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A sportolói teljesítmények és egy-egy jelentősebb siker után a szurkolók 
időnként felteszik a kérdést, hogy a felkészítő edző milyen kvalifikációval 
rendelkezik, hogyan vált belőle sikeres edző? A kívülállók számára nehéz 
értelmezni, annyiféle képzés és megnevezés létezik hazánkban: 
sportoktató, segédedző, középfokú edző, szakedző, okleveles szakedző, 
mesteredző, és akkor még nem esett szó a különböző szövetségek által 
előírt edzői „licenszekről”, (licensz a szerzők megfogalmazása alapján: 
engedély, jog, jogosultság, kvalifikáció), amelyek a különböző osztályú, 
minőségű edzői működéshez szükségesek. Tovább bonyolíthatja a dolgot, 
hogy a sportági szövetségek sem egységesek, egymástól eltérő 
képzéseket és végzettségeket fogadnak el az edzői munka színvonalas 
elvégzése érdekében (például a Magyar Kézilabda Szövetség az OKJ-s 
képzéseket már nem fogadja el az edzői munkához). Tekintettel arra, 
hogy iskolarendszeren belül (egyetemi, főiskolai képzés nappali és 
levelező képzés) elindult az edzőképzés (2016) a sportági szövetségek 
ennek a képzésnek tulajdonítanak nagyobb hangsúlyt és az OKJ-s 
(iskolarendszeren kívüli) képzést már nem támogatják. Természetesen 
ennek megfelelően az elvárások is jelentősen nőttek a végzett 
sportedzőkkel szembeni tudásszint tekintetében. A „szakedző” 
végzettséget 6 félév alatt lehet megszerezni, az OKJ-s képzések viszont 
már akár 2 félév alatt is teljesíthetőek. Sajnos a szakmai végzettség 
ellenőrzése és kontrollja sok sportág esetében nem valósult meg, így az 
egyesületek sportedzői munkáját akár „segédoktatói” titulussal is 
végezheti valaki. Természetesen a magas szintű szakmai munkát 
„végzettség nélkül is” el lehet végezni, de a sportban edzőként dolgozók 
pontosan tudják, hogy egy bizonyos szint felett már a tudásszint növelése, 
új ismeretek megszerzése nélkül nem tudnak előbbre lépni. 

Ezért is üdvözölték és támogatták kiemelt hangsúllyal a sportági 
szövetségek az iskolarendszeren belüli több féléves képzés beindítását, 
hiszen az itt megszerezhető végzettséghez megalapozott szakmaiság, 
minőségi oktatás és tudásszint tartozik.  
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A felsőoktatási edzőképzésbe kerülés feltételei 
 
Az alapfeltétel minden esetben egy adott sportághoz, sportmozgáshoz 
kapcsolható közép vagy emelt szintű érettségi vizsga. A jelen esetben ez a 
testnevelést jelenti. Az alapvető motiváció itt már fellelhető a jelölteknél, 
hiszen legtöbb esetben ez sportmúltat, aktív vagy abbahagyott 
sporttevékenységet jelenthet bizonyos szinten. A felvételizőknek minden 
esetben gyakorlati, motoros próbát kell tenniük, amelynek bemutatandó 
feladatait közösen, minden egyetem és főiskola egységesen alkalmaz 
sportági specifikumok alapján. 

Az edzőképzésbe kerülő hallgatók biológia írásbeli tesztet is készítenek, 
amelynek során a középiskolában tanult biológia tananyagban tanultakról 
kell számot adniuk. 

A hallgatók sportági írásbeli tesztet is írnak, amelyben az edzői 
munkára jelölt sportág ismereti szintjéről tudunk meg információkat, ez 
sokoldalúan, széleskörűen vizsgálja a hallgatók tudásszintjét az adott 
sportággal kapcsolatosan. 

Végül sportági szakbizottság előtt szóbeli „motivációs” beszélgetésre is 
sor kerül, a speciálisan a kiválasztott sportág kérdéseit is megválaszolva. 
 
Sportedző képzés a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési 
Intézetében 
 
A magyar vonatkozást tekintve a képzési területenkénti bontásban a 
sporttudomány nem igazán áll jó helyen. 
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Látható, hogy az összes első helyes jelentkező között is nagyon 
alacsony százalékkal szerepel a sporttudományos képzésre jelentkezők 
aránya (2,05 %). További érdekesség, hogy az arány a korábbi évekhez 
képest csökkent (2018-ban 2,35 % volt). 

Ha szűkebb környezetünket (PTE TTK STI) vizsgáljuk, szintén nem 
kedvezőek az adatok. A magyarországi egyetemekre és főiskolákra 2019-
ben összesen 78980 fő került felvételre, több mint az előző évben (2018-
ban: 75291 fő). Ebből a sporttudományok területére 1621 fő került. A 
PTE-re az összes felvett hallgató száma: 5186 fő volt (2018-ban: 4906 
fő). Ebből a Természettudományi Karon 707 fő kezdte el tanulmányait. 
Közülük a sportedző képzésre 37 hallgatót vettek fel. Jelenleg 77 fő 
nappali illetve 47 fő levelező tagozatos hallgató készül sportedzőnek a 
három évfolyamon összesen. (Az előzőekben található számadatok 
forrása: PTE TTK Tanulmányi Osztály, Heisenberger Zsolt, 2019.) 

 
A vizsgálat, hipotéziseink 
 
Az edzőképzéssel kapcsolatosan több feltevésünk is van, tekintettel az 
eddigi tapasztalatainkra. Mindenképpen szerettük volna megtudni 
hallgatóink motivációs szintjét a sportedzői munkával kapcsolatosan. Mivel 
ők is edzőnek készülnek feltételeztük, hogy korábbi vagy jelenlegi 
edzőjükkel jó kapcsolatban vannak és a módszereik közül biztosan 
alkalmaznának és átvennének saját későbbi munkájuk során. 
Kérdőívünkben rákérdeztünk edzésvezetési stílusra, a várható 
konfliktushelyzetekre is. A képzésben oktatók tapasztalatai és beszámolói 
alapján joggal feltételeztük, hogy számos sportszaktárgy esetében 
tanulási nehézségeik vannak illetve a képzés tekintetében nem mindenki 
találta meg a neki megfelelő szakos képzést és nem igazán érzi jól magát. 
Elképzelhetőnek tartottuk, hogy többen is lesznek, akik befejezik a 
képzést, de nem szeretnének edzőként dolgozni. 

Vizsgálatunkat 2018. év szeptemberétől 2019. év decemberéig 
végeztük a PTE TTK STI-ben. A téma sajátossága miatt saját kérdőívet 
szerkesztettünk többségében zárt kérdésekkel, de több választási és 
jelölési lehetőséggel. A kérdőív anonim és kitöltése teljesen önkéntes 
alapon történt. Az összes jelenlegi aktív sportedzőnek készülő hallgató 
(128 fő) közül a kérdőívet 81 fő töltötte ki (63 %). A válaszokat egyszerű 
matematikai, statisztikai módszerrel értékeltük és diagramokon, 
táblázatokkal mutattuk be. 
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Eredmények 
 

1. Mi volt az alapvető motivációja abban, hogy sportedzőnek 
(szakedzőnek) készül? (3 választ jelölhet rangsorban 1…2…3…!) 
 
a tudás átadása      57 jelölés 
 sikerek elérése       36  
sportszakmai ismereteim   29 
 korábbi edzőm példája   25 
 anyagi szempontok     18 
hírnév elérése         4 

 
Nem született meglepő eredmény ebben a kérdésben, bár érdekesnek 

mondható, hogy a sikerek elérése nem elsődleges motiváció. Az edzői 
munka szempontjából viszont mindenképpen fontos, hiszen az edzők 
minősítése, elismertsége a sikerek alapján történik. A közvélemény a 
sikerek alapján tudja „minősíteni” a sportedzőket, nem pedig az átadott 
tudás és ismeret alapján. Érdekes eredménynek minősül, hogy 
motivációként megjelenik az anyagi szempont, ami azért érdekes, mert az 
edzők bérezése csak egy bizonyos szint felett jövedelmező és átlag feletti. 
A sportszakmai ismeretek pedig egyértelműen jelzik a sportággal való 
kapcsolatot, versenyzést, sportmúltat. 
 

2. Milyen kapcsolatban volt (van) edzőjével? (3 választ jelölhet 
rangsorban 1..2..3..) 
 
tiszteltem a tudását és emberségét  53 
jó kapcsolatban voltunk (vagyunk)  38 
voltak rossz tulajdonságai      34 
néha kifejezetten haragudtam rá   28 
nem igazán voltunk jóban      15 
nem szerettem vele dolgozni       9 

 
Mindenképpen örülhetünk a legtöbb jelölést kapó állításnak, megjelenik 

a tisztelet a tudással kapcsolatosan. Az edzővel való jó kapcsolat és a 
tisztelet biztosan befolyásolta a válaszadókat az edzői pálya 
kiválasztásában. Ha az összes jelölést vizsgáljuk, akkora a pozitív 
aspektusú állításokra összesen 91 jelölés érkezett, a negatívakra összesen 
86 db. Előzetesen nem gondoltuk, hogy ennyire kevés lesz a különbség a 
kettő között. 
 

3. Milyen volt az edzője edzésvezetési stílusa? (csak egy választ 
jelölhet) 
 
autokratikus      51 
demokratikus     23 
mindent megengedő    7 
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Teljes mértékben a várt választ kaptuk, hiszen az élsportban, 
versenysportban nem igazán tud eredményes edző lenni, aki megengedő. 
A demokratikus stílus is kizárólag bizonyos területeken jelenhet meg, 
hiszen a teljesítmény által elért sikerek kulcsa a következetesen 
„kemény”, irányított munkavégzés, edzésteljesítmény. A probléma abban 
szokott lenni, hogy az edzők nem igazán tudják megválasztani, hogy 
melyek azok a szituációk, amelyekben viszont engedékenyebbek 
lehetnének illetve mikor nem. Az edzők vezetési stílusa nagymértékben 
függhet az edzés résztvevőinek életkorától, korosztályától is. 
 

4. Saját edzői munkámban a korábbi edzőm munkájából (csak egy 
választ jelölhet): 
 
szeretnék felhasználni        62 
nem szeretnék átvenni tőle semmit  19 

 
A válaszadók ezen megállapítása mindenképpen felveti a jelenleg 

aktívan dolgozó sportedzők felelősségét és hatását a későbbi 
pályaválasztásra is. Egyértelmű, hogy a végzett munka alapján szerzett 
tapasztalatok pozitív hatással lehetnek az edzőnek készülő hallgatóinkra. 
Figyelemre méltó, hogy viszonylag magas számban viszont nem 
szeretnének a korábbi edzőjük munkájából alkalmazni, felhasználni 
elméleti és gyakorlati ismereteket. 
 

5. Én úgy gondolom, hogy saját edzői munkámban (csak egy választ 
jelölhet): 
 
következetes leszek           55 
mindent megbeszélek a versenyzőmmel  18  
szigorú leszek               8 
engedékeny leszek             - 

 
Jó eredménynek tartjuk, hogy a megkérdezettek a majdani edzői 

munkájuk során a következetességet próbálják majd alkalmazni. A 
következetesség mindenképpen kihatással lehet az élet más területén 
végzett cselekedeteikre, tetteikre is. Szándékosan vettük külön a szigor 
meghatározását, sajnos sokan a következetességet a szigorral is 
azonosítják. A versenyzőkkel történő „minden” megbeszélése 
egyértelműen korosztály kérdése, hiszen a szakmai dolgok közös 
tárgyalása életkori sajátosságok függvénye. 
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6. Szerintem egy jó edző a saját versenyzőivel (3 választ jelölhet 
rangsorban 1..2..3..). Rangsor a jelölések arányában: 
 
1. határozott 
2. következetes 
3. figyelmes  
4. türelmes 
5. őszinte 
6. barátságos 
7. megértő 
8. közvetlen 

 
A megállapított rangsor első helyén a határozottság szerepel, ami az 

edzői munka nagyon fontos eleme. A következetesség már a korábbi 
válaszokban is előkelő helyen szerepelt. Az előzetes feltevésünk alapján az 
őszinteséget az első három helyen vártuk, de ez a feltevésünk nem vált 
be. A további helyen szereplő tulajdonságok helyezési száma azt 
bizonyítja, hogy hallgatóink inkább az autokratikus stílust helyezik 
előtérbe. 
 

7. A régebbi (mostani) edzőm (csak egy választ jelölhet): 
 
mindenképpen példaképnek tekinthető  49 
nem szeretném, ha példakép lenne   20 
én sem választanám példaképnek    12 

 
Az eredmény tekintetében nagyon tanulságos adatokat kaptunk. Bár a 

válaszadók több mint fele (60,5 %) példaképnek is tekinthetőnek tartja 
edzőjét a fennmaradó negatív megítélés szerintünk magas arányú. Az 
eredmény újra rávilágít az edzői munka felelősségére és a példa értékű 
emberi és szakmai megközelítésekre. Sajnálatos, hogy ennél a kérdésnél 
nem sikerült megerősíteni a feltevésünket, miszerint a versenyző-edző 
kapcsolatában (akár az évek távlatában is) az edző nagy többségben lehet 
példaképe a versenyzőinek. 
 

8. Milyen korosztály edzéseit vezetné szívesen? (csak egy választ 
jelölhet) 
 
ifjúsági korúak   29 
felnőttek     21 
egészen kicsik   18 
serdülő korúak   13 

 
A kapott eredmény szakmai szempontból mindenképpen elfogadható, 

hiszen az ifjúsági korú versenyzők szenzitív időszakában nagyon jól 
fejleszthetőek, munkabírásuk is nagyon jó, motivációjuk még kellőképpen 
megvan a sportoláshoz. A felnőtt versenyzők már tudatosan, elméleti és 
gyakorlati tapasztalatokkal készülnek, a motivációjuk sokkal inkább az 
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egzisztenciális dolgokhoz köthetőek, ténylegesen is minden szakmai 
kérdésre nyitottak. Az egészen kicsik foglalkozásai játékosak, jó 
hangulatúak és még nincs bennük az eredményesség kényszere. A leendő 
edzők válaszai alapján a serdülő korban lehetnek a legtöbb esetben 
előforduló problémák, ami miatt a rangsor végére kerülhetett. Ezek a 
problémák lehetnek magatartásbeli, hozzáállásbeli és motivációs jellegűek 
is, amelyek megnehezíthetik az edzői munkát. 
 

9. Ön szerint az edző-versenyző kapcsolatában melyek a leginkább 
előforduló konfliktushelyzetek? (három választ jelölhet rangsorban 
1..2..3..) 
 
1. kommunikációs problémák 
2. nem megfelelő edzésmunka 
3. nem megfelelő versenyeredmények 
4. magas elvárások edzéseken 
5. szakmai nézetkülönbség, vita 
6. feladat ráerőltetés 
7. a tudás megkérdőjelezése 
8. feladat megtagadás 

 
Úgy gondoljuk, hogy a jelölt konfliktushelyzetekkel a válaszadók a 

korábbi szituációkban már találkoztak és tapasztalati úton jelöltek. Az első 
helyen jelölt kommunikáció nagy jelentőségű a sportoló-edző 
kapcsolatában, hiszen ezzel lehet nagyon sok más konfliktust is 
megoldani, megelőzni. A nem megfelelő versenyeredmények viszont már 
okozhatják a szülők és az edző közötti konfliktust is, ehhez pedig 
kapcsolódhat a szakmai nézetkülönbség illetve a tudás megkérdőjelezése. 
 

10. A felsőoktatásban zajló sportedző (szakedző) képzésre vonatkozóan 
(csak egy választ jelölhet): 
 
-tudatosan erre készültem már évek óta             46 
-elvégzem, de nem biztos, hogy edzőként szeretnék dolgozni    15 
-másra készültem, de sajnos csak erre a  képzésre volt esélyem 
bekerülni                          12 
-csak az volt fontos, hogy bekerüljek a felsőoktatásba, aztán majd 
váltok                              8 

 
A képzésben oktatók számára mindenképpen figyelemre méltó az 

eredmény. Egyértelműen kimutatható az edzői munkával kapcsolatos 
motiváció azoknál, akik már évek óta tudatosan erre készültek. A kapott 
értéknél (57%) viszont jóval magasabb számban gondoltuk a jelölést. 
Sajnos ez nem igazolódott be. Hallgatóink között van olyan is, aki elvégzi 
a képzést, de az edzői pálya irányába már nincs akkora motivációjuk 
(19%). 
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Összeadva a további számadatokat (12+8. 25%) kapjuk azon 
hallgatóinkat, akikben semmiféle elkötelezettség sincs az edzői pálya 
irányába. Lényegesen jobb eredményt vártunk. 
 

11. A most zajló képzésben az alábbi sportszaktárgyakkal voltak vagy 
várhatóan lesznek tanulmányi gondjaim, problémáim (több szaktárgyat 
is jelölhet): 
 
Élettan, sportélettan     39 
Biokémia          38 
Anatómia I-II.         34 
Humánbiológia        19 
Gimnasztika         13 
Edzéselmélet alapjai        9 
Biomechanika          8 
Informatika           3 
Bevezetés a tud. kutatásba     3 

 
Az egyik legérdekesebb eredményt láthatjuk a fentiekben. A korábbi 

kérdések egyikében (1. kérdés) a megkérdezettek motiváció tekintetében 
a tudás átadását jelölték meg első helyen. Itt viszont azt látjuk, hogy a 
tudás megszerzése is nehézségekben ütközik a hallgatóinknál. Az orvosi 
tárgyak ilyen magas számban történő jelölése mindenképpen a korábbi 
(középiskolai) tananyag ismereti hiányáról tanúskodik. Lehetséges 
magyarázatként mindenképpen megemlíthetjük az egyetemi „kötetlenebb, 
szabadabb” eltérő oktatási formát, a „tanulás tanulásának” hiányát. A 
válaszokból, jelölésekből egyértelműen kitűnik, hogy nagyon sok olyan 
hallgató van, aki több (akár 3) sportszaktárgyat is bejelölt. A sikertelen 
teljesítések viszont a képzésből történő kimaradást eredményezhetik. 
 

12. A képzésben szerzett eddigi tapasztalataim alapján: 
(csak egy válasz jelölhető) 
 
jól döntöttem, élvezem a sportedző képzést     59 
nem igazán érzem jól magam, másra számítottam  22 

 
A korábbi esetlegesen negatív aspektusú válaszok mellett is pozitívnak 

tűnik, hogy a megkérdezettek 73 %-a jó döntést hozott azzal, hogy 
sportedzőnek készül. A képzésben oktató tanárként azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a fennmaradó többi hallgató ezek szerint nem megfelelő 
képzést választott és ez kihatással van tanulmányi teljesítményükre is, 
hiszen a motivációjuk nem az edzőképzésre irányul.  

Mindenképpen azon leszünk, hogy a hozzáállásuk pozitív irányba 
változzon és sikeresen fejezzék be tanulmányaikat, annak érdekében, 
hogy ne legyen felesleges időtöltés a képzésük. Fontos azonban e 
sportedzőnek tanulók esetében is a szakmai alázat és elkötelezettség 
sportmozgások, sportedzések vonatkozásában. Sajnos ez sok esetben 



233 

hiányzik, így magas szintű sportedzői szakmai munkát ők nem fognak 
tudni végezni. 

 
Összegzés 
 
Munkánkban egy újszerű és a közelmúltban indult iskolarendszeren belüli 
sportedző képzés motivációs hátterét próbáltuk vizsgálni. Megállapítottuk, 
hogy az egyik legfontosabb motivációs hatás a megkérdezettek esetében 
a megszerzett tudáshoz, annak átadásához kötődik, miközben a tudás 
megszerzése az ő esetükben több sportszaktárgynál is gondokat okoz. 
Hallgatóink jelentős része rendelkezik sportmúlttal, edzőjükkel való 
kapcsolatuk jónak mondható, az általuk tapasztalt edzésmódszerekből 
szívesen vennének át és alkalmaznák azokat. Munkájuk során a 
következetesség és a kétoldalú kommunikáció nagy jelentőséggel bír. A 
megkérdezetteknek csak alig több mint a fele mondaná példaképnek volt 
vagy jelenlegi edzőjét. Ez mindenképpen bizonyítja az edzői példa, modell 
pozitív vonatkozásainak jelentőségét. A serdülőkorban tapasztalható 
problémák miatt ezzel a korosztállyal nem igazán szeretnének edzőként 
dolgozni. A várhatóan előforduló konfliktushelyzetek közül kiemelkedően 
sokan és első helyen jelölték a kommunikációs problémákat, amelyek más 
– járulékos gondot is okozhatnak a munkájuk során (újabb 
konfliktushelyzet kialakulása). 

Nagyon szomorú és elgondolkodtató eredmény a sportszaktárgyak 
megtanulásával, teljesítésével kapcsolatos meglévő vagy várható 
problémák említése ilyen magas arányban. 

Az egyik megkérdezett hallgatónk megemlítette nekünk, hogy ő nem 
tanárnak készül, hanem edzőnek. Erre azt a logikusnak tűnő választ 
adtuk, hogy „nem minden tanár edző, de minden edző tanár is egyben”. 
Az edző is ismereteket ad át, fejlesztő tevékenységet végez gyakorlatban 
és a kognitív területen is. Alkalmazott pedagógiai (sportpedagógia) 
eszközökkel és speciális módszertannal (edzéselmélettel) építi fel 
foglalkozásait. Kapcsolatban áll a szülőkkel, visszajelzéseket ad a 
teljesítményről, értékel, pedagógiai eszközöket alkalmaz. 

Talán az egyetlen különbség a sportszakmai, sportági specifikumokban 
található eltérés a testnevelést oktatókhoz képest. Ezeket specifikumokat 
szeretnénk edzőnek készülő hallgatóinknak megtanítani annak érdekében, 
hogy motivált, szakmailag jól felkészült, következetes, empátiával 
rendelkező és példamutató edzőket képezhessünk a felsőoktatásban. 


