatkozó sportpszichológiai 

kutatásokat, a kutatások fókuszait, adatforrásait és 

eredményeit. Tekintettel arra, hogy a felvázolt kutatási 

irányhoz nem csak sporttudományi, hanem 

sportpszichológiai szakértelemre is szükség van, az 

elgondolás megvalósítása inkább team-ben, esetleg 

nemzetközi keretekben, mintsem egyénileg vizsgálva 

történhetne. Ha egy ilyen kutatás megvalósulhatna, 

eredményei tovább növelnék a prediktív validitás 

biztosítékait, vagyis biztonságosabban jeleznék előre a 

sporttehetségnek, illetve a röplabdás tehetségnek a 

genetikai jellemzői mellett, a környezeti hatások alatt 

formálódó személyiségvonásait is.  
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