




A 2011. évi gyôri kongresszuson merült fel a kérdés,
elég erôs-e a magyar sporttudomány ahhoz, hogy
évente rendezzünk országos kongresszust. Ki tudjuk-
e tölteni a kongresszus kínálta idôt és teret tartalmas,
színvonalas elôadásokkal? Az errôl való beszélgeté-
sekkor megoszlottak a vélemények. Voltak, akik úgy
gondolták, hogy elegendô kétévente meghirdetni a
kongresszust, hisz nincs annyi új kutatási eredmény,
hogy ne adjuk alább a megszokott színvonalat. Termé-
szetesen voltak számosan olyanok, akik azt az állás-
pontot képviselték, hogy igenis a 16. évébe lépett Ma-
gyar Sporttudományi Társaság tagsága és az általuk
végzett kutatói munka már elég erôs ahhoz, hogy
évente összegyûljünk és bemutassuk egymásnak
eredményeinket. És persze voltak az ingadozók, akik
azt az álláspontot képviselték, hogy próbáljuk meg és
az eredmény tükrében döntsünk a jövôrôl.

Végül is 2011 nyarán – megkérdezve az elnökség
tagjait – eldôlt, 2012-ben a Magyar Sporttudományi
Társaság IX. Kongresszusának színhelye május utol-
só hetében Szeged lesz.

A szervezômunka elején gyorsan kiderült Szeged
méltó helyszíne lesz a rendezvénynek. Egyrészt infra-
struktúráját tekintve, hisz a JJóózzsseeff  AAttttiillaa  TTaannuullmmáánnyyii
ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt (TTIIKK) a Szegedi Tudomány-
egyetem szervezeti egységeként mûködô oktatási és
kulturális létesítmény kiváló konferenciaközpont.
Másrészt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzô Kar, Testnevelési és Sporttudományi
Intézet munkatársai is minden tekintetben maguké-
nak érzik a Kongresszust, és igazi házigazdák lesznek.

Az ideje korán honlapunkra feltett jelentkezési felhí-
vásra kezdetben alig-alig jelentkezett valaki, kezdtünk
aggódni, mégiscsak elhamarkodott volt az évenkénti
Kongresszus meghirdetése? De jó magyar szokás sze-
rint mindenki az utolsó pillanatra, vagy még azon túl-
ra is hagyta a jelentkezést.

AA  KKoonnggrreesssszzuuss  kkiieemmeelltt  ttéémmaakköörreeii::
• Sport és természettudomány
• Sport és egészség: „MOZGÁSGYÓGYSZER"
• Sportorvoslás, prevenció és rehabilitáció
• Sport és szabadidô
• Sportturizmus, környezetvédelem
• Sport és társadalom, sportjog
• Olimpia, versenysport és sporttudomány
• Sportinnováció és sportgazdaság
• Diáksport, egyetemi sport és utánpótlás-nevelés
Összességében a fenti témakörökben végzett tudo-

mányos eredmények bemutatására, megvitatására
185-en gondolták úgy, hogy találkozzunk idén is Sze-
geden. Hasonlóan a tavalyi gyôri kongresszushoz 130
felett volt az elôadással vagy poszterrel jelentkezôk szá-
ma. Közülük néhányan a határon kívüli magyarlakta
területekrôl (Felvidék, Délvidék). A Kongresszus Tudo-
mányos Bizottsága - mint mindig - megint nem volt
könnyû helyzetben, hisz a tér és az idô nagyban beha-
tárolja az elôadásra elfogadhatók létszámát. Végül is,
hogy minden elôadónak legyen ideje mondanivalójá-
nak, kutatási eredményeinek kifejtésére, bemutatására
58 bejelentett elôadás kapott zöld utat a szóbeli pre-
zentációra. A többi elôadásra jelentkezôt – bár nem szí-

vesen – , de kiírásunknak megfelelôen át kellett sorol-
ni az E-poszter szekcióba. Sajnálattal kellett konstatál-
nunk, hogy az átsoroltak közül így viszont számosan
visszaléptek a Kongresszusra való jelentkezéstôl. A vég-
sô jelentkezôk közül így tehát közel 70 elôadásra és
majdnem 60 poszter bemutatására kerülhet sor.

Az idei három napos rendezvényünk elsô napján
tart elôadást díszvendégünk a Nemzetközi Testnevelé-
si és Sporttudományos Tanács (ICSSPE) vezetôségé-
nek finn tagja PPrrooff..  DDrr..  KKaarrii  LL..  KKeesskkiinneenn, majd ezt kö-
vetôen 9 plenáris elôadás hangzik el. A második na-
pon két szekcióban délelôtt, délután lesznek az elô-
adások, melyet a Fiatal Sportkutatók Fóruma követ,
ahol a vállalkozó kedvû fiatalok plenáris ülésen fog-
nak beszámolni eredményeikrôl. A zárónapon rendez-
zük meg az EE--PPoosszztteerr szekciót három színhelyen.

Két újítással is megpróbálkozunk a hazai sporttu-
dományos élet idei seregszemléjén. Egyrészt meghir-
dettük a Fiatal Sportkutatók Fórumát, ahová a Kong-
resszusra jelentkezett harminc 35 év alatti sportkuta-
tó közül 11-en vállalták, hogy plenáris ülésen számol-
nak be munkájukról. Ez igen örvendetes, és igazolja,
hogy van utánpótlása a magyar sporttudományos ku-
tatóknak.

A másik újítás, hogy a poszter szekcióra, ún. E-
poszter formájában lehetett jelentkezni, ez azt jelen-
tette, hogy nincs szükség felesleges nyomtatási költ-
ségek vállalására, hiszen elektronikus úton kell elkül-
deni, feltölteni a prezentációt. A poszter szekcióra a
Kongresszus harmadik napján, 3 helyszínen kerül
sor, amikor is a prezentációkat a falra kivetítve néz-
hetjük és utána vitathatjuk meg a legújabb kutatási
eredményeket. 

Zárásként kívánunk mindenkinek kellemes tanács-
kozást és együttlétet és ne feledkezzünk meg az idei év
kiemelkedô sporttudományos rendezvényünk fô támo-
gatóiról, támogatóiról sem hiszen, ahogy mondani szo-
kás a Kongresszus nélkülük nem jöhetett volna létre: 

FFôô  ttáámmooggaattóókk::
Nemzeti Erôforrás Minisztérium 
Sportért Felelôs Államtitkárság

Coca-Cola Testébresztô Program
Magyar Olimpiai Bizottság

Oktatási Hivatal
Szeged Megyei Jogú Város

TTáámmooggaattóókk::    
DÉMÁSZ 

FANISPORT Kft.
Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar

Kiskôrössy Halászcsárda
Medikémia Szeged

Napfény Fürdô – Aquapark
Pick Szeged Zrt.

Szegedi Paprika Zrt. 
AA  hháázziiggaazzddaa  

SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  
JJuuhháásszz  GGyyuullaa  PPeeddaaggóógguusskkééppzzôô  KKaarr,,

TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  IInnttéézzeettee,,  
ééss  mmiinntt  ffôôrreennddeezzôô  aa  

MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg..
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„SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG 
és a TELJESÍTMÉNYSZOLGÁLATÁBAN" 

IX. ORSZÁGOS 
SPORTTUDOMÁNYI 

KONGRESSZUS

Program és elôadás-kivonatok

A kongresszus helyszíne: 
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi 
és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.)

A kongresszus fôrendezôje: 
Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)

Társrendezô házigazda:
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,

Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
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Fôvédnökök
DDrr..  BBoottkkaa  LLáásszzllóó

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
polgármestere

PPrrooff..  DDrr..  SSzzaabbóó  GGáábboorr
a Szegedi Tudományegyetem 

rektora

PPrrooff..  DDrr..  GGaallaammbbooss  GGáábboorr
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar

dékánja 

CCzzeennee  AAttttiillaa
a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Sportért Felelôs Államtitkárság

államtitkára

BBoorrkkaaii  ZZssoolltt
a Magyar Olimpiai Bizottság

elnöke

Fô támogatók 
Nemzeti Erôforrás Minisztérium Sportért Felelôs Államtitkárság

Magyar Olimpiai Bizottság

Coca-Cola Testébresztô Program

Oktatási Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város

Támogatók
DÉMÁSZ 

FANISPORT Kft.

Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar

Kiskôrössy Halászcsárda

Medikémia Szeged

Napfény Fürdô – Aquapark

Pick Szeged Zrt.

Szegedi Paprika Zrt. 
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Program
22001122..  mmáájjuuss  2244..  ((ccssüüttöörrttöökk))

HHeellyysszzíínn::  SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  TTaannuullmmáánnyyii  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt,,  KKoonnggrreesssszzuussii  TTeerreemm  

1133..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

PPlleennáárriiss  üüllééss
ÜÜlléésseellnnöökk::  BBaalloogghh  LLáásszzllóó

1144..0000 MMeeggnnyyiittóó  üünnnneeppsséégg  
KKöösszzöönnttéésseekk  

1155..0000 LLáásszzllóó  FFeerreenncc  eemmlléékkeellôôaaddááss
AA  tteessttmmoozzggááss  ééss  aa  mmeettaabboolliikkuuss  sszziinnddrróómmaa  kkaappccssoollaattaa
Varga Csaba*
Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged

1155..1155 IICCSSSSPPEE ––  GGlloobbaall  AAccttoorr  iinn  SSppoorrttss  SScciieennccee  aanndd  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn
KKaarrii  LL..  KKeesskkiinneenn
ICSSPE Editorial Board, Germany
Finnish Society for Research in Sport and Physical Education, Finland

1155..4455 AA  nneemmzzeettkkaarraakktteerroollóóggiiááttóóll  aa  kkuullttuurráálliiss  ssppoorrttppsszziicchhoollóóggiiááiigg  ––  úújj  ((??))  kkiihhíívváássookk  aa  gglloobbaalliizzáállóóddóó  ssppoorrttbbaann
Balogh László
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, Testnevelési és Sporttudományi 
Intézet, Szeged

1166..0000 HHaattáásskköörr--tteelleeppííttééss  aa  ssppoorrttiiggaazzggaattááss  sszzeerreeppllôôii  kköözzöötttt
Princzinger Péter1, 2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

1166..1155 SSppoorrtt  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  bbeeffooggaaddááss::  eeggyy  nneemmzzeettkköözzii  kkuuttaattáássii  pprroojjeekktt  eerreeddmméénnyyeeii
Bevezetô: Földesiné Szabó Gyöngyi 
Dóczi Tamás
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1166..3300 AA  mmaaggyyaarr  oolliimmppiiaaii  mmoozzggaalloomm  kküüllddeettééssee,,  sszzeerreeppee  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttbbaann
Molnár Zoltán
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest

1166..4455 ÚÚjj  sszzeemmlléélleett  aazz  ééllssppoorrttoollóókk  ttáápplláállkkoozzáássáábbaann
Martos Éva
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest

1177..0000 TTuuddoommáánnyyookk  ddiiffffeerreenncciiáállóóddáássaa,,  iinntteeggrráállóóddáássaa,,  iinntteerrddiisszzcciipplliinnáárriiss  ssppoorrttttuuddoommáánnyy
Szabó S. András
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszerfizika Közhasznú Alapítvány, Budapest

1177..1155 SSppoorrtt  ééss  ffoollyyaaddéékkbbeevviitteell
Szûcs Zsuzsanna
Coca-Cola Magyarország 

1199..0000 VVaaccssoorraaffooggaaddááss  aa  SSzzeeggeeddii  VVáárroosshháázzáánn
PPoollggáárrmmeesstteerrii  kköösszzöönnttôô
SSzzeeggeeddii  DDóómm  llááttooggaattááss

1*Varga Csaba, 5Puskás László G, 2Balogh László, 6Kovács Gyula, 4Kiss Gábor, 3Seres Erika, 1Pósa Anikó, 1Magyariné Berkó Anikó, 2Molnár Andor, 
2Szablics Péter, 2Orbán Kornélia, 1Szalai Zita, 1Karcsúné Kis Gyöngyi, 4Hegedûs Imréné, 2Domokos Mihály, 1Szabó Renáta, 1Király Adél, 2,7Mikulán Rita, 
2Szilágyi Nóra, 2Vári Beáta, 2Kiss Balázs, 1Daruka Leila, 1Veszelka Médea, 1László Ferenc. A.,1,2László Ferenc† 
1 Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, Szeged
4 Szegedi Rekreációs Sport Klub
5 Funkcionális Genomikai Laboratórium, Magyar Tudományos Akadémia SZBK
6 Data Research Kft
7 Országos Sportegészségügyi Intézet, Szeged, Megyei Sportorvosi Rendelô
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22001122..  mmáájjuuss  2255..  ((ppéénntteekk))
HHeellyysszzíínn::  SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  TTaannuullmmáánnyyii  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt,,  NNaaggyy  EEllôôaaddóó  II..

0088..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

0099..0000 SSzzeekkcciióóüülléésseekk

Társadalomtudományi szekció
Sport és társadalom

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  FFööllddeessiinnéé  SSzzaabbóó  GGyyöönnggyyii,,  BBoorrbbééllyy  AAttttiillaa

0099..0000 AA  ssppoorrtt  mmiinntt  aallaappjjoogg  ––  aallaappjjooggookk  aa  ssppoorrttbbaann
Téglási András1,2

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, Budapest
2 Alkotmánybíróság, Budapest

0099..1122 MMaaggyyaarrookk  LLaattiinn--AAmmeerriikkaa  llaabbddaarrúúggáássáábbaann
Szabó Lajos
Magyar Sportmúzeum, Budapest

0099..2244 AA  tteessttnneevveellééss  éérreettttssééggii  ééss  aa  TTFF  hhaallllggaattóókk  eellssôô  fféélléévveess  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa
Reigl Mariann, Hajas Ildikó Boglárka, Szladics Péter
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

0099..3366 ÉÉllssppoorrttoollóó  ééss  nneemm  ssppoorrttoollóó  nnôôkk  sszzeemmééllyyiissééggjjeeggyyeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  
aazz  EEyysseenncckk--ffééllee  HHJJEEPPQQ--,,  HHEEIIVVEEQQ--kkéérrddôôíívv  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  ttüükkrréébbeenn  
Pásztorné Batta Klára, Vajda Ildikó, Máté János, Hegedûs Ferenc 
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

0099..4488 ÖÖnnkkéénntteesssséégg  aa  ssppoorrtt  tteerrüülleettéénn  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ééss  mmááss  EEuurróóppaaii  UUnniióóss  ttaaggáállllaammookkbbaann
Onyestyák Nikoletta, Géczi Gábor, Kállai Éva
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..0000 SSzzookknnyyaa  aa  rriinnggbbeenn,,  aavvaaggyy  nnôôiieesssséégg  aa  fféérrffiiaass  ssppoorrttookkbbaann??
Béki Piroska
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..1122 AA  22000077--eess  SSppoorrttssttrraattééggiiaa  22001111--eess  mmóóddoossííttáássáábbaann  ffeelllleellhheettôô  ssppoorrtt  eeuurróóppaaii  ddiimmeennzziióókk  vviizzssggáállaattaa
Baráth Kinga, Farkas Judit
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..2244 VVaann  mmáássiikk  úútt  LLoonnddoonnbbaa
Szabó Attila
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged

Mozgásgyógyszer 

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  BBeennkkôô  ZZssuuzzssaannnnaa,,  GGyyôôrrffii  JJáánnooss

1100..3366 AAllvváássmmiinnôôsséégg,,  ddeepprreesssszziióó  ééss  sszzoorroonnggáássooss  ttüünneetteekk  kkaappccssoollaattaa  ééss  vviizzssggáállaattaa  
ssppoorrttoollóó  ééss  nneemm  ssppoorrttoollóó  ffiiaattaallookk  kköörréébbeenn
Takács Johanna1, Bollók Sándor2

1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..4488 AAzz  eeggéésszzsséégg  ééss  aazz  aakkttíívv  sszzaabbaaddiiddôô  eellttööllttééss  öösssszzeekkaappccssoollóóddáássaa
EEggyy  nneemmzzeettkköözzii  kkoonnffeerreenncciiaa  ttaarrttaallmmii  mmûûhheellyymmuunnkkáájjaa  
Benkô Zsuzsanna, Tarkó Klára
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Szeged

1111..0000 ÉÉlleettmmóódd  ééss  eeggéésszzsséégg
Bárdos György, Ábrahám Júlia
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest 
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1111..1122 AA  ttáápplláállkkoozzáássii  mmaaggaattaarrttáásstt  bbeeffoollyyáássoollóó  ppsszziicchhoollóóggiiaaii  jjeelllleemmzzôôkk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  eelleemmzzééssee  
ssppoorrttoollóó  ffiiaattaallookk  ééss  kkoonnttrroollllccssooppoorrtt  kköörréébbeenn
Pikó Bettina1, Mikulán Rita2,3

1 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
3 Országos Sportegészségügyi Intézet, Megyei Sportorvosi Rendelô, Szeged

1111..2244  --  1111..5500  KKáávvéésszzüünneett

Szabadidô, sportturizmus

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  DDoobbaayy  BBeeááttaa,,  GGáállddii  GGáábboorr

1111..5500  AA  vvíízziittuurriizzmmuuss  mmeeggjjeelleennééssee  ééss  jjeelleennlleeggii  hheellyyzzeettee  aa  FFeellssôô--RRáábbaa  vviiddéékk  iiddeeggeennffoorrggaallmmáábbaann  
Barna György, Gyôri Ferenc, Kiss Gábor
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1122..0022  KKéézziillaabbddaa  mméérrkkôôzzéésseekkrree  llááttooggaattóókk  ttuurriisszzttiikkaaii  sszzookkáássaaii
Gaálné Starhon Katalin1, Hargitai Dávid Máté2

1 Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest 
1 Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
2 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola, Veszprém

1122..1144 TTááttrraa  rrééggiióó  ssííttuurriizzmmuussáánnaakk  ttöörrttéénneettee  11886655--ttôôll
Dobay Beáta1, Bánhidi Miklós2

1 Selye János Egyetem, Komárno, Szlovák Köztársaság
2 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gyôr

1122..2266 ÉÉllmméénnyyggeenneerráálláássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  ffeejjlleesszzttéésseekk  BBüükkffüürrddôônn  aa  GGyyóóggyy--  ééss  ÉÉllmméénnyycceennttrruummbbaann
Szabó Erika 
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Doktori Iskola, Sopron

1122..3388 AA  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  hhaattáássaa  aa  sszzuubbjjeekkttíívv  éélleettmmiinnôôssééggrree
Ábrahám Júlia1, Tibori Tímea2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Magyar Tudományos Akadémia, Szociológiai Kutatóintézet, Budapest 

1122..5500 BBoollddooggssáágg  óórraa  aazz  iisskkoolláábbaann  ((EEggéésszzssééggffeejjlleesszzttôô  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss))
Borkovits Margit
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 

1133..0022 MMiilllliiáárrddookk  aa  ssppoorrttbbaann  aavvaaggyy  aa  mmaacciinnaaccii  ééss  aa  TTAAOO
Farkas Péter1, Fanici Mihály2

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 BellResearch Kft., Budapest

1133..1155  BBüüfféé  eebbéédd

Sportinnováció

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  RRééttssáággii  EErrzzsséébbeett,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc

1144..0000 NNééppeeggéésszzssééggüüggyy--ssppoorrttggaazzddaassáágg--vveerrsseennyykkééppeesssséégg  kkaappccssoollaattaa  
Ács Pongrác
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs

1144..1122 MMeeggsszzééppíítt--ee  aa  „„SSZZÉÉPP""
AA  bbéérreenn  kkíívvüüllii  jjuuttttaattáássookk  sszzaabbáállyyoozzáássáánnaakk  hhaattáássaa  aa  sszzaabbaaddiiddôôssppoorrttrraa  ééss  rreekkrreeáácciióórraa
Gôsi Zsuzsanna
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Program • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus8
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1144..2244 ÚÚjj  ssppoorrttiirráánnyyííttááss  ––  ÚÚjj  aalltteerrnnaattíívváákk  ééss  lleehheettôôssééggeekk  --  SSppoorrtttteerrüülleetteekk  sszziinnkkrroonniizzáácciióójjaa
LLeehheettssééggeess  úújj  mmeeggvvaallóóssííttáássii  mmooddeellll  aa  mméémm--eellmméélleett  ssppoorrtt  tteerrüülleetteeiirree  ttöörrttéénnôô  
aaddaappttáácciióójjáánnaakk  sseeggííttssééggéévveell
Györfi János
Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottság, Budapest

1144..3366 „„LLyyuukkaass  ppiirraammiiss""
AA  ssppoorrttffiinnaannsszzíírroozzááss  ssttrruukkttúúrráájjáánnaakk  pprroobblleemmaattiikkáájjaa  aa  mmaaggyyaarr  kkoossáárrllaabbddáázzááss  ppééllddáájjáánn  kkeerreesszzttüüll
Sterbenz Tamás, Gulyás Erika
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Olimpiai, diáksport

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  HHaammaarr  PPááll,,  GGyyeettvvaaii  GGyyöörrggyy

1144..4488 AA  mmééllyyssééggllááttááss  sszzeerreeppee  aa  ddoobbáássppoonnttoossssáággbbaann  llaabbddaajjááttéékkoossookknnááll
Pucsok József Márton, Veress Gyula, Máté János 
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

1155..0000 TTeeaamm  DDeennmmaarrkk::  DDáánniiaa  ssiikkeerreess  ééllssppoorrttoollóóii  ffeellkkéésszzííttôô  pprrooggrraammjjaa
Lénárt Ágota, Gyömbér Noémi
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1155..1122 AAzz  iisskkoollaaii  úússzzáássookkttaattááss  lleehheettôôssééggeeii  HHóóddmmeezzôôvváássáárrhheellyyeenn  aa  mmiinnddeennnnaappooss  tteessttnneevveellééss  ttüükkrréébbeenn
Bán Sándor, Balogh László, Domokos Mihály
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1155..2244 EElleekkttrroonniikkuuss  ggiimmnnaasszzttiikkaaii  ttaannaannyyaaggffeejjlleesszzttééss  kkuuttaattáássii  ttaappaasszzttaallaattaaii  
eeggyy  lloonnggiittuuddiinnáálliiss  vviizzssggáállaatt  aaddaattaaii  aallaappjjáánn
Bucsy Gellértné, Katona György
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron

1155..3366 MMéérrlleeggeenn  aazz  eeggyyeetteemmii  ssppoorrtt
FFeellssôôookkttaattáássii  hhaallllggaattóókk  ssppoorrttoolláássii  sszzookkáássaaii,,  aazz  eeggyyeetteemmii  ssppoorrttttaall  
kkaappccssoollaattooss  vvéélleemméénnyyeeii  ééss  aattttiittûûddjjeeii
Székely Mózes1,2,3, Pogátsa Zsuzsanna1,4

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológiai Kar, 
Pszichológiai Intézet, Budapest
3 Magyar Egyetemi-Fôiskolai Sportszövetség, Budapest
4 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Budapest

1155..4488 TTööbbbb  éévveess  mmiinnddeennnnaappooss  tteessttnneevveellééss  hhaattáássaa  aa  ttáárrssaass  kkaappccssoollaattookk  aallaakkuulláássáárraa
Kovács Katalin1, Lasztovicza Dóra1, Csányi Tamás2

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô Kar, Budapest

1166..0000 AAzz  iisskkoollaaii  ttoorrnnaa  iirráánnttii  kkööttôôddééss  vviizzssggáállaattaa  1111--1188  éévveess  ttaannuullóókk  kköörréébbeenn  
Hamar Pál1, Karsai István2, Adorjánné Olajos Andrea1, Volák Adrienn1, Soós István3

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
3 Faculty of Applied Sciences, University of Sunderland, UK

1166..1122  --  1166..2200  KKáávvéésszzüünneett
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22001122..  mmáájjuuss  2255..  ((ppéénntteekk))
HHeellyysszzíínn::  SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  TTaannuullmmáánnyyii  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt,,  NNaaggyy  eellôôaaddóó  IIII..

0088..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

0099..0000 SSzzeekkcciióó  üülléésseekk

Természettudományi szekció

Mozgásgyógyszer

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii

0099..0000 SSaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyûû  ((SSNNII))  ttaannuullóókk  kkoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeessssééggeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa  
eeggyy  zzuuggllóóii  áállttaalláánnooss  iisskkoolláábbaann
Erdei Norbert 
Móra Ferenc Általános Iskola, Zugló, Budapest

0099..1122  IIddôôss  nnôôkk  ffiittttssééggii  ééss  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottáánnaakk  vváállttoozzáássaa  ffééll  éévveess  iinntteerrvveenncciióóss  pprrooggrraamm  hhaattáássáárraa
Kopkáné Plachy Judit1, Vécseyné Kovách Magdolna1, Barthalos István2, Olvasztóné Balogh Zsuzsa3, 
Bognár József4

1 Eszterházy Károly Fôiskola Sporttudományi Intézet, Eger
2 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gyôr
3 Debreceni Egyetem Pedagógiai Fôiskolai Kar, Hajdúböszörmény
4 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

0099..2244 VViibbrráácciióóss  ttrréénniinngg  hhaattáássaa  aa  kköözzppoonnttii  iiddeeggrreennddsszzeerr  sséérrüülltt  ((CCPP--ss))  eemmbbeerreekk  áállllaappoottáárraa
Sáringerné Szilárd Zsuzsanna1, Lombos Eszter2, Schaffer Tamás3

1 Mozgássérültek Petô András Nevelôképzô és Nevelôintézete, Budapest
2 Power Plate Magyarország, Budapest
3 SystemSport. Ltd.

0099..3366  AAeerroobb  ééss  rreezziisszztteenncciiaa,,  iirráánnyyííttootttt  ttrréénniinnggeekk  pprreevveenncciióóss  hhaattáássaa  aa  kkaarrddiioovvaasszzkkuulláárriiss  rriizziikkóóttéénnyyeezzôôkkrree
Szabó-G. Noé Judit1,2, Dósa Andrea3, Pavlik Gábor2

1 Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
3 Csolnoky Ferenc Kórház, Diabetológia, Belgyógyászati és Anyagcsere Centrum, Veszprém

0099..4488 ÖÖsssszzeeffüüggggéésseekk  sszzeenniioorr  ttaannáárrookk  nnaappii  rruuttiinnjjaa  ééss  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottuukk  kköözzöötttt  
H. Ekler Judit1, Csányi Tamás2, Nagyváradi Katalin3, Kiss-Geosits Beatrix3

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, 
Sporttudományi Intézet, Szombathely
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô Kar, Testnevelési tanszék, Budapest
3 Nyugat-magyarországi Egyetem Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, 
Egészségfejlesztési Intézet, Szombathely

1100..0000 RReennddsszzeerreess  ffiizziikkaaii  ttrréénniinngg  ffiiggyyeelleemm  ééss  mmeemmóórriiaaffuunnkkcciióó  jjaavvííttóó  hhaattáássaa  
aa  hhiippeerraakkttiivviittááss--ffiiggyyeelleemmzzaavvaarr  ((AADDHHDD))  kkíísséérrlleetteess  áállllaattmmooddeelllljjéénn
Felszeghy Klára, Marosi Krisztina, Radák Zsolt, Nyakas Csaba
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Olimpia 

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  BBaalloogghh  LLáásszzllóó,,  SStteerrbbeennzz  TTaammááss

1100..1122  AA  vvéérr  ssaavv--bbáázziiss  ééss  iioonn  kkoonncceennttrráácciióójjáánnaakk  vváállttoozzáássaa  kkeerréékkppáárr--eerrggoomméétteerreess  tteerrhheellééss  ssoorráánn  
iiffjjúússáággii  kkéézziillaabbddááss  lláánnyyookknnááll  
Sydó Tibor1, Györe István2, Sydó Nóra3

1 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Veszprém
2 Magyar Honvédség, Egészségügyi Hatósági és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
3 Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Budapest

1100..2244  AA  ffuunnkkcciioonnaalliittááss  ééss  aa  mmoottiivváácciióóss  hhaattáássookk  vviizzssggáállaattaa  eelliitt  uuttáánnppóóttllááss  kkoorrúú  llaabbddaarrúúggóókk  kköörréébbeenn
Zalai Dávid1, Csáki István1, Bognár József1, Révész László1, Géczi Gábor1, Szalai László2

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Magyar Futball Akadémia, Budapest

Program • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus10
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1100..3366 TTeelljjeessííttmméénnyytt  mmeegghhaattáárroozzóó  ffaakkttoorrookk  aazzoonnoossííttáássaa  ééss  mméérrééssee  aa  kkéézziillaabbddáázzáássbbaann  
––  ssoorroozzaattmméérrkkôôzzéésseekk  ááttffooggóó  eelleemmzzéésséénn  kkeerreesszzttüüll  ––
Marczinka Zoltán
Magyar Kézilabda Szövetség, Budapest 

1100..4488 AA  hhaazzaaii  jjééggkkoorroonnggoozzóókk  mmoottoorrooss  kkééppeessssééggeeiinneekk  ffeejjlleesszztthheettôôssééggee,,  
aazz  NNHHLL  ddrraafftt  pprroottookkoolllljjáánnaakk  ttüükkrréébbeenn
Géczi Gábor1, Velenczei Attila2, Bognár József1, Révész László1, Csáky István1, Benczenleitner Ottó1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Nemzeti Sport Intézet, Budapest

1111..0000 FFuuttóósszzaallaaggooss,,  ssppiirrooeerrggoommeettrriiááss  tteerrhheelléésseess  pprroottookkoollllookk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  
fféérrffii  ttrriiaattlloonn  vveerrsseennyyzzôôkknnééll
Györe István1, Trájer Emese2, Bosnyák Edit2, Hisnyay-Heinzelmann Dóra2

1 Magyar Honvédség, Egészségügyi Hatósági és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest 
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..1122 AA  ttrriiaattlloonn  ssppoorrttáággbbaann  aallkkaallmmaazzootttt  ffeellkkéésszzííttééssii  rreennddsszzeerr  eelleemmzzééssee
Révész László, Bognár József, Csáki István, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Géczi Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..2244  --  1111..5500  KKáávvéésszzüünneett

Sportorvoslás, egészségügy

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  PPóóssaa  AAnniikkóó,,  BBeerrkkeess  IIssttvváánn

1111..5500  AAzz  iizzoomm  eellôôffeesszzüülléésséénneekk  ééss  aazz  íízzüülleettii  mmoozzggáásstteerrjjeeddeelleemmnneekk  hhaattáássaa  aa  ffüüggggôôlleeggeess  ffeelluuggrráássrraa  
Kopper Bence, Tihanyi József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1122..0022 MMiikkrroosséérrüülléésstt  jjeellzzôô  ééss  mmeettaabboolliikkuuss  mmaarrkkeerreekk  aakkuutt  vváállttoozzáássaa  iinntteennzzíívv  llééppccssôôeeddzzééss  uuttáánn
Váczi Márk1, Tékus Éva1, Kaj Mónika1, Kôszegi Tamás2, Ambrus Míra1, Tollár József1, Atlasz Tamás1, 
Karsai István1, Szabadfi Krisztina3

1 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet, Pécs

1122..1144 EEllüüllssôô  kkeerreesszzttsszzaallaagg--rreekkoonnssttrruukkcciióó  5500  éévv  ffeelleettttii  bbeetteeggeekkeenn
Berkes István1, Béres György2, Erdélyi Gábor2

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Kastélypark Klinika, Tata

1122..2266 AAzz  éélleetteenn--áátt  ttaarrttóó  tteessttmmoozzggááss  hhaattáássaa  aazz  aaggyy  öörreeggeeddéésséérree  
Marosi Krisztina1, Kóbor-Nyakas Dóra2, Luiten Paul2, Radák Zsolt1, Nyakas Csaba1,2

1 Sporttudományi Kutatóintézet, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
2 Molekuláris Neurobiológiai Intézet, Groningeni Egyetem, Groningen, Hollandia 

1122..3388 OOrreexxiinneekk  hhaattáássaa  aa  vvíízzhháázzttaarrttáássrraa  ééss  aa  ppllaazzmmaa  AADDHH  sszziinnttjjéérree
Molnár Andor H.1, Karcsúné Kis Gyöngyi2, Balogh László1, Orbán Kornélia1, Szablics Péter1, 
†László Ferenc1,2, László A. Ferenc2, Varga Csaba2

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged 

1133..0000  BBüüfféé  eebbéédd

Szív és érrendszer

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  MMoollnnáárr  AAnnddoorr,,  PPaavvlliikk  GGáábboorr

1144..0000 SSzzáámmííttáássookk  aazz  eeddzzeetttt  sszzíívv  jjeelllleemmzzéésséérree
Pavlik Gábor1, Major Zsuzsanna1, Csajági Eszter1, Kováts Tímea2, Petrekanits Máté1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Budapest
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1144..1122 AA  kkeerriinnggééssii  rreennddsszzeerr  ffeejjlleesszzttéésséénneekk  mmeeggúújjííttáássaa  GGyyôôrr  vváárrooss  iisskkoollááiinnaakk  tteessttnneevveelléésséébbeenn
Ihász Ferenc, Király Tibor, Szakály Zsolt, 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi Intézet, Gyôr

1144..2244 AA  rreekkrreeaattíívv  tteessttmmoozzggááss  kkaarrddiioovvaasszzkkuulláárriiss  vvééddeellmmii  sszzeerreeppee  áállllaattkkíísséérrlleetteess  mmooddeellllbbeenn
Szabó Renáta1, Magyariné Berkó Anikó1, Szalai Zita1, Varga Csaba1, Balogh László2, Pósa Anikó1

1 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1144..3366 AA  jjoobbbb  kkaammrraa  aaddaappttáácciióójjaa  aa  rreennddsszzeerreess  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittáásshhoozz  ssppoorrttoollóókknnááll  
Major Zsuzsanna1, Kneffel Zsuzsanna2, Csajági Eszter1, Pavlik Gábor1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Qatar University, Doha

1144..4488 FFuunnkkcciioonnáálliiss  eelleekkttrroommooss  iizzoommiinnggeerrlléésssseell  vvééggzzeetttt  eeddzzééss  hhaattáássaa  aa  sszzíívvrriittmmuussrraa  
ééss  vvéérrnnyyoommáássrraa  ppaarraapplleegg  ppaacciieennsseekknnééll
Katona Péter1, Imre Alexandra1, Klauber András2, Laczkó József1,3

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest
3 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar, Budapest

Humánbiológia

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  PPááppaaii  JJúúlliiaa,,  FFaarrkkaass  AAnnnnaa

1155..0000 FFéérrffii  vváállooggaattootttt  ssppoorrttoollóókk  uullttrraahhaannggooss  ccssoonnttjjeelllleemmzzôôii  ééss  tteessttsszzeerrkkeezzeettee
Szmodis Márta, Bosnyák Edit, Szôts Gábor, Trájer Emese, Farkas Anna, Tóth Miklós
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1155..1122 SSzzeekkuulláárriiss  ttrreenndd  jjeelllleeggûû  nnöövveekkeeddééssii  vváállttoozzáássookk  ssppoorrttoollóó  ffiiúúkknnááll  --  eellôôttaannuullmmáánnyy
Farkas Anna, Bosnyák Edit, Szôts Gábor, Szmodis Márta
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1155..2244 AAnnttrrooppoommeettrriiaaii  ppaarraamméétteerreekk  ééss  ffiizziikkaaii  pprróóbbáákk  lloonnggiittuuddiinnáálliiss  vviizzssggáállaattaa  ffiiaattaall  ssppoorrttoollóókkoonn
Petridis Leonidas 
Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen

1155..3366 MMiibbeenn  kküüllöönnbböözznneekk  aazz  eerreeddmméénnyyeess  ééllssppoorrttoollóókk  tteessttaarráánnyyaaii  aa  kkeevvééssbbéé  eerreeddmméénnyyeess  ttáárrssaaiikkééiittóóll??
Tróznai Zsófia1, Pápai Júlia1, Szabó Tamás1, Négele Zalán2

1 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
2 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár

1155..4488 LLaabbddaajjááttéékkoossookk  tteessttffeellééppííttéésséénneekk  hhaassoonnllóóssáággaaii  ééss  kküüllöönnbböözzôôssééggeeii
Pápai Júlia1, Tróznai Zsófia1, Szabó Tamás1, Négele Zalán2

1 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
2 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár

1166..0000 RReekkrreeáácciióóss  tteessttmmoozzggááss  hhaattáássaa  vvaassttaaggbbééllggyyuullllaaddáássrraa  ppaattkkáánnyy  kkíísséérrlleetteess  mmooddeellllbbeenn
Szalai Zita, Király Adél, Magyariné Berkó Anikó, Pósa Anikó, Szabó Renáta, Varga Csaba
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged

Fiatal Sportkutatók Fóruma

HHeellyysszzíínn::  SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  TTaannuullmmáánnyyii  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt,,  NNaaggyy  EEllôôaaddóó  

ÜÜlléésseellnnöökk::  MMaarrttooss  ÉÉvvaa

1166..2200 MMaaggyyaarr  ééllssppoorrttoollóókk  AACCEE  ééss  AACCTTNN33  ggeennoottííppuuss--kkoommbbiinnáácciióóiinnaakk  öösssszzeeffüüggggééssee  
aa  mmaaxxiimmáálliiss  ooxxiiggéénnffeellvvéétteelllleell
Bosnyák Edit1, Trájer Emese1, Udvardy Anna1, Protzner Anna1, Komka, Zsolt1, Györe István2,
Tóth Miklós1, Szmodis Márta1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Magyar Honvédség, Egészségügyi Hatósági és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
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1166..3300 KKöörrnnyyeezzeettii  vváállttoozzáássookk  hhaattáássaa  aazz  óóvvooddáásskkoorrúú  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzaabbaadd  jjááttéékkiiddôôbbeenn,,  
aacccceelleerroommeetteerrrreell  mméérrtt  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittáássáárraa
Csányi Tamás1, Uvacsek Martina2, Gergely Ildikó1, Tihanyiné Hôs Ágnes1, Rácz Katalin1, Vári Péter1

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô Kar, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1166..4400 ÚÚttmmuuttaattóó  aa  llááttáásssséérrüülltt  sszzeemmééllyyeekk  mmiinnééll  aakkaaddáállyyttaallaannaabbbb  rréésszzvvéétteellééhheezz  
aa  ttööbbbbssééggii  ssppoorrttffooggllaallkkoozzáássookkoonn
Gombás Judit
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1166..5500 KKaajjaakk--kkeennuu  tteesszztteellôô  ééss  eelleemmzzôô  rreennddsszzeerr  ffeejjlleesszzttééssee
Gingl Zoltán, Mingesz Róbert, Csamangó Attila, Dervarics Attila 
Szegedi Vízisport Egyesület, Szeged

1177..0000 TTeessttöösssszzeettéétteell  hhaattáássaa  aa  mmoottoorriikkuuss  kkééppeessssééggeekkrree
Halasi Szabolcs
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvû Tanítóképzô Kar, Szabadka

1177..1100 AA  jjááttéékkoossüüggyynnöökkii  tteevvéékkeennyysséégg  sszzaabbáállyyoozzáássaa  aa  pprrooffeesssszziioonnáálliiss  eeuurróóppaaii  llaabbddaarrúúggáássbbaann
Illés Álmos
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1177..2200  AA  hhaajjlléékkttaallaann  llaabbddaarrúúggóó  vviilláággbbaajjnnookkssáágg  ééss  aa  ttáárrssaaddaallmmii  rreeiinntteeggrráácciióó
Keszti Mihály
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1177..3300 ÚÚjj  ttáávv,,  úújj  ttáávvllaatt  aa  kkeennuuss  tteecchhnniikkaa  ookkttaattáássáábbaann
Kiss Gergely1, Borkovits Margit1, Szabó Attila2

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged

1177..4400  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss  pprreevveennttíívv  mmeeddiicciinnáálliiss  hhaattáássaaiinnaakk  kkoommpplleexx  vviizzssggáállaattaa  
5500  éévv  ffeelleettttii  nnôôkk  ééss  fféérrffiiaakk  kköörréébbeenn
Orbán Kornélia1, Kovács Tamás1, Vári Bea1, Szilágyi Nóra1, Kiss Balázs1, Keresztes Noémi1, 
Szablics Péter1, Hézsôné Böröcz Andrea1, Kiss Gergely1, Hegedûs Imréné1, Molnár Andor1,2, 
Balogh László1, †László Ferenc1,2, Varga Csaba2

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged 

1177..5500 RReekkrreeáácciióóss  eeddzzéésspprrooggrraamm  hhaattáássaaii  aa  ttöömmeeggkköözzééppppoonntt  ddiinnaammiikkaaii  jjeeggyyeeiinneekk  vváállttoozzáássáárraa
ffeelluuggrráássnnááll  ééss  gguuggggoolláássnnááll
Szablics Péter1, Szabó Sándor1, Dvorák Márton1, Orbán Kornélia1, Kovács Tamás1, Szilágyi Nóra1,
Keresztes Noémi1, Balogh László1, Molnár Andor1,2, †László Ferenc1,2, Varga Csaba2

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged

1188..0000  AAzz  áállllóókkééppeessssééggii  ssppoorrttookk  kkaappccssáánn  jjeelleennttkkeezzôô  hhoollttppoonntt  ééllmméénnyy  jjeelllleemmzzôôiinneekk  ttaannuullmmáánnyyoozzáássaa  
ééss  kkiiaallaakkuulláássáábbaann  sszzeerreeppeett  jjááttsszzóó  ttéénnyyeezzôôkk  ffeellttáárráássaa
Torma Noémi1,2, Bárdos György3

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Budapest
3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest

1188..1100 GGeenneettiikkaaii  vviizzssggáállaattii  tteesszztt  6644  ggéénneess  DDNNSS  cchhiippppeell  ssppoorrttoollóóii  ppooppuulláácciióónn
Udvardy Anna1, Bosnyák Edit1, Trájer Emese1, Komka Zsolt1, Protzner Anna1, Györe István2, 
Tóth Miklós1, Pucsok József3

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Magyar Honvédség, Egészségügyi Hatósági és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
3 Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
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1188..2200 II..  oosszzttáállyyúú  mmaaggyyaarr  mmoottooccrroossssoozzóókk  vveerrsseennyy  kköözzbbeennii  tteerrhheelléésséénneekk  vviizzssggáállaattaa  
Vári Beáta, Nagy Arnold
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 

1199..0000  VVaaccssoorraa  aa  KKiisskkôôrröössssyy  HHaalláásszzccssáárrddáábbaann

22001122..  mmáájjuuss  2266..  ((sszzoommbbaatt))
HHeellyysszzíínn::  SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  TTaannuullmmáánnyyii  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt,,

KKiiáállllííttáássii  ccssaarrnnookk

0099..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

E-poszter szekció

Társadalomtudomány I.

ÜÜlléésseellnnöökk::  GGááll  AAnnddrreeaa,,  HH..  EEkklleerr  JJuuddiitt

1100..0000 ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaatt  TTFFSSEE  ttoorrnnáásszzookk  hhaanngguullaattii  áállllaappoottáárróóll  hháárroomm  éévv  ttáávvllaattáábbaann
Boldizsár Dóra1, Lénárt Ágota1, Soós István2, Versics Anikó1, Hamar Pál1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Faculty of Applied Sciences, University of Sunderland, UK

1100..0066 „„EEzz  aazz  ootttthhoonnééppííttôô,,  aasssszzoonnyyii  ttöörrôôddééssbbee  oollttootttt  hhaajjóósskkaappiittáánnyy……""  
––  nnôôii  eevveezzôôss  EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáággookk  aa  kkoorraabbeellii  ssaajjttóó  ttüükkrréébbeenn
Alliquander Anna
Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet, Budapest

1100..1122 AAzz  uullttrraaffuuttááss  hheellyyee  aa  vveerrsseennyyssppoorrttookk  vviilláággáábbaann,,  kküüllöönnööss  tteekkiinntteetttteell  
JJaanniisszz  KKuurroosszz  uullttrraaffuuttááss  ddeeffiinníícciióójjáárraa
Bérces Edit
Budapesti Gazdasági Fôiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, 
Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet

1100..1188  AA  vvaallóóss--  ééss  aa  vviiddeeóó--ssppoorrttoollááss  ppsszziicchhééss  hhaattáássáánnaakk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa
Berkes Tímea1, Szabó Attila1,2, Ábrahám Júlia1, Velenczei Attila2, Czakó Bence1

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Nemzeti Sport Intézet, Budapest

1100..2244 LLeeggiittiimm  ddrroogghhaasszznnáállaatt  eelltteerrjjeeddttssééggéénneekk  vviizzssggáállaattaa  kköözzééppiisskkoollááss  ssppoorrttoollóókk  kköörréébbeenn
Bollók Sándor1, Takács Johanna2

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest 

1100..3300 HHuuNNPPAASSSS  22..00  ––  aa  kkuuttaattááss  mmáássooddiikk  aaddaattffeellvvéétteellii  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  bbeemmuuttaattáássaa
Boronyai Zoltán1, Csányi Tamás2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest,
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô Kar, Budapest

1100..3366  ÚÚjj  uuttaakkoonn  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ssppoorrttffeellaaddaatt--eellllááttááss::  nnoonnpprrooffiitt  ggaazzddaassáággii  ttáárrssaassáággookk  aa  ssppoorrttbbaann
Bukta Zsuzsanna
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

1100..4422  LLaabbddaarrúúggóókk  kkiivváállaasszzttáássaa  ééss  ffeejjlleesszzttééssee  aazz  OOTTPP--MMOOLL  BBoozzssiikk  PPrrooggrraamm  aallaappjjáánn
Csáki István, Bognár József, Révész László, Géczi Gábor, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..4488 AA  PPaannnnoonn  EEggyyeetteemm  hhaallllggaattóóiinnaakk  eeggéésszzssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  éélleettmmiinnôôsséégg  mmuuttaattóóii  
eeggyy  eeggéésszzssééggttuuddaattoott  ffoorrmmáállóó  kkuurrzzuuss  mmeeggaallaappoozzáássaa
Edvy László
Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém

Program • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus14
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1100..5544  AA  kkééppzzééss  ééss  aa  mmuunnkkaa  vviilláággáánnaakk  öösssszzeeffüüggggéésseeiitt  kkuuttaattóó  mmóóddsszzeerr  hhaazzaaii  aaddaappttáálláássaa  aa  sszzaabbaaddiiddôôssppoorrttbbaann
Farkas Judit, Gál Andrea
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..0000  SSiikkeetteekk  ééss  hhaallllóókk  aa  vvíízziillaabbddaa  vviilláággáábbaann  aazz  éélleetttteell  vvaallóó  eellééggeeddeettttsséégg  ttüükkrréébbeenn
Gémes Ivett Vivien
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, Szeged

1111..0066 MMiiéérrtt  ppoonntt  eezz  aa  rreennddsszzeerr??
Gulyás Erika, Sterbenz Tamás 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..1122 AAddaalléékkookk  aazz  uullttrraammaarraattoonnii  ffuuttááss  ssppoorrttffööllddrraajjzzii  vviizzssggáállaattááhhoozz
Gyôri Ferenc, Balogh László, Vári Beáta
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1111..1188 NNeehhéézz  ddöönnttééss!!  ––  kkéézziillaabbddaa  jjááttéékkvveezzeettôôkk  ffiiggyyeelleemmvviizzssggáállaattaa
Hajduné László Zita, Karsai István, Vass Lívia
Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs

1111..2244 AA  ssppoorrttoolláássii  ggyyaakkoorriissáágg  hhaattáássaa  aa  mmeennttáálliiss  áállllóókkééppeessssééggrree  ((MMÁÁQQ))  ééss  aa  ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  eeggéésszzssééggrree
Hegedûs Csaba, Hornyák Beatrix
Magyar Honvédség Honvédkórház Egészségügyi Hatósági és Haderôvédelmi Igazgatóság 
Egészségfejlesztési Intézet, Egészségnevelési és Hatósági Alosztály, Budapest

1111..3300 SSppoorrtt  ééss  aa  sszzaabbaaddiiddôôss  tteevvéékkeennyyssééggeekk  kkaappccssoollaattaa  aa  ccssaallááddbbaann
Herpainé Lakó Judit, Bogárdi Tünde
Eszterházy Károly Fôiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger 

1111..3366 TToorrnnáásszznnôôkk  tteelljjeessííttmméénnyy  ssttrraattééggiiaaii  tteesszztt--vváállttoozzóóiinnaakk  aaddaappttáácciióójjaa  
ééss  kkiipprróóbbáálláássaa  nneemmzzeettii  vváállooggaattootttt  ttoorrnnáásszz  ccssooppoorrttookkoonn
Kalmár Zsuzsa, Nagykáldi Csaba, Hamar Pál
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..4422 AAzz  iisskkoollaaii  jjuuddoo  hhaattáássaaii  aa  cciivviill  éélleettppáállyyáárraa
Kanczler István, Kovács Antal
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Pécs

1111..4488 AA  kkoossáárrllaabbddaa  vveerrsseennyyeellôônnyyeeii  aa  ssppoorrttffooggyyaasszzttóóii  ppiiaaccoonn
Kassay Lili
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Társadalomtudomány II.

ÜÜlléésseellnnöökk::  LLéénnáárrtt  ÁÁggoottaa,,  SSzzaabbóó  LLaajjooss

1100..0000 KKöözzééppiisskkoollááss  ffiiaattaallookk  vveerrsseennggôô  aattttiittûûddjjee  aazz  eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássii  sszzookkáássookk  ttüükkrréébbeenn
Keresztes Noémi1, Fülöp Márta2, Pikó Bettina3

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia kar Pszichológiai Intézet, Budapest,
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Szeged

1100..0066 AAzz  eeggéésszzsséégg  ppsszziicchhééss  ééss  ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  ddiimmeennzziióóiinnaakk  ppaanneell  vviizzssggáállaattaa  öönnkkéénntteesseekk  kköörréébbeenn
Kiss Balázs, Keresztes Noémi, Szilágyi Nóra, Balogh László
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1100..1122  ÉÉllvvoonnaallbbeellii  nnôôii  kkéézziillaabbddaa  vváállooggaattoottttaakk  ttáámmaaddóó  ttaakkttiikkáájjáánnaakk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa  
aazz  eerreeddmméénnyyeesssséégg  ttüükkrréébbeenn  --  aa  22001111--eess  bbrraazzíílliiaaii  vviilláággbbaajjnnookkssáágg  mméérrkkôôzzéésseeii  aallaappjjáánn
Kônig-Görögh Dóra, Ökrös Csaba
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
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1100..1188  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttuurriizzmmuussáánnaakk  vváállttoozzáássaa  aazz  eellmmúúlltt  2255  éévvbbeenn,,  kküüllöönnööss  tteekkiinntteetttteell  aa  ssppoorrttttuurriizzmmuussrraa
Lasztovicza Dóra
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..2244 SSeerrddüüllôôkkoorrúú  eeggyyéénnii  ééss  ccssaappaattssppoorrttoollóókk  sszzeerrffooggyyaasszzttáássáánnaakk  vviizzssggáállaattaa
Mikulán Rita1, Pikó Bettina2

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet, Szeged

1100..3300 AAzz  ÉÉsszzaakk--aallffööllddii  rrééggiióó  eeggéésszzssééggttuurriisszzttiikkaaii  ttrreennddjjeeiinneekk  rreeggiioonnáálliiss  vviizzssggáállaattaa  aa  kkeerreesslleettii  
ééss  kkíínnáállaattii  eelleemmeekk  ttüükkrréébbeenn
Müller Anetta, Váczi Péter, Kristonné Bakos Magdolna, Széles-Kovács-Gyula, Seres János 
Eszterházy Károly Fôiskola Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézet, Eger

1100..3366 AA  vveerrsseennyyzzééssii  eeggyyeennssúúllyy  ddiilleemmmmááii  aa  mmaaggyyaarr  fféérrffii  kkoossáárrllaabbddáázzáássbbaann
Nagy Ágoston
Debreceni Egyetem Orvos-, és Egészségtudományi Centrum Testnevelés és Sportközpont, Debrecen

1100..4422 KKoossáárrllaabbddáázzóó  ffiiaattaallookk  nnééhháánnyy  sszzoocciioo––öökkoonnóómmiiaaii  ééss  ppsszziicchhoollóóggiiaaii  jjeelllleemmzzôôjjee
Négele Zalán1, Nyakas Csaba2, Pápai Júlia3, Tróznai Zsófia3

1 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár 
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
3 Nemzeti Sport Intézet, Budapest

1100..4488 SSppoorrttkkiiaaddáássookk  hháázzttaarrttáássttííppuussoonnkkéénnttii  eellttéérréésseeii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn
Paár Dávid
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron

1100..5544 PPrreevveennttíívv  ––  ééss  kkoocckkáázzaattii  mmaaggaattaarrttáássffoorrmmáákk  jjeelllleeggzzeetteessssééggeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa  
eeggyyeetteemmiissttáákk  kköörréébbeenn
Horváth Virág, Keresztes Noémi, Pálinkás Anikó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1111..0000 SSzzoommbbaatthheellyyii  ééss  kkoolloozzssvváárrii  ddiiáákkookk  ssppoorrttoolláássii  sszzookkáássaaii
Polgár Tibor1, Koltai Miklós1, Bertók Szabolcs2

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Szombathely
2 Kolozsvár

1111..0066 AA  ssppoorrttrreennddeezzvvéénnyyeekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkûû  jjooggookk  hhaasszznnoossííttáássáánnaakk  eellmméélleettii  
ééss  ggyyaakkoorrllaattii  kkéérrddéésseeii
Rippel-Szabó Péter
Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

1111..1122 ÖÖttbbôôll  nnééggyy  mmûûkkööddiikk!!  DDee  hhooggyyaann??
Szabó Ágnes
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

1111..1188 AA  ffiiaattaall  ssppoorrttoollóó  ssppoorrttppsszziicchhoollóóggiiaaii  pprrooffiilljjaa  ééss  éérrzzeellmmii  iinntteelllliiggeenncciiáájjaa  
Szabó Attila1,2, Ábrahám Júlia1, Velenczei Attila2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Nemzeti Sport Intézet, Budapest

1111..2244 TTáápplláállttssáággii  áállllaappoott  ––  rreekkrreeáácciióóss  ssppoorrtt  ––  ttáápplláállkkoozzááss  ––  eeggéésszzsséégg
Tolnay Pál, Mednyánszky Zsuzsa, Szabó S. András
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Budapest

1111..3300  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  kkuuttaattáássookk  aa  mmúúllttbbaann  ééss  jjeelleennbbeenn  SSzzeeggeeddeenn
Varró Oszkár
Szeged

1111..3366  AA  ffuuttssaall,,  mmiinntt  sszzaabbaaddiiddôô--  ééss  vveerrsseennyyssppoorrtt  lleehheettôôsséégg  aazz  eeggyyeetteemmeekkeenn
Vass Lívia1, Takács Dávid2, Melczer Csaba3

1 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom" Doktori Iskola, Pécs 
2 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Kar, Pécs 
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
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1111..4422  AA  ssppoorrtt  ééss  aa  ttoorrnnaa  hheellyyee,,  sszzeerreeppee  aa  ttoorrnnáásszz  sszzüüllôôkk  éélleettéébbeenn
Versics Anikó, Boldizsár Dóra, Hamar Pál
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..4488 EEuurrooGGaammeess  22001122  BBuuddaappeesstt
Zsiros Mihály1, Kokovay Ágnes2

1 EuroGames 2012, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Természettudomány

ÜÜlléésseellnnöökk::  IIhháásszz  FFeerreenncc,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn

1100..0000 „A nép egészsége legyen a legfôbb törvény." Cicero
SSppoorrttttaall  mmeegg  kkeellll  ggyyóóggyyííttaannii,,  aa  mmaaggyyaarr  nneemmzzeetteett!!
F. Mérey Ildikó
Óbudai Egyetem, Budapest

1100..0066 AAzz  iizzoomm  aakkttiivváácciióóss  sszziinnttjjee  ééss  eellôôffeesszzüüllééssee  kköözzööttttii  kkaappccssoollaatt,,  hhaattáássaa  aa  ttéérrddffeesszzííttôôkk  mmeecchhaanniikkaaii  jjeelllleemmzzôôiirree
Hegyi András, Péter Annamária, Négyesi János, Tihanyi József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..1122  GGyyoorrssúússzzóó  kkaarrmmoozzggááss  eelleemmzzééssee  úússzzááss  kköözzbbeenn  rrööggzzíítteetttt  EEMMGG  jjeelleekk  aallaappjjáánn  ((eellôôvviizzssggáállaatt))
Karsai István1, Conceicao Ana2, Király Balázs3

1 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
2 Sport Sciences School of Rio Maior, Rio Maior, Portugal
3 Pécsi Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézet, Pécs

1100..1188 FFiizziikkootteerrááppiiaa  mmaaggnneettoossttiimmuulláácciióóvvaall  ééss  MMAAGGNNEETTOOLLÉÉZZEERRRREELL,,  ttaappaasszzttaallaattookk  ééss  eerreeddmméénnyyeekk  
Kormányosné Gera Mária
San-Ria Ápolási Bt., Szeged 

1100..2244 AA  sszzíívveellééggtteelleennssééggbbeenn  sszzeennvveeddôô  bbeetteeggeekk  éélleettmmiinnôôssééggéénneekk  vviizzssggáállaattaa
Melczer Csaba, Ács Pongrác
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs

1100..3300 AA  ppaatteellllaa--íínn  mmeecchhaanniikkaaii  ttuullaajjddoonnssáággaaiinnaakk  vváállttoozzáássaa  eexxcceennttrriikkuuss  nnyyúújjttááss  hhaattáássáárraa  iinn  vviivvoo
Nagy Ferenc Gyôzô, Tóth Mátyás Gergô, Bognár Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..3366 AA  ffeellssôô  vvééggttaaggii  iizzmmookk  eeggyyüütttteess  eerrôô--sseebbeesssséégg--tteelljjeessííttmméénnyy  öösssszzeeffüüggggéésséénneekk  jjeelllleemmzzôôii
Négyesi János, Schuth Gábor, Erdôs Péter, Tihanyi József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..4422 BBoonnyyhhááddii  kköözzééppiisskkoolláássookk  ffeellggyyoorrssuulláássii  kkééppeessssééggéénneekk  ééss  ggyyoorrssaassáággáánnaakk  lloonnggiittuuddiinnáálliiss  vviizzssggáállaattaa
Reidl Rita
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Mûvészeti-, 
Nevelés- és Sporttudományi Kar, Szombathely

1100..4488 33  hhóónnaappooss  pprroopprriioocceeppttíívv  ttrréénniinngg  hhaattáássaa  sseerrddüüllôôkkoorrúú  nnôôii  kkéézziillaabbddáázzóókk  ssttaattiikkuuss  
ééss  ddiinnaammiikkuuss  eeggyyeennssúúllyyáárraa
Schuth Gábor, Bretz Károly, Tihanyi József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1100..5544 SSoopprroonnii  uuttáánnppóóttllááss  kkoorrúú  vveerrsseennyyzzôôkk  ttáápplláállkkoozzáássii--  ééss  ééttkkeezzééssii  sszzookkáássaaiinnaakk  vviizzssggáállaattaa
Simon István Ágoston, Baloghné Bakk Adrienn, Kajtár Gabriella
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron

1111..0000 GGéénn--  ééss  ffeehhéérrjjeesszziinnttûû  eexxpprreesssszziióóss  mmiinnttáázzaattookk  vviizzssggáállaattaa  aa  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
ppaattkkáánnyy  bbééllggyyuullllaaddáássooss  mmooddeellllbbeenn
Szász András1,2, Strifler Gerda1,3, Dorka Péter2, Varga Csaba4, Nagy István1,3, Bay Zoltán1

1 Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
3 Magyar Tudományos Akadémia, SZBK, Biokémia Intézet, Szeged
4 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged

17Program • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus
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1111..0066 SSzzuubbjjeekkttíívv  eeggéésszzssééggii  áállllaappoott  aa  tteessttttöömmeegg--iinnddeexx  ttüükkrréébbeenn
Szilágyi Nóra, Keresztes Noémi, Kiss Balázs, Rázsó Zsófia, Balogh László
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1111..1122  AAzz  áállllóókkééppeesssséégg  nneemmzzeeddéékkeennkkéénnttii  kküüllöönnbbssééggeeii  áállttaalláánnooss  iisskkoollááss  ffiiúúkknnááll
Vajda Ildikó, Batta Klára, Hegedûs Ferenc, Vajda Tamás, Vas László
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

1111..1188 MMoozzggáásskkoooorrddiinnáácciióóss  ttaannppáállyyaa  tteelljjeessííttééssii  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  öösssszzeeggzzééssee  aallssóó  ttaaggoozzaattooss  iisskkoolláássookknnááll
Wachtler J. György1, Arany Zsolt2, Bögös István3, Réthi Mária4

1 Restart – CVSE, Cegléd
2 Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd
3 Várkonyi István Általános Iskola, Cegléd
4 Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda, Cegléd

1122..0000  AA  kkoonnggrreesssszzuuss  zzáárráássaa,,  zzáárróóffooggaaddááss
AAnnddrroommeeddaa  TTrraavveell  UUttaazzáássii  IIrrooddaa  ((SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr))  

ggöörrööggoorrsszzáággii  sszzáállllááss  jjuuttaalloomm  kkiissoorrssoolláássaa

1144..0000  FFaakkuullttaattíívv  pprrooggrraamm::  bboorrffeesszzttiivvááll,,  SSzzeeggeeddii  HHííddiivváássáárr  22001122,,  sszzeeggeeddii  aaqquuaappaarrkk
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A FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSA 
A SZUBJEKTÍV ÉLETMINÔSÉGRE
ÁÁbbrraahháámm  JJúúlliiaa11,,  TTiibboorrii  TTíímmeeaa22

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet,
Budapest 
EE--mmaaiill::  aabbrraahhaamm..jjuulliiaa@@ffiittttmmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A kutatás azt vizsgálja, hogy a jóllét soktényezôs rendszeré-
ben milyen szerepet tölt be a rekreáció és ezen belül a test-
mozgás. A fizikai aktivitás közérzetjavító hatása ugyan jól
ismert az irodalomban, azt azonban kevesen vizsgálták,
hogy az egyes szabadidôs tevékenységfajták milyen mérték-
ben járulnak hozzá az egyén szubjektív életminôségének ja-
vításához. Kérdés továbbá, hogy ebben a tevékenységhierar-
chiában a testmozgás hol helyezkedik el. A vizsgálat a sza-
badidô minôségi oldalát, a szabadidôs aktivitások rekreatív
értékét igyekszik feltárni.

MMóóddsszzeerreekk  
A keresztmetszeti mintavételi eljárásban összesen 388 - hó-
labda módszerrel kiválasztott - személytôl kaptunk értékel-
hetô válaszokat. A minta jellemzôi: 73% nô, 29% 18-20,
45% 21-40, 11% 41-60 év közötti; 10% községi, 16% kisvá-
rosi, 25% nagyvárosi, 48% budapesti lakos. A saját szer-
kesztésû kérdôív 13 fô kérdést (illetve további demográfiai
kérdéseket) tartalmazott, amely részben a személyek konk-
rét viselkedésmódjára (szokásaikra), részben a tevékenysé-
gek szubjektív értékére vonatkozott. A 7 nyílt kérdés megvá-
laszolása, a 2 nominális skála és a 4 intervallumskála kitöl-
tése körülbelül 1 órát vett igénybe. Az adatok feldolgozása
SPSS program segítségével történt. 

EErreeddmméénnyyeekk
A kapott eredmények azt bizonyítják, hogy minden mást
megelôzve, a testmozgás az a tevékenységfajta, amellyel a
vizsgálati személyek – demográfiai jellemzôktôl függetlenül -
közérzetjavító hatást érnek el. A rekreáció mélyebb értelmét
feltáró kifejezésekhez nagy arányban társítottak – szabad
asszociációként – sportolásként értelmezhetô tevékenysége-
ket: „kikapcsolódás"-ként és „élvezet"-ként is minden ötödik
alany említette a testmozgást. Még az „öröm" és „élmény"
szóhoz is a 3. leggyakrabban kapcsolt kifejezés volt a spor-
tolás. A felsorolt 37 leggyakoribb szabadidôs tevékenység
rangsorában az élvezetesség és a fontosság szempontjából is
ötödik helyen végzett a testedzés.   

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A vizsgálat azt mutatja, hogy az egyének tisztában vannak az
egyes szabadidôs tevékenységek rekreációs értékeivel, nem-
csak az ismeret szintjén, hanem a szubjektív tapasztalat ál-
tal is. Az idômérleg vizsgálatok eredményeivel összevetve
azonban, úgy tûnik, hogy a hétköznapi szabadidô-szervezés-
ben a pozitív attitûdök mégsem jelentenek erôs motivációs
hatást. Az okok feltárása nem ennek a kutatásnak a felada-
ta. Az azonban látható, hogy a fogyasztói társadalom által
diktált szórakozási trendek és a rekreatív szabadidôs formák
nem esnek egybe, a posztmodern szabadidôs tevékenység
egyre kevésbé képes a rekreáció funkcióját megvalósítani. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: rekreáció, testmozgás, jóllét, szubjektív élet-
minôség 

NÉPEGÉSZSÉGÜGY-SPORTGAZDASÁG-
VERSENYKÉPESSÉG KAPCSOLATA 
ÁÁccss  PPoonnggrráácc
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
EE--mmaaiill::  ppoonnggrraacc..aaccss@@eettkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az elmúlt idôszakban a versenyképesség kutatások aranyko-
rát éljük, azonban a sportgazdasági környezetben megjelenô
hazai adatok szûkösek. A fizikai aktivitás, a népegészségügy
és a gazdaság nem mindenki fejében alkot rendszert, pedig
egymásra bizonyíthatóan hatással vannak. Egy országnak
kiemelt priori feladata a versenyképességének és életminôsé-
gének javítása. Hozzájárulhat a fizikai aktivitás a népegész-
ségügyön keresztül a gazdasági versenyképességhez?

MMóóddsszzeerreekk  
Sajnos megfelelô statisztikai adatok hiányában a sportgaz-
daság szereplôinek nagyságát nehéz meghatározni, de a vál-
tozó törvényi szabályozás miatt a bôvülô szereplôk számá-
nak megállapítására kísérletet teszünk. Az OEP és a KSH ál-
tal közölt adatok segítségével makrogazdasági számításokat
végeztünk. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az elmúlt évszázad gazdasági növekedésének vizsgálata so-
rán megállapították, hogy a populáció egészségi állapotának
javulása a gazdasági növekedés 30-40%-áért felelôs. Saját
kutatási adataink, eredményeink nyomán elmondható,
hogy hazánkban elviekben a sportoló lakosság arányának 4
százalékponttal való növelése, az aktivitási ráta 1 százalék-
ponttal történô emelkedését eredményezheti. 
A népegészségügy és a gazdasági versenyképesség vizsgála-
ta során számszerûsítettük a betegségek gazdasági terheit,
mely saját számításaink során meghaladták 3019 milliárd
forintot. A fizikai inaktivitás miatt is jelentôs gazdasági ter-
heket számszerûsítettünk az egyén és az állam oldalán is. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az egészségdeficites ország gazdasági hátrányba kerül, hi-
szen a tudás-intenzív gazdaság igényli az egészséges, jobb
fizikai és mentális állapotban lévô munkaerôt. A fizikai ak-
tivitás, a mozgás tökéletes megoldást jelenthet a szabadidô
értékes eltöltésén keresztül az egészségmegôrzésre, kikap-
csolódásra, ezáltal a munkavégzô-képesség helyreállítására.
Bízonyíthatóan a jobb munkabíró-képesség, egészségi álla-
pot által szerezhetô jövedelemtöbblet jelentheti a sport hasz-
nát az egyén számára, valamint az egészségügyi kiadások
csökkenése is pozitívan hat az egyén által szabadon elkölt-
hetô jövedelemre. A társadalmi hasznosulás esetében a ter-
melékenység növekedése serkenti a gazdasági növekedést,
mely pozitívan hat az ország versenyképességére.
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, betegségterhek, makrogazda-
sági megtakarítások 

„EZ AZ OTTHONÉPÍTÔ, 
ASSZONYI TÖRÔDÉSBE OLTOTT HAJÓSKAPITÁNY…" 
– NÔI EVEZÔS EURÓPA-BAJNOKSÁGOK 
A KORABELI SAJTÓ TÜKRÉBEN
AAlllliiqquuaannddeerr  AAnnnnaa
Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  aalllliiaannnnaa@@nneett..ssoottee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az evezés a kezdetektôl fogva szerepel az újkori olimpiák
mûsorán (bár 1896-ban, Athénban a viharos idôjárás miatt
elmaradtak az evezôs számok), de a nôi evezôsök csak a
montreáli olimpián (1976) szerepelhettek elôször a program-
ban. Férfiak számára Európa-bajnokságot elsô ízben, 1893-
ban, míg nôi Európa-bajnokságot 1954-ben rendeztek. Ta-
nulmányom célja egyrészt a nôi evezés történetének rövid
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bemutatása, másrészt a korabeli sajtó cikkeinek kvalitatív
analízisével a nôi sport és a média viszonyának gender
szempontú elemzése. 

MMóóddsszzeerreekk  
Vizsgálatom során a Magyar Evezôs Szövetség sporttörténe-
ti gyûjteményében lévô, eddig feltáratlan, selejtezés elôl
megmentett Götz Gusztáv hagyaték közel hatvan kötetét
használtam fel tartalomelemzésre. Götz Gusztáv (1900-
1970) – Európa-bajnok evezôs, késôbb mesteredzô, szövet-
ségi kapitány és fôtitkár – bámulatos gondossággal gyûjtöt-
te össze a nemzetközi és a hazai evezôs szakirodalmat; fo-
lyóévenként kötetbe fûzte az adott év hazai és nemzetközi
versenyeinek eredményeit; ragasztotta be a magyar, német,
angol, francia, orosz, olasz napilapokban, sportlapokban
megjelent cikkeket, az edzésprogramokat, edzésnapló rész-
leteket. Külön „köteteket" szentelt a nôi evezés történetének,
valamint a nôi Európa-bajnokságok bemutatásának. Igazi
„különlegességek" a versenyekrôl adott beszámolók, feljegy-
zések, a csapatkijelölésre, a kalóriapénzek elosztására tör-
ténô javaslatok, a beragasztott vonatjegyek, evezôs banket-
tekre szóló meghívók, menükártyák, és nem utolsósorban a
rengeteg fénykép. 

EErreeddmméénnyyeekk
E kötetekben megtalálható sportcikkek, interjúk, „távbeszé-
lô-jelentések" tartalomelemzésével vizsgáltam a nôi evezés
megjelenítését, ami minôségben is elmaradt a férfi evezôsök
reprezentációjától. Az evezôs nôkrôl szóló írásokban – adott
versenyen nyújtott teljesítményük helyett – inkább esett szó
„hajkoronájukról", öltözködésükrôl, alakjukról, vagy illeték
ôket olyan jelzôkkel, becézésekkel (pl.: a „Kis Morcos" bána-
ta), amit egy férfi sportolóval szemben még az ötvenesek-
hatvanas évek sportsajtójának sajátos nyelvezete sem enge-
dett meg magának. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A nôi Európa-bajnokságokat vezérfonalul használva elemez-
tem a korabeli sportsajtó evezôs nôkrôl szóló írásait, ver-
senytudósításait, beszámolóit, ennek megjelenítését, vala-
mint vizsgáltam a nôi evezés igen lassú „térhódításának" le-
hetséges okait.
KKuullccsssszzaavvaakk:: nôi evezés, társadalmi nem, sportsajtó

A NEMZETKARAKTEROLÓGIÁTÓL 
A KULTURÁLIS SPORTPSZICHOLÓGIÁIG 
– ÚJ (?) KIHÍVÁSOK A GLOBALIZÁLÓDÓ SPORTBAN
BBaalloogghh  LLáásszzllóó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  bbaalloogghhll@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

Manapság nem lepôdünk meg azon, ha egy angol labdarú-
gó klubcsapat angol nélkül áll fel, sôt azon sem, amikor
nemrég a magyar férfi kézilabda válogatott kezdôcsapata 2
magyar játékossal vonult a küzdôtérre. Míg az elôbbi eseté-
ben az erôs klubidentitás kárpótolta a szurkolókat (no és
persze az eredmények) az esetleges nemzeti büszkeségen
esett csorbáért, addig a nemzeti összetartozást is kifejezni
hivatott válogatottak esetében szakmai, de leginkább pszi-
chológiai kérdések is felvetôdnek. Különösen akkor, ha igen
csak eltérô kultúrából érkezô sportolókat kell egy csapattá
összegyúrni. Kulturális elôzményeket tekintve igen csak tá-
vol áll egymástól például a török Özil vagy Khedira, a len-
gyel-szláv Klose és Podolski, és az „echte" németek, a pályán
mégis egy német válogatottat látunk, megerôsítve minden, a
német csapatokkal kapcsolatos sztereotípiánkat. 
Lehetne sorolni a példákat, azonban egy dolog egyre inkább
bizonyossá vált. Nevezetesen, a sport világát sem kerülhet-
te el a globalizálódás folyamata, és egyre nagyobb kihívást
jelent a sportvezetôk, edzôk és sportolók számára az eltérô

kulturális szokásokból eredô problémák „kezelése". Az elô-
adás célja egyrészt a tudományos mértékkel nézve viszony-
lag új, kulturális sportpszichológia bemutatása. A természe-
tesen magyar gyökerekkel is bíró nemzetkarakterológia (lásd
Rónay, 1847, Szekfû, 1939) elôször magát a nemzetet, a
nyers valóságot próbálta megragadni (Hunyady, 1997,
2005), igen erôsen a korábbi sztereotípiákra építve. Késôbb
ebbôl kiindulva a nemzetjellemzések során igyekeztek figye-
lembe venni a személyiséget, és a kulturális jellemzôket
egyaránt (Peabody, 1985). 
A kulturális sportpszichológia (Schinke, Hanrahan, 2009) a
kulturális „tanulmányok" és az alkalmazott sportpszicholó-
gia ötvözésével keresi a választ és a megoldásokat napjaink
sportjának ilyen irányú kihívásaira. A különbözô kultúrából
érkezôk eltérô értékeket, szokásokat, hiedelmeket tartanak
fontosnak, követnek, másként gondolkodnak a világról. Ah-
hoz, hogy egy csapat sikeresen, koherensen, jó klímával
mûködjön, az edzôknek, de még a játékosoknak is, ismerni-
ük, tiszteletben kell tartaniuk ezt.
És hogy ne csak az elmélettel ismerkedjünk meg, bemuta-
tásra kerül egy vizsgálat is. A szerb-magyar összehasonlító
elemzés egy nagyobb kutatás elsô lépése. Arra voltunk kí-
váncsiak, miként vélekednek egymásról és önmagukról a
vizsgálatban részt vevô szerb és magyar sportolók. Az ered-
mények talán arra is választ adhatnak miért oly keresettek
és (többnyire) sikeresek a mi sportkultúránkban (is) a szerb
sportolók. Különbözôk vagyunk, vagy Mérô után szabadon
mégis: mindenki másképp egyforma?
KKuullccsssszzaavvaakk:: nemzetkarakterológia, sztereotípiakutatás,
kultúra, kulturális sportpszichológia

AZ ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁS LEHETÔSÉGEI 
HÓDMEZÔVÁSÁRHELYEN A MINDENNAPOS 
TESTNEVELÉS TÜKRÉBEN
BBáánn  SSáánnddoorr,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó,,  DDoommookkooss  MMiihháállyy
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EEmmaaiill::  ssaannddoorrbbaann22@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az országban egyedülálló módon szervezték meg a minden-
napos testnevelés rendszerét, melyben jelentôs szerepet ka-
pott az úszásoktatás.  Hódmezôvásárhelyen 2003 óta, egy,
a közoktatást a középpontba helyezô, esélyteremtô fejleszté-
si program keretében indult a mindennapos testnevelés, és
ezen belül az úszásoktatás a város és vonzáskörzetének ta-
nulói számára. 

MMóóddsszzeerreekk    
Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy miként valósult
meg a gyakorlatban az egyik legjobb uszodai lehetôségekkel
rendelkezô városban az úszásoktatás? Van elegendô szak-
képzett úszásoktató? Hogyan viszonyulnak a tanulók a
program végrehajtásához? Hogyan segíti az úszásoktatást a
városvezetés? Milyen pedagógiai, pszichológiai, módszertani
problémákkal találkoztunk? 
Melyek azok a pontok, amelyek gyengeséget jelentenek a ki-
vitelezésben? Hogyan lehet ezeket kiküszöbölni?   
Mi a „kimeneti" haszna a programnak?

EErreeddmméénnyyeekk    
A „Vásárhelyi modell" tanulságai biztatást jelenthetnek a jö-
vôjéért felelôsen gondolkodó oktatásszervezôk számára. El
kell gondolkodnia a hazánk alakításáért felelôs szerveknek,
amelyek sokat tehetnek azért, hogy a „hódmezôvásárhelyi
modell" követendônek ítélt elemei, más térségekben is
adaptálhatók legyenek. A program elindítása nagyon hasz-
nos, a hibáival együtt is követésre ajánlható.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: önkormányzat, testi nevelés, szakképzett
úszásoktatók, hatékonyság, fejlôdési lehetôség,  
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A 2007-ES SPORTSTRATÉGIA 2011-ES MÓDOSÍTÁSÁBAN
FELLELHETÔ SPORT EURÓPAI DIMENZIÓK VIZSGÁLATA
BBaarráátthh  KKiinnggaa,,  FFaarrkkaass  JJuuddiitt
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkiinnggaa..bbaarraatthh@@hhoottmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Az Európai Unió 2011 májusában adta ki Sport Munkater-
vét, 2011-2013 közötti évekre. A munkatervet több fontos
hivatalos dokumentum elôzte meg (Fehér Könyv, Lisszaboni
Szerzôdés), amelyek iránymutatást adhatnak a magyar
sport fejlesztését célzó sporttörvény és a nemzeti sportstra-
tégia módosításához készült munkaanyagokhoz, hogy a do-
kumentumokban taglalt legfontosabb elemek már beépítés-
re kerüljenek a magyar anyagokba. A Magyar Kormány
2011 decemberében elfogadta a Sporttörvény módosítását.

MMóóddsszzeerreekk  
Vizsgálatunk során az alábbi két kérdésre keressük a vá-
laszt:
A 2007-es Sportstratégia módosításakor figyelembe vették-
e az Európai Unió Sport Munkatervét?
Az európai uniós munkaanyag bizonyos elemei beépítésre
kerültek-e a magyar anyagba, található-e átfedés a két do-
kumentum között, s amennyiben nincs átfedés, miért lehet-
séges ez?
Kutatásunkban megvizsgáltuk, hogy a magyar sport állami
irányítása mennyire követte az új európai uniós struktúrát,
melyhez dokumentumelemzést alkalmaztunk. A vizsgált do-
kumentumok a Sportra vonatkozó uniós munkaterv és a
XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27) OGY
határozat módosítása. Megállapítjuk, mely pontokon egye-
zik a két dokumentum a következô három kérdéskört követ-
ve, amelyek általános kiindulási pontot jelenthetnek a jövô-
beli európai uniós együttmûködés számára: A) A sport tár-
sadalmi szerepe; B) A sport gazdasági dimenziója; C) A sport
szervezése. Elemzésünk végeredménye megmutatja, melyek
azok a területek, amelyek egyeznek a két dokumentumban,
vagy esetleg hiányoznak a Sportstratégia módosításához ké-
szült dokumentumból.

EErreeddmméénnyyeekk
Az elemzés eredménye, hogy mind a három nagyobb kérdés-
körbôl csupán néhány elem került beépítésre a Sportstraté-
gia módosításához készült munkaanyagba. Rámutatunk ar-
ra, hogy például az EU-ban az egyik legjobban támogatott
kérdést, a társadalmi befogadást a magyar anyag nem tar-
talmazza, nem tárgyalja. Noha jogi kötelezettség nincs a
kérdéskörök azonnali beépítésére a nemzeti szintû doku-
mentumokba, vizsgálataink alapján javasoljuk a késlekedés
nélküli hazai befogadást, mivel minden tagállam képviselô-
je, így a magyar is elfogadta az Európai Unió Tanácsához
beterjesztett javaslatot.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
2014-tôl az EU költségvetése már külön sorban tartalmazza
a sportra (a sport európai dimenzióira) szánt támogatást,
aminek magyarországi befogadására azzal tudunk felké-
szülni, ha a magyar joganyagokban is alkalmazzuk a fenti
témákat. Ebbôl legnagyobb haszna pedig a sportszerveze-
teknek volna (pályázati rendszeren keresztül), a vizsgált te-
rületek fejlesztésére különbözô finanszírozásokból lehetne
részesülni.
KKuullccsssszzaavvaakk::  EU Sport Munkaterv, Sportstratégia, EU tá-
mogatás

ÉLETMÓD ÉS EGÉSZSÉG
BBáárrddooss  GGyyöörrggyy,,  ÁÁbbrraahháámm  JJúúlliiaa
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar,  
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest 
EE--mmaaiill::  bbaarrddoossggyy@@lluuddeennss..eellttee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Életmód és egészség természetesen együttjáró fogalmak,
mégsem igazán kapcsolódnak össze a mindennapi élet rea-
litásának szintjén. Az elôadásban azt vizsgáljuk, hogyan
szervezhetô egységgé életmód és egészség, és mit kellene
tenni ahhoz, hogy ez napi gyakorlattá váljon.

MMóóddsszzeerreekk  
Számos betegségrôl, különösen a pszichoszomatikus kór-
képekrôl derült ki az utóbbi 20-30 évben, hogy több ténye-
zô is közrejátszik a keletkezésükben. Egy nagyléptékû
amerikai vizsgálat nyomán ezeket kockázati tényezôknek
(rizikó faktoroknak) nevezték el. A kockázati tényezôk az
életmód olyan elemei, amelyek jelenléte megnöveli a beteg-
ség kialakulásának valószínûségét. Minél több ilyen van
jelen, annál valószínûbb a megbetegedés kialakulása. Az
egyes tényezôk nem egyforma erôsségûek, vannak enyhéb-
bek és vannak súlyosabbak is, hatásuk pedig nem egysze-
rûen összeadódik, hanem erôsítik egymást. Ilyen tényezô-
nek bizonyult a hipertónia, a zsírdús táplálkozás, a kolesz-
terin anyagcsere zavara, a kövérség, a mozgásszegény élet-
mód, a túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, az A-típu-
sú viselkedés. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az ezt követô évtizedekben kiderült az is, hogy a kockázati
tényezôk megszüntetése vagy enyhítése jelentôsen csökken-
ti a megbetegedések számát és súlyosságát, ami egészség-
ügyi, társadalmi és gazdasági haszonnal is jár. Fontos tehát,
hogy az életmód alakításával mind társadalmi, mind egyéni
szinten többet foglalkozzunk. Bár szokás erre gyakran hi-
vatkozni, az életmód társadalmi szintû megközelítése nem
csak pénz kérdése, sokkal inkább hiányzik egy egységes, tu-
dományosan is megalapozott, komplex életmód-elmélet, és
az erre épülô életmód-stratégia. Ugyanakkor fontos lenne
hangsúlyozni azt is, hogy az életmód alakítása – csakúgy,
mint az egészség védelme – az egyén feladata is, akit azon-
ban ebben segíteni is kell(ene). Különösen fontosnak tûnik
a táplálkozás, a mozgási aktivitás, illetve az egészség-maga-
tartás, mint kiemelt életmód elemek alaposabb elemzése, de
figyelmet érdemelne az egyéni higiénia és testápolás is.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Összességében tehát úgy tûnik, az egészségvédelem és
egészségmegôrzés kulcsa egy össztársadalmi szinten koor-
dinált, de egyénre is orientált életmód-koncepció és -straté-
gia kimunkálása lehet.
KKuullccsssszzaavvaakk::  életmód, egészség, kockázati tényezôk, stratégia

A VÍZITURIZMUS MEGJELENÉSE ÉS JELENLEGI 
HELYZETE A FELSÔ-RÁBA VIDÉK IDEGENFORGALMÁBAN
BBaarrnnaa  GGyyöörrggyy,,  GGyyôôrrii  FFeerreenncc,,  KKiissss  GGáábboorr
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  bbaarrnnaaggyyoorrggyy@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A Rába vitathatatlan vonzereje immár több mint száz éve
hívja a sport- és rekreációs céllal kikapcsolódni vágyó, ter-
mészetszeretô evezôs vízituristákat. A legnépszerûbb deszti-
náció ezen belül a folyó Szentgotthárd-Sárvár közötti szaka-
sza. Hogyan alakult ki és fejlôdött mindez? Milyen kölcsön-
hatásokat, változásokat és fejlesztéseket indukált a vízitu-
risztikai ágazat megjelenése és jelenléte? Milyen jelenségek-
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nek, törekvéseknek, szervezeteknek és összefogásoknak kö-
szönhetôk ezek a változások? 

MMóóddsszzeerreekk  
A rábai víziturizmus történeti szakirodalmának feldolgozá-
sán túl meghatározásra kerülnek a legfontosabb definíciók
(ökoturizmus, rekreációs-turizmus, sportturizmus, vízitu-
rista) annak érdekében, hogy a kutatás elhelyezhetô legyen
az ökoturizmus, a rekreációs-turizmus és a sportturizmus
metszetében. A kutatáshoz az 1998 óta a területen gyûjtött
adatok, tapasztalatok és fényképek felhasználásán túl, az
ágazat szereplôivel készült interjúk feldolgozása, a vonatko-
zó sajtó elemzése és a terület turizmusának, létesítményei-
nek fejlesztésérôl szóló dokumentációk szolgáltattak alapot.

EErreeddmméénnyyeekk
A téma vertikális vizsgálata során megállapítást nyert, hogy
jelentôs, idôrôl-idôre megújuló turisztikai attrakcióról van
szó, mely a szezonális jelleg ellenére érdemesnek találtatott
jelentôs turisztikai célú beruházások elhelyezésére. A fej-
lesztés jelenleg is folyik (nyertes NYDOP pályázat megvaló-
sítása, magán beruházások), holott az országos tendencia
részeként a vízitúrázók száma a kétezres évek közepe óta fo-
lyamatosan csökken. A szektorban jelen lévô civil összefogá-
sok munkája, a turisztikai marketing trendek (fenntartható
turizmus, ökoturizmus), a kapcsolt programok és létesítmé-
nyek ezt próbálják fékezni. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A vizsgált terület adottságai alátámasztják a víziturizmus
jelenlétének létjogosultságát, a támadt igényeket legtöbb
esetben korszerûen kielégítik. Ennek ellenére a vízituristák
száma csökken. A természeti környezet és a vízitúrás jó gya-
korlatok megóvását célul kitûzô szereplôknek és a turizmus
állami irányításának összefogása szükséges a jövôben ah-
hoz, hogy fennmaradhasson és fejlôdhessen a természetjá-
rás eme formája anélkül, hogy kártékony hatásait érvénye-
sítô tömegturizmussá alakulna, elveszítve a már így is káro-
kat szenvedett arculatát.
KKuullccsssszzaavvaakk: ökoturizmus, víziturizmus, rekreáció, Rába

ÉLSPORTOLÓ ÉS NEM SPORTOLÓ NÔK 
SZEMÉLYISÉGJEGYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
AZ EYSENCK-FÉLE HJEPQ-, 
HEIVEQ-KÉRDÔÍV EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN 
BBaattttaa  KKlláárraa,,  VVaajjddaa  IIllddiikkóó,,  MMááttéé  JJáánnooss,,  HHeeggeeddûûss  FFeerreenncc,,  
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi Inté-
zet, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  bbaattttaakkll@@ggmmaaiill..ccoomm  

BBeevveezzeettééss  
Mindig izgalmas kérdés, hogy az intenzív sporttevékenység
milyen módon hat a sportoló egyén személyiségének fejlôdé-
sére. A mai tizenévesek olyan értékválságban élnek, melynek
alapja a fogyasztói kultúra, az értékek devalválódása és re-
lativizálódása. Ezért is nagyon fontos vizsgálni, hogy az él-
sportnak milyen maradandó következményei vannak a spor-
toló személyiségjegyeinek változásában, formálódásában.

MMóóddsszzeerreekk
Az Eysenck-féle HJEPQ-, HEIVEQ-kérdôív a következô sze-
mélyiségjegyeket teszi mérhetôvé: pszichoticizmus/szociali-
záció (P), extroverzió/introverzio (E), neuroticizmus (N), ha-
zugság skála/szociális konformitás (L), impulzivitás (I), koc-
kázatvállalás (K), empátia (E). A vizsgálat során összesen
300 élsportoló nô (51 fô labdarúgó, 92 fô kosárlabdázó, 35
fô tornász, 39 fô kézilabdás, 52 fô röplabdás, 31 fô aerobi-
kos, átlagéletkoruk: 21,38 év, sportéletkoruk átlaga: 13,1
év) kérdôíves vizsgálati eredményeit hasonlítottuk össze 183
fô nem sportoló nôével, akik átlagéletkora: 20,93 év volt.  Az
adatfeldolgozás SPSS statisztikai programmal történt. A

non paraméteres test – One sample Kolmogorov-Smirnov
test alapján a minta normál eloszlású volt. Az adatok össze-
hasonlítására variancia analízis: One way ANOVA statiszti-
kai módszert alkalmaztuk. Az összefüggések feltárására
Pearson-féle korrelációs statisztikai számítást is végeztünk.
Szignifikancia szint: p<0,05 volt. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az összehasonlító statisztikai számítások eredményeként a
7 itembôl 6 esetben szignifikáns a különbség a két csoport
között. A pszichoticizmus, az extroverzió és az empátia igen
erôs (,001), míg a szociális konformitás, a kockázatvállalás
és az impulzivitás szignifikáns különbséget mutatott (,01).
Az átlagok tükrében megállapíthatjuk, hogy az élsportoló
hölgyek egocentrikusabbak, extrovertáltabbak, kevésbé em-
patikusak, impulzívabbak, kockázatvállalóbbak, mint a
nem sportoló nôk. A korrelációs számítások összefüggést
mutattak az egoistább, dominanciára törekvôbb és a kevés-
bé empatikus, impulzívabb és az alacsonyabb szociális kon-
formitás között. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az eredmények tükrében megállapíthatjuk, hogy az élsport
erôsíti az egyén egocentrikusságát, dominanciára törekvé-
sét, amire a sport magas szinten ûzéséhez egy bizonyos
szintig szükség van. Szerencsés, ha egy edzô tisztában van
ezzel a jelenséggel, mivel, ehhez még kapcsolódik egy foko-
zottabb impulzivitás, alacsonyabb empatikusság és kevésbé
akarnak megfelelni a társadalom elvárásainak. Az egyéni-,
illetve a csapatsportágak esetében az eredményességet is
befolyásolhatja, ha az edzô a nevelési stratégiájának kiala-
kítása során a negatív hatások csökkentésére törekszik.
KKuullccsssszzaavvaakk:: személyiségjegyek, pszichoticizmus, hatékony
nevelési stratégiák

SZOKNYA A RINGBEN, 
AVAGY NÔIESSÉG A FÉRFIAS SPORTOKBAN?
BBéékkii  PPiirroosskkaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  bbeekkii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Metheny 1965-ben megjelent tanulmánya szerint a nôk által
ûzött sportágak társadalmi elfogadottságukat tekintve há-
rom csoportba oszthatók. A két szélsô kategóriába a férfias
és ezért kevésbé elfogadott, illetve a nôies, éppen ezért a höl-
gyek számára ajánlott sportok tartoznak. A középsô csoport-
ba sorolható az összes többi sportág. Az elmélet megfogalma-
zása óta közel fél évszázad telt el, a nôk pedig ez alatt egyre
nagyobb számban kezdték el ûzni a hagyományosan férfias-
nak tartott mozgásformákat. Megjelentek az olyan, koráb-
ban „egynemûnek" elfogadott labdajátékokban, mint a lab-
darúgás, vagy a vízilabda, emellett ma már jégkorongoznak,
kenuznak, illetve számtalan küzdôsportban versenyeznek.
Vajon hogyan alakult ennek hatására a különbözô típusú
sportágakban szereplô nôk társadalmi elfogadottsága és mi-
képpen vélekednek errôl maguk a sportolónôk?
Az elôadás célja, hogy bemutassa az egyik hagyományosan
legférfiasabbnak tartott sportág, az ökölvívás nôi szakágá-
nak jelenlegi helyzetét, valamint képviselôinek saját sport-
águkról alkotott véleményét.

MMóóddsszzeerreekk  
Az adatgyûjtés során félstrukturált mélyinterjúkat készítet-
tünk a magyar nôi ökölvívó-válogatott tagjaival (N=15). 

EErreeddmméénnyyeekk
Az ökölvívó nôk egyöntetûen nehezebbnek ítélik meg nem-
csak a saját, hanem a hagyományosan férfias sportágban
szereplô társaik helyzetét a nôies sportágakban versenyzô-
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kénél. Nemcsak szakáguk anyagi és erkölcsi támogatását,
hanem a média figyelmét is keveslik. A nôi ökölvívást ûzô lá-
nyok saját sportjukat egyáltalán nem tekintik durvábbnak
a többi küzdôsportnál, de valóban maguk is férfias sportnak
tartják, mely magabiztosabbá, határozottabbá teszi ôket.
Véleményük szerint a társadalmi elfogadottság mértékét jól
jelzi, hogy a kívülállók sokszor értetlenül állnak sportágvá-
lasztásuk elôtt. Az interjúalanyok arról számoltak be, hogy
szüleik korábban ellenezték a bokszot, sôt késôbb különbö-
zô indokokkal tiltották ôket ettôl a sportágtól. Különösen
azért is, mert korábban mindannyian nôiesebb mozgásfor-
mákat ûztek.
Az ökölvívónôk többsége nem tartja magát férfiasnak, a civil
életben megjelenésüket, szerepeiket tekintve igyekeznek nô-
iesek maradni.  Nem értenek egyet viszont a Nemzetközi
Ökölvívó Szövetség azon elképzelésével, mely szerint a bok-
szoló nôknek a jövôben kötelezô lenne szoknyát viselni a
mérkôzések alkalmával, még akkor sem, ha ezzel esetleg a
média sportág iránt érdeklôdését lehetne fokozni. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A nôi ökölvívás három súlycsoportban mutatkozik be a
2012-es nyári olimpiai játékokon. Remek lehetôség lehet ez
a szakág népszerûsítésére és arra, hogy a sportág képvise-
lôi a jövôben nagyobb társadalmi és sportszakmai elisme-
résben részesüljenek. De vajon elindul-e most már igazán a
nôi ökölvívás ebbe az irányba?
KKuullccsssszzaavvaakk:: nôi ökölvívás, nemi sztereotípia, feminitás,
maszkulinitás

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ AKTÍV SZABADIDÔ ELTÖLTÉS
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA – EGY NEMZETKÖZI 
KONFERENCIA TARTALMI MÛHELYMUNKÁJA
BBeennkkôô  ZZssuuzzssaannnnaa,,  TTaarrkkóó  KKlláárraa
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési
Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  bbeennkkoo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu,,  ttaarrkkoo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu  

BBeevveezzeettééss
Az egyéni és a társadalmi dimenziókat egyaránt magába fog-
laló holisztikus egészségszemlélet és az aktív szabadidô el-
töltés kölcsönös kapcsolata számtalan formában megragad-
ható. Az élethosszig tartó tanulás, az örömszerzés, a társa-
dalmi integráltság, a kreativitás, a kulturális hagyományok,
a spiritualizmus, az életmód minden eleme e két fogalom
szolgálatába állítható. A testi és lelki egészség állapota ha-
tással van az egyén aktív szabadidô eltöltési szokására, de
ennek fordítottja is igaz, a szabadidô eltöltés mikéntje, in-
tenzitása, különbözô értékek, szokások, ismeretek hatások
alapján történô megválasztása, mint az egészség egyik fon-
tos eleme, befolyásolhatja az egyén egészségét. A két terület
egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata a hazai és nemzet-
közi életmódszociológiai kutatások fontos részét képezi, a
hasznosítható eredmények feltárása és terjesztése a kutatók
társadalmi felelôssége.

MMóóddsszzeerreekk
A Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidô Eltöltés
Kutatóbizottsága felkérésére az Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképzô Karának Alkalmazott Egész-
ségtudományi és Egészségfejlesztési Intézete egy éves mul-
tidiszciplináris (szociológusok, pszichológusok, sporttudo-
mányi szakemberek, hittudományi szakemberek, mûvésze-
tek képviselôi, egészségfejlesztôk) mûhelymunka keretében
dolgozta ki a nemzetközi konferencia koncepcióját és a java-
solt szekciók leírásait. 

EErreeddmméénnyy
A 2013. szeptember 18.-20. között Szegeden megrendezen-
dô nemzetközi konferencia a „Holisztikus aktív szabadidô

eltöltés és egészség" címet kapta és célja e két terület min-
den lehetséges vetületének elméleti és gyakorlati összekap-
csolása. A mûhelymunka eredményeként 11 szekcióleírás
született meg, mely szekciókban a tapasztalt, nagy gyakor-
lattal rendelkezô kutatók mellett a fiatal, pályakezdô kuta-
tók számára is lehetôséget biztosítunk.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A jelen elôadás e mûhelymunka tartalmi elemeit kívánja be-
mutatni, és egyúttal felkelteni a jelenlévô szakemberek ér-
deklôdését a téma iránt.
KKuullccsssszzaavvaakk:: aktív szabadidô eltöltés, egészség, nemzetközi
konferencia, multidiszciplináris mûhelymunka

ELÜLSÔ KERESZTSZALAG-REKONSTRUKCIÓ 
50 ÉV FELETTI BETEGEKEN
BBeerrkkeess  IIssttvváánn11,,    BBéérreess  GGyyöörrggyy22..    EErrddééllyyii,,  GGáábboorr22

1 Semmelweis Egyetem  Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Budapest
2 Kastélypark Klinika, Tata

CCééll  
Artroszkópos elülsô keresztszalag-rekonstrukció eredmé-
nyeinek összehasonlítása 30 fô 50 év feletti és 30 fô 30 év-
nél fiatalabb beteg minimum 24 hónapos utánvizsgálata
alapján. 

MMóóddsszzeerreekk  
A térdek stabilitása Lachman-teszttel, pivot shift-teszttel és
KT-1000 arthrometerrel, klinikai funkciója és a betegek ak-
tivitási szintje az IKDC-2000 térd formátum és Lysholm
ponttáblázat kiértékelése alapján került megítélésre. 

EErreeddmméénnyyeekk  
A mûtét után 2 évvel mindkét csoport értékei jelentôs javu-
lást mutattak a mûtét elôtti állapothoz viszonyítva. A két
csoport között nem mutatkozott szignifikáns különbség.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
Jelen vizsgálatban az artroszkópos LCA-rekonstrukció ked-
vezô eredményeket mutatott mind az 50 év feletti, mind a 30
év alatti betegeknél. Elülsô keresztszalag-hiány esetén a
mûtéti javallat felállítása szempontjából a beteg fiziológiai
kora, térdének vizsgálatkori állapota, jövôbeni igényei és ak-
tivitási szintje sokkal fontosabb, mint a kronológiai életkor. 
Körültekintô betegkiválasztás után az 50 év felettiek elülsô
keresztszalag-rekonstrukciója megfelelô, begyakorlott mû-
téti technikával biztonsággal és eredményesen elvégezhetô. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: elülsô keresztszalag, sérülés, rekonstrukció,
sport

A VALÓS- ÉS A VIDEÓ-SPORTOLÁS 
PSZICHÉS HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
BBeerrkkeess  TTíímmeeaa11,,  SSzzaabbóó  AAttttiillaa11,,22,,  ÁÁbbrraahháámm  JJúúlliiaa11,,  
VVeelleenncczzeeii  AAttttiillaa22,,  CCzzaakkóó  BBeennccee11

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  aasszzeellttee@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A mai fiatalság a technológiai kor által kialakított perceptu-
ális ingergazdag világban tölti életének nagy részét, amely a
fizikai aktivitás és sportolási élmény rovására mehet. Sokan
a számítógépen, videó konzolon, vagy akár a mobiltelefonon
elérhetô sport-játékokat részesítik elônyben a valós, teljes
testmozgást igénylô sportolással szemben. Annak ellenére,
hogy élettanilag a videó-sport nem hasonlítható a valós
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sportoláshoz, feltételezhetô, hogy annak pszichés hatása
hasonló, vagy akár erôteljesebb is lehet a "hagyományos"
testmozgásból származó pszichológiai javulásnál. 

MMóóddsszzeerreekk  
A jelen ismételt méréses tanulmányban a pozitív és negatív
affektivitást, valamint az állapot szorongást vizsgáltuk meg.
A vizsgálatban résztvevô 16 fiatal (19-24 év) 2-2 kérdôívet
töltött ki, elôbb a 20 perces valós asztalitenisz és egy hason-
ló idôtartamú videó-asztalitenisz játék elôtt, majd a játékok
után, mindezt felváltott sorrendben. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az adatokat többváltozós ismételt méréses varianciaanalí-
zissel vizsgáltuk meg. Az aránylag alacsony mintaszám
részleges kompenzálása miatt (Cohen, 1992) a többváltozós
vizsgálatok szignifikancia szintjét p<.10, míg az egyváltozós
varianciaanalízis eredményeit p<.05 értéknél nyilvánítottuk
nem-véletlenszerûnek. A többváltozós analízis által kimuta-
tott idô x kondíció kölcsönhatás (p<.06) annak volt tulajdo-
nítható, hogy a pozitív affektivitás a valós sport hatására
megnôtt, miközben a videojáték után nem változott (p<.02)
és az állapot szorongás csökkent (p<.03) a hagyományos já-
ték után, viszont ismét nem változott a videojáték után. Az
átlag negatív affektivitás ugyancsak csökkent a valós játék
után, miközben változatlan maradt a videojáték után, vi-
szont a változás mértéke nem érte el a statisztikai szignifi-
kancia küszöbét.   

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az eredmények arra utalnak, hogy a videojátékok – és köz-
tük a technológiai sportjátékok – növekvô népszerûsége
(Bers, 2010) nem vezethetô vissza a vizsgálatban érintett
pszichés tényezôk kedvezô változására. A kutatásban alkal-
mazott videojáték hatására nem következett be olyan ked-
vezô pszichés állapotjavulás, mint a valós, hagyományos
sportolást követôen. Napjainkban a sportmozgásokat egyre
életszerûbben imitáló videojátékok kerülnek a piacra. Ezek-
nek az új generációs játékoknak a tanulmányozása a jelen
kutatástól eltérô eredményt hozhat, mert ezek a játékok
már magukba foglalják a mozgást is, amely jelen tanulmány
esetében megkülönböztetô változó volt a valós és a videó
sport között. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: affektivitás, asztalitenisz, szorongás

AZ ULTRAFUTÁS HELYE A VERSENYSPORTOK 
VILÁGÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
JANISZ KUROSZ ULTRAFUTÁS DEFINÍCIÓJÁRA
BBéérrcceess  EEddiitt
Budapesti Gazdasági Fôiskola Gazdálkodási Kar 
Zalaegerszeg, Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet
EE--mmaaiill::  bbeerrcceessee@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A Nemzetközi Ultrafutó Szövetség (IAU) megalakulásától
fogva a 100 mérföldnél hosszabb ultrafutó számok csúcse-
redményei egyetlen – utolérhetetlen – futó Janisz Kurosz ne-
véhez kötôdnek. Ugyanez a versenyzô többoldalas kéziratá-
ban fogalmazza meg az ultrafutás definícióját. Bár megha-
tározása a „hivatalostól" minôségében és mennyiségében is
eltér, megközelítése – szerzôjére való különös tekintettel –
több szempontból követendô. Az elôadás aktualitását alátá-
masztja az is, hogy Szeged tekinthetô a modern magyar ult-
rafutás bölcsôjének.

MMóóddsszzeerreekk
A sportterminológiai kutatás anyaga a kéziratokon és a
szakirodalmon kívül napjaink nemzetközi ultrafutó társa-
dalmának kiemelkedô alakjaival folytatott személyes inter-
júkra, valamint ranglistákra és nemzetközi ultrafutó adat-
bázisokra támaszkodik. 

EErreeddmméénnyyeekk
A nemzetközi kutatás eredményeit saját grafikonokkal, ké-
pekkel, valamint az IAU adataival illusztráljuk.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A bemutatott adatok felhívják a figyelmet az ultrafutás rej-
tett értékeire ugyanúgy, mint az eddig kevésbé kiélezett ver-
senyszámaira. Az utóbbiak figyelembe vétele meghatározó
lehet a nemzeti ultrafutás fellendítésében.
KKuullccsssszzaavvaakk:: ultramaraton, ultrafutás, definíció, sportter-
minológia, Janisz Kurosz, Yiannis Kouros, IAU

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT TFSE TORNÁSZOK 
HANGULATI ÁLLAPOTÁRÓL HÁROM ÉV TÁVLATÁBAN
BBoollddiizzssáárr  DDóórraa11,,  LLéénnáárrtt  ÁÁggoottaa11,,  SSooóóss  IIssttvváánn22,,  VVeerrssiiccss  AAnniikkóó11,,
HHaammaarr  PPááll11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Faculty of Applied Sciences, University of Sunderland, UK
EE--mmaaiill::  bboollddoorrkkaa@@cciittrroommaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Számos hazai és nemzetközi kutatás irányult a hangulati
állapot és a sport vizsgálatára, amelyekben egyrészt meg-
állapították, hogy a stressz meghatározó elôrejelzô lehet
(Brehm, 1999; Lane and Terry, 2000; Lane és mtsai 2004;
Lloyd és mtsai 2006; Lane és mtsai 2006), másrészt a han-
gulati állapot összefügg a sikeres teljesítménnyel (Soós és
mtsai 2007). A hangulati állapot vizsgálatára többek között
a Profile of Mood States (POMS) hangulati skála alkalmaz-
ható. Ezzel a skálával Beedie, Terry és Lane kutatásaiban a
hangulat teljesítményt befolyásoló jegyeit vizsgálta (Beedie,
Terry és Lane 2000). Vizsgálatunk célja, hogy feltárjuk a
TFSE tornászainak hangulati állapotát két különbözô év,
egy-egy felkészülési idôszakában. Hipotézisként feltételez-
tük, hogy a 2007-es felmérésben résztvevô tornászok han-
gulati állapota pozitívabb képet mutat, mint a 2010-es. Fel-
tételezésünk szerint a nôk hangulati állapotában kevésbé
jelenik meg a feszültség és a depresszió.

MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásunk során 56 (x=21,44±2,5) tornászt mértünk fel,
akik mind a TFSE Torna Szakosztályának edzésein vesznek
részt, hetente háromszor. A vizsgált személyeink között 19
férfi és 37 nô volt, akik különbözô sportminôsítéssel rendel-
keztek: jelenlegi és volt elsô osztályú sportolók (n=16), má-
sodosztályú sportolók (n=23), valamint minôsítés nélküliek
(n=17). A Profile of Mood State Scale magyar verzióját elsô
alkalommal 2007-ben, majd másodszor 2010-ben töltettük
ki egy-egy ôszi felkészülési idôszakban.

EErreeddmméénnyyeekk
A két felmérés vizsgálatánál megállapítható, hogy az életerô
faktorban a korábbi felmérésben részt vevô tornászoknak
szignifikánsan magasabbak az értékei, az akkori stabil
edzôi háttér miatt, így az elsô hipotézisünket megtartottuk.
A férfiak és a nôk két felmérésének eredményeit lebontva, a
két nem értékei között nem tapasztaltunk szignifikáns elté-
rést. A sportolók minôsítés szerinti csoportjainak vizsgálata
során kiderült, hogy a 2007-es felmérési évben a három mi-
nôsítési csoport hangulati állapota egyedül a fáradtság fak-
torban tér el. A mintához képest a másodosztályúak értek el
szignifikánsan magasabb értékeket. Ez vélhetôleg a másod-
osztályúak nehezebb csapatba kerülésével magyarázható,
mivel nekik kevesebb elôképzettséggel többet kell szakmai-
lag fejlôdniük.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az edzéseken sok tényezô befolyásolja a sportoló hangula-
tát. Ahhoz, hogy a sportolók egységes csapatot alkothassa-
nak, eredményesen mûködhessenek együtt, szükséges
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megismerni az egyéni, sporthoz fûzôdô hangulati állapotu-
kat. A hangulati állapot fontos meghatározója lehet az
egyénre szabott terhelés megállapításában és a verseny elôt-
ti formaidôzítésben.
KKuullccsssszzaavvaakk:: POMS, TFSE tornászok, hangulati állapot

LEGITIM DROGHASZNÁLAT ELTERJEDTSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA KÖZÉPISKOLÁS SPORTOLÓK KÖRÉBEN
BBoollllóókk  SSáánnddoorr11,,  TTaakkááccss  JJoohhaannnnaa22

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Kar, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, 
Budapest 
EE--mmaaiill::  bboollllookk..ssaannddoorr@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A fiatalkori káros szenvedélyek megelôzésében szerepet
játszhat a sport. A sportolás és a szerhasználat kapcsola-
tában fontos kérdés, hogy maga a sport, mint tevékenység
mennyire integrálja az egyént a társadalomba. Ennek kö-
vetkeztében is állíthatjuk, hogy a sportolás és a kedvezôbb
életmód összefüggése nem mindig egyértelmû. A sport vé-
dô hatása kizárólag az aktív tevékenység idejére és körül-
ményeire korlátozódik; erôteljesebben tart vissza a rend-
szeres fogyasztási szokások kialakulásától, de csak annyi-
ban véd a szerektôl, amennyiben ez sport-relevanciával le-
hetséges és fontos. A sport a maga komplexitásában véd;
nem maga a fizikai aktivitás, hanem a sport egész kultu-
rális, szervezeti, intézményi rendszere nyújthat protektivi-
tást. 

MMóóddsszzeerreekk  
A vizsgálatban 600 fô, 347 fiú (57.8%) és 253 lány (42,2%)
vett részt; átlag életkoruk 17,773 (szórás: 0,7591). A szer-
használattal kapcsolatos változók (legális szerek: dohányzás
és alkoholfogyasztás) esetében a sportolási szokásokat vizs-
gáltuk: a fiatalok 51,7% (310 fô) nem sportol rendszeresen,
21,2% (127 fô) 1-5 éve és 27,2% (163 fô) 6-15 éve folytat
rendszeres testedzést. A minta keresztmetszeti vizsgálatát
önkitöltô kérdôívek (zárt kérdések) segítségével végeztük. Az
adatfeldolgozás során SPSS 15.0 statisztikai programot
használtunk.

EErreeddmméénnyyeekk
A fiatalok 57,5%-a nem dohányzik; 42,5%-a igen, és ebbôl
28,8% a rendszeresen dohányzók aránya. 211 fô (35,17%)
1-5 éve, míg 47 fô (7,83%) több mint 5 éve dohányzik. A fi-
atalok 86,3%-a fôként alkalmanként, vagy pedig rendszere-
sen fogyaszt alkoholt. 10-16 éves kora között a vizsgált fia-
taloknak már 73,17%-a fogyasztott elôször tudatosan sze-
szes italt. A sportolók és a nem sportolók között nem talál-
tunk szignifikáns különbséget a cigaretta- és/vagy alkohol-
fogyasztásában, illetve annak kezdetében.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A sport dohányzásra vonatkozó protektivitásának hátteré-
ben állhat, hogy a cigaretta fogyasztása olyan közvetlen ká-
rosító hatást gyakorol különösen a légzési és keringési rend-
szerre, amely közvetlenül befolyásolja a sportoló teljesítôké-
pességét. Az alkohol esetében eredményeink megfelelnek a
korábbi kutatásoknak, melyek pozitív kapcsolatot találtak a
sportban való részvétel és az alkoholfogyasztás között, vala-
mint ezt a kapcsolatot a sportaktivitás szintje nem befolyá-
solta. A sportolók alkoholfogyasztását kevésbé ítéli el a tár-
sadalom, ezt mutatja számos bajnoki versenyrendszer, ahol
a fô támogatók ismert szeszesitalgyártók.  
A vizsgálatunk egyik hiányossága lehet az él- és verseny-
sportolók jobb, pontosabb elkülönítése a rendszeresen,
szervezetten sportolóktól. Bár a testedzés mennyisége le-
het azonos, más a motivációs háttér, a sportolás pszicho-
szociális háttere, a környezet, amely alapvetôen befolyásol-

hatja a deviáns viselkedésre, a szerhasználatra való fogé-
konyságot.
KKuullccsssszzaavvaakk:: legitim droghasználat, sportolási szokások,
prevenció

BOLDOGSÁG ÓRA AZ ISKOLÁBAN
(EGÉSZSÉGFEJLESZTÔ FIZIKAI AKTIVITÁS)
BBoorrkkoovviittss  MMaarrggiitt
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
EE--mmaaiill::  bboorrkkoovviittssmm@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A harmonikus és egészséges fejlôdés kialakításában számos
dolog mellett nagyon fontos szerepet tölt be a mozgás. Ahogy
fejlôdik és változik a gyermek az évek során, úgy alakul át a
mozgáshoz való attitûdje és sportolási szokása is. ,,Nem éri
el a testnevelést szeretôk aránya az 50%-ot (48-41%). Közel
azonos arányban vannak a semlegesek (34-41%) illetve azok,
akik nem szeretik (18-17%)" (Rétsági, Ács, 2010. 13. o.). A
programunk elkészítéséhez, a Wellington College adta a min-
tát. Boldogság órájának célja, hogy tanulói megôrizzék fizikai
és lelki egészségüket, megbirkózzanak rossz érzéseikkel. A
kurzusokat Baylis, (2005) állította össze.

MMóóddsszzeerreekk
A kutatás az iskolára alapozott, önkitöltéses kérdôívek se-
gítségével, anonim módon történt. Az adatfelvételbe bevont
célcsoportok 11,5-15,5 éves átlagéletkorú tanulók.
A vizsgálat kérdései: táplálkozás, testkép, fizikai aktivitás, fi-
zikailag passzív tevékenységek, tanulásra fordított idô, csa-
lád szabadidô eltöltése, énkép. A fizikai állapot felmérését
Andrásné, (1997) által elôírt feladatsor alapján végeztük el.

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgált minta, (281 fô) a délutáni foglalkozásra járó tanu-
lók, a kontrollcsoport, négy iskola felsô tagozatos diákjai.
Kérdéseink megválaszolásához khi-négyzet tesztet, Fisher-
féle egzakt tesztet, t-tesztet, Pearson-féle korrelációt, vala-
mint általános lineáris modellt alkalmaztunk. Az elemzés-
hez az SPSS statisztikai programot használtuk. Az általunk
vizsgált iskolákban jelentôsen kevesebb szülô engedheti
meg magának a magyarországi átlaghoz képest (Szabó és
Bauer, 2008), hogy gyermekét különórára járassa. A diákok
45%-a részt vesz diáksportköri foglalkozáson. A családdal
együtt azonban csak átlagosan havonta egyszer-kétszer
sportol, kirándul vagy végez kerti munkát.

ÖÖsssszzeeggzzééss  
A kompetencia alapú oktatás lehetôvé teszi a gyermekek szá-
mára egyes témák (étkezés, sportolás) részletesebb és sokol-
dalú megközelítését. Kooperatív és tevékenységközpontú
módszerek alkalmazásával a gyermekek saját maguk tevé-
kenykedhetnek a feldolgozásban, és társaikkal közösen ta-
pasztalhatnak meg és fedezhetnek fel új utakat. Az általunk
kidolgozásra került és tesztelt ,,boldogság óra" idôszerû és
aktuális, hiszen a kontrollcsoport 57,6%-a szorong családi
problémák miatt, 42,4%-a az iskolai követelmény miatt. Az
idegesség hatására a diákok 62,7%-a nassol, és 37,3% ét-
vágytalan. A délutáni boldogság órán (életkompetencia) részt-
vevô tanulók adatai szignifikáns eltérést mutatnak. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: boldogság, fizikai aktivitás, egészségnevelés
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HuNPASS 2.0 – A KUTATÁS MÁSODIK ADATFELVÉTELI
EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
BBoorroonnyyaaii  ZZoollttáánn11,,  CCssáánnyyii  TTaammááss22

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi 
Doktori Iskola, Budapest,
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô
Kar, Budapest
EE--mmaaiill..::  bboorroonnyyaaiizzoollttaann@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A magyar iskoláskorú fiatalok fizikai aktivitási szintjét,
mozgással és testneveléssel kapcsolatos attitûdjeit 2010-
ben a HuNPASS kutatás keretein belül 3622 fô 13-18 éves
diák bevonásával vizsgáltuk. A második adatfelvétel (HuN-
PASS 2.0.) fôbb mutatói, változói korrelációt mutatnak az
elsô adatfelvételi értékekkel.

MMóóddsszzeerreekk
A HuNPASS kutatásokban (Hungarian National Physical
Activity School Survey) hét napos visszaemlékezéses mód-
szerrel vizsgáltuk meg a 13-19 éves iskolások fizikai aktivi-
tási szintjét (MVPA- közepes és nagy intenzitású aktivitások
perc/hét-ben kifejezve), szokásrendszerét és inaktivitási jel-
lemzôit. Adatokat gyûjtöttünk az intézmények fizikai aktivi-
tást támogató pedagógiai környezetérôl, ezen belül az isko-
lai testnevelésórák tanulói megítélésérôl. 
A HuNPASS 2.0 kutatásba 29 iskola csatlakozott 6 magyar-
országi régióból. Összesen 4450 kitöltött INTERNET alapú
kérdôívet kaptunk meg, amelybôl az adattisztítás után a
minta elemszáma N=3934. (A HuNPASS elemszámával
együtt N=6956.) Az individuális eredményeken túl szerepel
az az Intézményértékelési Modell, amely lehetôséget terem-
tett a résztvevô iskolák mozgásos tevékenységrendszerének
tanulói minôsítésére. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az átlagos fizikai aktivitási szint viszonylag kedvezô értéke-
ket mutat (1064 perc/hét), ugyanakkor az életkor elôreha-
ladtával folyamatosan csökken (7-8. osztályosok 1100
perc/hét, 9-10. o. 1059 perc/hét, 11-12 .o. 1033 perc/hét).
Az inaktív tevékenységek közül a képernyô elôtt töltött idô
átlagos értéke napi 3 óra, ami megfelel a korábbi szakirodal-
mi adatoknak (Németh, 2007).
A HuNPASS 2.0 kutatás egyik fontos eredménye, hogy a di-
ákok 90,85%-a egyetért azzal a kijelentéssel, mely szerint az
iskoláknak biztosítani kellene a mindennapos testmozgás
lehetôségét, ugyanakkor a mindennapos testnevelést
61,85%-uk jelölte meg igényként. Érdekes, hogy ugyanak-
kor a tanulók 55,4%-a (!) lecserélné a mostani testnevelés
óráját valamilyen más jellegû, de mozgásos tanórára. Ezek-
kel a számokkal szoros összefüggést mutatnak azok a mód-
szertani kérdésekre adott válaszok, amik a HuNPASS 2.0
kutatás újdonságát jelentették.
A kutatásban részt vett iskolák esetében a diákok átlagosan
85%-a gondolta úgy, hogy a Fizikai Aktivitás Fokozó Felté-
telrendszer (FFF) megfelelô az iskolájukban, ám az FGYM,
azaz a Fizikai Aktivitás Gyakorlati Mutatója átlagosan
51,53%-os, ami jelentôs kihasználatlanságot mutat. Az is-
kolai mozgásos aktivitás magasabb szintjét feltételezô mu-
tatók, a TFAM 78%-os, és a FEIM 53,32%-os eredménye
esetén látható átlagosan 15%-os különbség tisztán mutatja
az intézmények közötti jelentôs különbségeket.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A HuNPASS 2.0 kutatás alapján, különösen a módszertani
kérdések és azok számszerûen kimutatható adatainak tük-
rében kijelenthetô, hogy a HuNPASS-szal azonos következ-
tetésekre jutottunk, mely szerint szükségszerû a jelenlegi
testnevelés oktatás tantervi, tanárképzési és módszertani
megújítása.   
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, testnevelés

MAGYAR ÉLSPORTOLÓK ACE ÉS ACTN3 
GENOTÍPUS-KOMBINÁCIÓINAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
A MAXIMÁLIS OXIGÉNFELVÉTELLEL
BBoossnnyyáákk  EEddiitt11,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee11,,  UUddvvaarrddyy  AAnnnnaa11,,  PPrroottzznneerr  AAnnnnaa11,,
KKoommkkaa,,  ZZssoolltt11,,  GGyyöörree  IIssttvváánn22,,  TTóótthh  MMiikkllóóss11,,  SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2  Magyar Honvédség, Egészségügyi Hatósági 
és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
EE--mmaaiill::  bboossnnyyaakkeedd@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Köztudott, hogy a fizikai teljesítôképesség genetikailag nagy
mértékben meghatározott. Kimondottan szoros kapcsolatot
mutattak ki az angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) és az al-
fa-aktinin-3 enzimet kódoló gén (ACTN3) polimorfizmusai és
a sportolói teljesítmény között. Vizsgálatunk célja elôbbi
génvariánsok lehetséges kombinációinak, valamint ezek
maximális oxigénfelvételhez (VO2max) kapcsolt összefüggé-
sének felderítése.

MMóóddsszzeerreekk  
A vizsgálatban 155 magyar élsportoló vett részt (hosszú távú
állóképességi, csapat-, középtávú állóképességi, küzdôspor-
tolók). A sportolóknak egy vita maxima típusú terhelésen
kellett részt venniük, mely futószalagon történt teljes kifá-
radásig. A terhelés során több paraméter mellett a maximá-
lis oxigénfelvételt is mértük. A DNS izolálás vénás vérbôl
történt, a genotipizálás PCR (Polymerase Chain Reaction)
technológiával zajlott. Statisztikai analíziseinkhez Statistica
9.0 for Windows® programot használtunk, a szignifikancia-
szintet 5%-ban határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A sportolók mindössze 2%-a rendelkezett egyaránt ACE II és
ACTN3 XX genotípusokkal, melyekhez 56,23 ml/kg/min át-
lagos VO2max társult, ami a legalacsonyabb átlagértéknek
bizonyult. Az ACTN3 XX genotípus fordult elô a legritkáb-
ban a teljes mintát tekintve. Szignifikáns különbség volt a
csoportok között az átlagos VO2max értékekben, kivétel a
kajak-kenu sportolók vs. küzdôsportolók esetében. 
Azok a sportolók voltak képesek a legkiemelkedôbb maxi-
mális oxigénfelvételre (64.53 ml/kg/min), akik mind az
ACTN3 XX, mind az ACE DD genotípussal rendelkeztek, de
szignifikáns különbség nem volt a többi kombinációhoz ké-
pest. A csapatsportágak esetében az R allél elôfordulása ki-
emelkedôen gyakori volt. Az általunk mért 5 legmagasabb
VO2max értékbôl (átl: 80,56 ml/kg/min) 4 esetben a sporto-
lók ACE ID genotípusa ACTN3 RR kombinációval társult.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az ACE I allél és az állóképességi teljesítmény kapcsolata
már több esetben bizonyításra került. Ismert az a tény is,
hogy a magas szintû maximális oxigénfelvételi képesség nél-
külözhetetlen a hosszú távú teljesítôképességhez.  Ennek
ellenére a legalacsonyabb VO2max értékek az ACE II variáns-
sal rendelkezô sportolóknál voltak. Az állóképességi cso-
portban csupán a sportolók 8%-a birtokolta az ACE II geno-
típust, mely – az irodalmi adatok alapján – kedvezôbb volna.
Az ACTN3 R allélnek sprint és maximális erô igényes telje-
sítmény esetében lehet befolyása. A csapatsportágakban a
sebesség és az izomerô is igen komoly szerepet játszik: az
RR genotípus és az R allél gyakorisága ebben a csoportban
kimondottan domináns volt.
KKuullccsssszzaavvaakk:: ACE I/D, ACTN3 R/X, VO2max
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ELEKTRONIKUS GIMNASZTIKAI TANANYAGFEJLESZTÉS
KUTATÁSI TAPASZTALATAI EGY LONGITUDINÁLIS 
VIZSGÁLAT ADATAI ALAPJÁN
BBuuccssyy  GGeelllléérrttnnéé,,    KKaattoonnaa  GGyyöörrggyy
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
Kar, Sopron
EE--mmaaiill::  bbuuccssyy..ggeelllleerrttnnee@@bbppkk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A „Gimnasztika multimédia tananyag az óvodában" E-learn-
ing programcsomag a 2007/2008-as tanév elsô félévében
került bevezetésre a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Karán. A tananyag kidolgozását a HEFOP
3.3.2. pályázat tette lehetôvé, továbbá az a tény, hogy a
szerzôknek korábbi tapasztalatai voltak a digitális tan-
anyagfejlesztéssel kapcsolatban. Az elôadásban ötéves ku-
tatási tapasztalatainkról számolunk be.

MMóóddsszzeerreekk  
A kutatásunk célja a hallgatók internetes ismeretelsajátí-
tással kapcsolatos tapasztalatainak, tanulási aktivitásának
a követése, illetve a nappali és a levelezô tagozatos diákok
teljesítményének összehasonlító elemzése. A célhoz igazodó
módszereink a dokumentumelemzés, az írásbeli kikérdezés
és a Moodle E-learning keretrendszer felhasználói aktivitást
követô adminisztrációja. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az ötéves vizsgálati idôszak 444 fô nappali és 199 fô levele-
zô tagozatos óvodapedagógus hallgató adatainak áttekinté-
sét tette lehetôvé. A gimnasztika kurzusokon a hagyomá-
nyos kontaktórán alapuló és a digitális, internet alapú ok-
tatást egyidejûleg alkalmaztuk (blended learning), ennek el-
lenére a hallgatók több tanári segítséget igényeltek volna. A
kérdôíves adatgyûjtés eredményei arról is számot adtak,
hogy a diákok szívesen tanulnak az E-learning tananyagból,
de igénylik annak print formátumú elérését is. A digitális
tananyagok elônye, hogy a tanulás üteme, módja igazodik a
tanulók tanulási sajátosságaihoz, ezáltal megvalósul a ta-
nulás individualizálása. A médiakivitelezés pedig megterem-
ti a tudományos gondolkodáshoz szükséges értelmes tanu-
lás feltételeit. A hallgatói aktivitás jól jelezte, hogy a diákok
többsége még nem használta ki ezeket a lehetôségeket.
Kampányszerûen, a számonkérések idôszakában foglalkoz-
tak a tananyaggal és nem kellô mélységgel. A videoanyagok
megtekintése például az aktivitások mindössze 10 százalé-
kát tette ki. Az elektronikus tananyag hasznosságát a hall-
gatói munka nyomon követésén túl a tudásszintmérô tesz-
tek eredményei is igazolták. Fôleg az alacsony kontaktóra-
számú levelezô képzésben jelentett elônyt az otthoni önálló
internetes tanulás. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Tapasztalataink szerint az E-learning tananyag elérte erede-
ti célját. A gimnasztikai mozgásanyag elméletét és gyakorla-
tát tekintve jól digitalizálható. A multimédiás eszközökkel
sikerült a növekvô hallgatói létszámok és az alacsony kon-
taktóraszámok ellenére a színvonalas oktatás feltételeit
megteremteni. Az egyre növekvô hallgatói aktivitás és támo-
gatottság is ezt igazolja. A jövôben a tanár-diák, diák-diák
közötti kommunikációt kívánjuk erôsíteni, segítve ezzel a
felhasználók még sikeresebb önálló tanulását. A hallgatói
csoportmunkára, a széleskörû digitális kommunikációra  a
Moodle e-learning keretrendszer jó lehetôséget ad.
KKuullccsssszzaavvaakk:: e-learning, Moddle, gimnasztika tananyag,
óvodapedagógus hallgatók

ÚJ UTAKON AZ ÖNKORMÁNYZATI 
SPORTFELADAT-ELLÁTÁS: 
NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A SPORTBAN
BBuukkttaa  ZZssuuzzssaannnnaa
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest
EE--mmaaiill::  bbuukkttaa..zzssuuzzssaannnnaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeetteettééss
Az utóbbi évtizedben Magyarországon egyre dinamikusab-
ban nô a nonprofit gazdasági társaságok száma, melyet a ci-
vil szférával foglalkozó szakemberek a „második civil szek-
tor" születéseként definiálnak. Az alapítók elsôsorban a köz-
intézmények mûködtetésének leghatékonyabb formáját lát-
ják benne, felvetve a kérdést, hogy tisztán civil vagy tisztán
üzleti lapon egyáltalán fenn lehet-e tartani ezeket a létesít-
ményeket.

MMóóddsszzeerreekk
Az elôadás célja, hogy bemutassa a sportszférában mûködô,
önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaságok
helyét, szerepét, mûködését, alapítójával való viszonyát, a
lehetséges alternatívákat. Az elemzéshez a Központi Statisz-
tikai Hivatal civil szervezeti adatbázisai, önkormányzati és
civil szervezeti felmérései, az érintett szereplôkkel történô
interjúk, valamint az önkormányzatok által a nonprofit gaz-
dasági társaságokról rendelkezésre álló anyagok kerültek
felhasználásra.

EErreeddmméénnyyeekk
Az önkormányzatok a magyar sport legfontosabb tényezôi,
amelyek a rendszerváltás  óta  próbálják településeiken
megalkotni a sportfeladat-ellátás ideális modelljét. A sport-
létesítményeket üzemeltetô, önkormányzatok által alapított
nonprofit gazdasági társaságok számának dinamikus növe-
kedésébôl arra lehet következtetni, hogy más területekhez
hasonlóan ez a szervezeti forma felel meg leginkább az üzle-
ti, állami és civil szerepvállalást is igénylô, heterogén
sportszférának is.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A nonprofit gazdasági társaságként mûködô, zömében
sportlétesítményeket üzemeltetô, önkormányzati alapítású
szervezetek korszerû szervezeti formában támogatják a he-
lyi sportélet szereplôit. Ez a forma bevételeket teremthet,
hatékony feladatellátást eredményezhet az egyre forráshiá-
nyosabb sport számára.
KKuullccsssszzaavvaakk:: nonprofit gazdasági társaság, önkormányzat,
sportfinanszírozás, sportlétesítmény-üzemeltetés

LABDARÚGÓK KIVÁLASZTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 
AZ OTP-MOL-BOZSIK PROGRAM ALAPJÁN
CCssáákkii  IIssttvváánn,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff,,  RRéévvéésszz  LLáásszzllóó,,  GGéécczzii  GGáábboorr,,
TTrrzzaasskkoommaa--BBiiccsséérrddyy  GGaabbrriieellllaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ccssaakkii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az elmúlt évtizedek sorozatos kudarcai és a magyar labda-
rúgás színvonalának csökkenése rádöbbentette a sportág
vezetôit arra, hogy a felemelkedés érdekében kiemelt
hangsúlyt szükséges fektetni a hazai utánpótlás-nevelés
fejlesztésére (Vincze, 2008). A tehetségek kiválasztása egy
hosszan tartó, komplex folyamat (Lawrence, 2008, Meylan
et.al., 2010), mely során az utánpótlás-nevelés fejleszté-
sén túl a tudományos módszerekkel történô tehetséggon-
dozásra is érdemes figyelni (Thomas és Thomas, 1999). A
tanulmány célja, hogy bemutassa az OTP-MOL-Bozsik
Labdarúgó Utánpótlás-fejlesztési Program elemeit és jövô-
beni céljait.

27Elôadáskivonatok • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus
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MMóóddsszzeerreekk
A szerzôk mélyinterjú formájában kérdezték meg a Bozsik
Programot kidolgozó szakembereket (N=5), valamint doku-
mentumelemzést végeztek a program részletes és alapos be-
mutatása érdekében. Az interjúalanyokkal történô interjú-
kat a Bozsik Programmal kapcsolatos dokumentumok
elemzése és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 10 éves
stratégiájának tanulmányozása elôzte meg. 

EErreeddmméénnyyeekk
A program kiemelt célja, hogy merítési bázist adjon a labda-
rúgó tehetségek kiválasztásához és gondozásához, valamint
hosszú távon segítse elô a magyar labdarúgás fejlôdését. Ezt
a célt elsôsorban a következô három módszerrel próbálják
elérni: objektív mérésekkel, szemléletváltoztatással és tö-
megbázis kiépítésével. A kiválasztáshoz alkalmazott rend-
szert komplex folyamattá alakítják, melynek során a labda-
rúgók rendszeres méréseket és teszteket végeznek, melynek
eredményeképpen kerülhetnek be korosztályuk legjobbjai
közé. A program sikeres megvalósulása érdekében az inter-
júalanyok hangsúlyozták, hogy a labdarúgó társadalomban
gyökeres szemléletváltásra és széles tömegbázis kiépítésére
van szükség, valamint a tehetségek kiválasztásához el kell
érni a kétszázezer fô 18 év alatti igazolt játékos létszámot.
Az utánpótlás-nevelés hangsúlyossága mellett a hatékony-
ság megteremtése érdekében egy ellenôrzési rendszert is be-
vezettek, amely elôsegíti, hogy a Bozsik Program különbözô
rendezvényei és foglalkozásai magas színvonalúak legyenek. 

DDiisszzkkuusssszziióó
A sportági szelekció nem egyszeri alkalommal történik, ha-
nem ez egy hosszan tartó folyamat (T. Morris, 2000, Reilly
et.al., 2000, Lawrence, 2008, Harsányi, 2009, Meylan,
2010), melyet a program kidolgozói is szem elôtt tartottak.
Emellett fontos, hogy a tehetséges labdarúgókat ne fizikai
megjelenésük alapján válasszák, hanem a játékkészség, a
játékügyesség legyen a kiválasztás alapja (Panfil et.al.,
1997, Lawrence, 2008, Orosz és Bíró, 2009, Géczi, 2009,
Diaz del Campo et.al., 2010, Meylan et.al., 2010). A fejlôdés
egyik kulcsa a szemléletváltás, mely fontos lépés a hazai
utánpótlás-nevelés és a felnôtt labdarúgás terén is. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: OTP-MOL-Bozsik Program, kiválasztás, tehet-
séggondozás, labdarúgás

KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA 
AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK SZABAD JÁTÉKIDÔBEN,
ACCELEROMETERREL MÉRT FIZIKAI AKTIVITÁSÁRA
CCssáánnyyii  TTaammááss11,,  UUvvaaccsseekk  MMaarrttiinnaa22,,  GGeerrggeellyy  IIllddiikkóó11,,  
TTiihhaannyyiinnéé  HHôôss  ÁÁggnneess11,,  RRáácczz  KKaattaalliinn11,,  VVáárrii  PPéétteerr11

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképzô Kar, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ccssaannyyii..ttoommii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A fizikai aktivitás fontos szerepet játszik a gyermekek meta-
bolikus és kardiovaszkuláris rizikófaktorainak prevenciójá-
ban, amely mérésére nemzetközileg széleskörûen használt
eszköz az accelerometer. Az óvodai mozgásos tevékenységek
közül az udvari szabad játék nem csupán pedagógiai szem-
pontból lényeges, hanem a fizikai aktivitás szempontjából is
kiemelkedô. Kutatásunk célja, hogy meghatározzuk, milyen
befolyással bír az udvari, mozgást stimuláló környezet az
óvodások fizikai aktivitására. 

MMóóddsszzeerreekk
28 fô, 3-5 éves gyermek, Actigraph GT3X+ típusú triaxiális
accelerometert viselt 4 egymást követô óvodai nap. A gyer-
mekek a teljes óvodaidôben viselték a mozgásszenzort,
amelyet a jobb csípôre helyeztünk. Az óvodák programját

egy napló segítségével rögzítettük, és lehatároltuk az udva-
ri szabad játékidô elsô 60 percét. A négy egymást követô
napon megváltoztattuk az udvaron elérhetô, döntôen mani-
pulatív eszközök hozzáférhetôségét. A 4-féle környezeti fel-
tételt minimalizált udvarnak, átlagos udvarnak és maxima-
lizált udvarnak neveztük el, míg az utolsó napon a  maxi-
malizált udvaron jelenlévô pedagógusok különféle aktivitá-
sokat kezdeményezhettek. A „cut-point" értékeknél Pate és
mtsi. (2006) ajánlásait vettük alapul (15 mp-es „epoch"-
kal). Az egyes környezeti feltételváltozások közötti közepes-
és nehéz (MVPA – perc/60 perc) fizikai aktivitáskülönbsé-
geket és a lépésszámokat (lépés/60 perc) egyszempontú va-
rianciaanalízissel, a nemi különbségeket kétmintás t-pró-
bával vizsgáltuk.

EErreeddmméénnyyeekk
A fiúk (36,66±8,92 perc; 2125lépés) kis mértékben aktívab-
bak voltak a lányoknál (33,96±9,78 perc; 1986 lépés), a kü-
lönbség azonban nem volt szignifikáns. A környezeti feltéte-
lek manipulálásakor, az átlagos MVPA értékekben és lé-
pésszámokban – érdekes módon – az átlagos udvari feltételek
mutatták a legalacsonyabb adatokat (31,43±10,90 perc;
1657±595lépés); majd a minimalizált udvar (33,17±8,89
perc; 2057±766lépés) és a kezdeményezett maximalizált ud-
var következett (37,21±7,47 perc; 2168± 583lépés). A leg-
több és legintenzívebb testmozgást (39,44±8,32 perc;
2340±533lépés) a pedagógus hatásai nélküli maximalizált
udvar biztosította. Utóbbi környezet szignifikánsan nagyobb
MVPA aktivitást generált a gyermekeknél a minimalizált
(p<0,05) és az átlagos udvari feltételekkel (p<0,006) történô
összehasonlításban. A lépésszámok vonatkozásában mind-
két maximalizált udvartípus szignifikánsan több lépést in-
dukált, mint az átlagos udvari környezet. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az udvari szabad játék jelentôs mértékben növeli a gyerme-
kek fizikai aktivitását (Brown és mtsi., 2009; Ridgers és
mtsi., 2006). Igazoltuk, hogy a környezeti feltételek egysze-
rû módosításával jelentôs MVPA aktivitástöbbletre tesznek
szert azok az óvodások, akik számára ingergazdag, testmoz-
gást támogató udvari feltételeket teremtünk.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, óvodások, accelerometer

TÁTRA RÉGIÓ SÍTURIZMUSÁNAK TÖRTÉNETE 1865-TÔL
DDoobbaayy  BBeeááttaa11,,  BBáánnhhiiddii  MMiikkllóóss22

1 Selye János Egyetem, Komárno, Szlovák Köztársaság
2 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,
Gyôr
EE--mmaaiill::  ddoobbaayy..bbeeaattaa@@sseellyyeeuunnii..sskk

BBeevveezzeettééss
A tanulmány vizsgálja a mai Szlovákia területén található
Észak-Kárpátok, ezen belül is a Tátra régió hegyvonulatain
kialakult sportélet történelmi kialakulását, fejlôdésének
irányvonalait, amelyek nagy hatást gyakoroltak nemcsak a
szlovák, hanem a magyar sportturizmusra is. 
Kérdésfeltevéseinket arra összpontosítottuk, hogy a törté-
nelmi tényadatok felvázolása mellett értelmezzük, milyen
ütemben követték az infrastrukturális fejlesztések az igé-
nyek növekedését, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlá-
sa mennyiben érintette a két ország téli sportéletét, milyen
tényezôk befolyásolták a turistaforgalom változásait, illetve
milyen turisztikai termékkapcsolatok jelentek meg a turiz-
mus fejlôdésének élénkítésére. 

MMóóddsszzeerreekk
Módszereink szakirodalmi forrásmunkán, dokumentumok
elemzésén alapszanak, amelyekbôl értelmeztük az elsô sí-
versenyek szervezésének helyszíneit, az elsô sífelvonók ki-
alakítását, a símúzeumok, szimbolikus emlékhelyek kiala-
kulását, az idegenforgalmi szolgáltatók bôvülését.  
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EErreeddmméénnyyeekk
A történelmi adatok szerint az elsô síelôk a régióban, a Ma-
gas-Tátrában, az 1860-as évektôl jelentek meg, akik a sítal-
pakat kezdetben a téli környezetben való biztonságosabb
elôrehaladás érdekében használták. Nem sokkal késôbb a
hegyoldalakon való lesiklásban találtak különleges örömet,
akiket „lábszánkózóknak" hívtak. Az elsô sízôt, illetve a sí-
sport alapítójának a magyar Dr. Szontágh Miklóst, Új-Tát-
rafüredrôl (Novy Smokovec) tartják, aki 1876-ban hozott egy
pár sílécet egy bottal. Ô és orvostársa (Guhr) a sízést az
örömszerzés mellett terápiás célokra alkalmazták (Junger et
al., 2002, Zídek és Petrovic, 2001), amelyet véleményünk
szerint a sport- és egészségturizmus elôzményének nevez-
hetjük. A minél több sízô megnyerése érdekében már 1887-
ben manuális mûködtetésû felvonót is alkalmaztak, amely-
hez a késôbbiekben több elektromos meghajtású liftet is
építettek. 
A síturizmus kialakulását a savanyúvíz forrás mellé telepí-
tett ótátrafüredi menedékházak, késôbb szálloda alapozta
meg, amely akár több napra vendégül látta a pozsonyi és a
budapesti turistákat. 1879. augusztus 10-én itt alakult meg
a szervezett  turizmus elsô magyar csoportja a Magyarorszá-
gi Kárpát Egyesület Ótátrafüreden, a világon hatodikként.
A Monarchia felbomlása nyomán a terület Csehszlovákiához
került, ahol a turizmus élénkítésére megalakították a Szlo-
vák Hegyi Mentôk Szolgálatát, a Magas Tátrai Sport Klubot,
állandó síoktatást, versenyeket szerveztek. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A síturizmus regionális fejlôdéséért a természeti adottságok
mellett számos tényezô felelôs. Ezek közé tartozik a sportág
fejlôdéstörténete, az egyesületek alapítása, a szállodai kapa-
citás bôvülése, valamint a szervezett utazás fejlôdése, amely
a Tátrát Közép-Európa egyik fontos síturisztikai desztináci-
ójává változtatta.   
KKuullccsssszzaavvaakk:: Magas-Tátra, síturizmus, infrastruktúra, sport-
turizmus

SPORT ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS:
EGY NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKT EREDMÉNYEI
DDóócczzii  TTaammááss
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ddoocczzii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A társadalmi kirekesztôdés többdimenziós folyamat, mely-
nek lényege, hogy az érintett egyének és csoportok nem tud-
nak részt venni olyan társadalmi tevékenységekben, ame-
lyek az emberek többségének elérhetôk. A sport, mint a
marginalizált csoportok társadalmi befogadásának – azaz a
kirekesztôdés visszafordításának – egyik eszköze, egyre na-
gyobb figyelmet kap az Európai Unió és számos tagállam
(sport/integrációs) politikájában; a kirekesztettek rendsze-
res, integrált sportolása, illetve ennek fejlesztése közvetve
hozzájárulhat egészségi állapotuk javulásához, a bûnözés
visszaszorításához, illetve a hátrányos helyzetû közösségek
fejlesztéséhez is – ezt nevezzük a sport hozzáadott értéké-
nek. Ugyanakkor a sportra sem tekinthetünk úgy, mint egy
„mindenre alkalmas gyógyszerre", fontos, hogy az ilyen irá-
nyú kezdeményezések és programok megfelelô tapasztalat-
tal rendelkezô szakértôk irányítása mellett mûködjenek,
ezért 2010-ben öt európai konzorcium nyert uniós támoga-
tást a „sport és a bevándorlók/kisebbségek társadalmi be-
fogadása" területén meglévô tapasztalatok rendszerezésére
és ajánlások megfogalmazására.

MMóóddsszzeerreekk  
A 2011 elején induló öt nyertes nemzetközi projekt egyiké-
ben, – az ENGSO (European Non-Governmental Sports Or-
ganisation) által koordinált „Creating a Level Playing Field"

projektben – a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Karát képviselve a szerzô is részt vett. A projekt
Európában mûködô jó gyakorlatok gyûjtésével és elemzésé-
vel foglalkozott (esettanulmányok); az adatgyûjtés survey-
módszerrel történt (N=26), melyet a sport és társadalmi be-
fogadás területen dolgozó szakemberek körében végzett mo-
derált fókuszcsoportos interjúk egészítettek ki (N=21).

EErreeddmméénnyyeekk
Az esettanulmányok és az interjúk eredményeinek összefé-
sülése nyomán kirajzolódott az a hat kulcsterület, amelyek
a bevándorlók, illetve kisebbségek társadalmi befogadását
szolgáló sportprogramok esetében kiemelt jelentôséggel bír-
nak, ezek: (1) finanszírozás, (2) tervezés, (3) kommunikáció
és figyelemfelkeltés, (4) toborzás, (5) együttmûködés és (6)
értékelés. Az eredmények bemutatása e dimenziók mentén
történik, a területeken alkalmazott jó megoldásokat az eset-
tanulmányokból vett példák illusztrálják. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Mivel a jó gyakorlatokat nem lehet „másolni" és átgondolt-
ság nélkül átültetni más társadalmi, gazdasági, politikai,
kulturális és ezen belül sport-kontextusokba, ezek inkább
úgy tekinthetôk, mint megoldások halmazai, amelyekbôl a
sportszervezô szakemberek – saját környezetük ismeretében
– válogathatnak, hogy mit vesznek át saját sportprogram-
jukba. A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor mindenképp
lehetôvé teszik, hogy a hazai, integrációt célzó sportprogra-
mok az azonosított kulcsterületek figyelembe vételével tör-
ténjenek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: társadalmi befogadás, bevándorlók, kisebbsé-
gek, Európai Unió

A PANNON EGYETEM HALLGATÓINAK 
EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETMINÔSÉG MUTATÓI
–  EGY EGÉSZSÉGTUDATOT FORMÁLÓ KURZUS 
MEGALAPOZÁSA
EEddvvyy  LLáásszzllóó
Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
EE--mmaaiill::  eeddvvyyll@@aallmmooss..vveeiinn..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A majdan véleményformáló erôvé váló, felsôoktatásba be-
került hallgatók többsége az egészség vonatkozásában
csupán repetícióra alkalmas tudással rendelkezik. Ez
alapvetô akadálya annak, hogy a rendszeres fizikai aktivi-
tás az „egészségvédô életvezetés" részeként beépüljön az
életmódjukba. 
Felismerve a szükségletet, a Pannon Egyetemen meghonosí-
tottunk egy „C" típusú kurzust, amellyel az említett problé-
mát, célzottan annak fizikális dimenzióját kívánjuk kezelni.
A képzés tematikáját és annak tudásbázisát a testi és pszi-
chológiai egészségre irányuló mérés alapozta meg. Ebben
választ kerestünk arra, hogy a jelzett életminôség-mutatók
vonatkozásában milyen állapotban van a vizsgált célcso-
port, van-e a nemek, illetve karok tekintetében szignifikáns
eltérés, továbbá hogyan realizálódik a hétköznapokban az
egészségvédô életvezetés. A kapott eredmények tükrében kí-
vántuk megválaszolni, hogy van-e létjogosultsága a felsôok-
tatásban a tervezett fejlesztô kurzusnak.

MMóóddsszzeerreekk  
A kurzus tematikáját megalapozó, a hallgatók életminôségét
feltáró mérést survey módszerrel végeztük. A minta alapso-
kaságát a nappali tagozatos hallgatók alkották. Közülük ke-
rültek ki a vizsgálat számára elérhetô válaszadók. A minta a
karok létszámaránya, valamint az azon belüli nemek vi-
szonylatában reprezentatív. 
Az adatgyûjtés strukturált kérdôívvel történt. Ennek össze-
állításához részben Kopp Mária által koordinált Hungaro-
study 2002 országos reprezentatív felmérés idevágó doku-
mentumait használtuk fel. 
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Adatfeldolgozás az SPSS program segítségével történt. A le-
író statisztikai adatfeldolgozás során az átlag és szórás érté-
keit számoltuk. Különbözôség-vizsgálatokra került sor a ne-
mek, illetve karok összevetésében. Elôbbinél a kétmintás t-
próba, utóbbinál a varianciaanalízis alkalmazásával. A vál-
tozók közötti összefüggés feltárására az SPSS által kínált
faktoranalízist választottuk.

EErreeddmméénnyyeekk
A pszichológiai életminôség mutatói megfelelnek az orszá-
gos (korosztályos) átlagnak, az egészség önbecslés értékei
azonban meghaladják azt. Mindkét faktor esetében új kom-
ponens a karok vonatkozásában mérhetô eltérés. A fizikai
aktivitás terén a fiúk, míg az egészségkárosító magatartás
tekintetében a lányok értékei kedvezôbbek. Mindkét nemnél
felfedhetô az egészségtudatosság részleges patologikuma. 
A faktoranalízis által generált új változók (faktorok) a sta-
tisztikai eljárás értelmében egymástól függetlenek. E szerint
a hallgatók életminôségének jól definiálható területeit kap-
tuk. Ezek közül a legmeghatározóbb tényezô a gyakorlatban
megvalósuló egészségvédô életvezetés. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Bár a hallgatók az egészségi, fittségi állapot megítélésében a
népességre éppen érvényes, átlag referenciák tekintetében
nem mutatnak lemaradást, az egyedfejlôdés aktuális szaka-
szára jellemzô normál állapothoz, mint objektív mértékhez
viszonyítva deficittel bírnak. A fejlesztés alatt álló kurzusnak
a kiemelt faktorként regisztrált gyakorlatban megvalósuló
életvezetésen túl, ezt a reális látásmódot is erôsítenie kell.
KKuullccsssszzaavvaakk:: életminôség, egészségtudatosság, fittség, fel-
sôoktatás

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ (SNI) TANULÓK 
KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA EGY ZUGLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
EErrddeeii  NNoorrbbeerrtt  
Móra Ferenc Általános Iskola, Zugló, Budapest
EE--mmaaiill::  eerrddeeiinnoorrbb@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Egy budapesti általános iskolában vizsgáltuk a sajátos ne-
velési igényû tanulók fizikai teljesítményét, összehasonlítva
a normál osztályok tanulóival. Tanítási tapasztalataink
alapján választ kerestünk arra, hogy a sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek csak a szellemi teljesítmények tekintetében
maradnak el társaiktól, vagy a fizikai képességeik is gyen-
gébbek?

MMóóddsszzeerreekk  
Az adatgyûjtés a motoros képességek vizsgálatára vonatko-
zott, melyeket az iskola helyi viszonyaihoz mérten mi hatá-
roztunk meg. Három vizsgálatot (1000 méteres síkfutás,
helybôl távolugrás, 2x20 méteres ingafutás) végeztünk min-
den tanulónál. Egy idôben egy évfolyam minden osztályát
mértük.

EErreeddmméénnyyeekk
Tanítási tapasztalataink alapján azt feltételeztük, hogy van
különbség az SNI-s és a nem SNI-s tanulók fizikai teljesítmé-
nye között. Várakozásunk beigazolódott: mindhárom próbá-
nál tapasztaltunk kölönbséget a két csoport között. Az SNI-
s gyermekek mozgatómezôje és idegi kapcsolatai eltérôen
strukturáltak normál társaikhoz képest. Ez koordinációs za-
vart jelent a mindennapi mozgásukban, amelynek következ-
ménye, hogy a kondicionális képességeikben gyengébbek. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A vizsgált osztályok összehasonlításából kiderül, hogy a sa-
játos nevelési igényû gyermekek, bár ugyanannyi testneve-
lés órán vesznek részt mint kortársaik, szabad idôben is vé-

geznek sporttevékenységet, gyengébben teljesítenek. Más
tantárgyból több foglalkozást is kapnak, mint kortársaik és
figyelembe véve a késôbbi „érésüket", ez kifizetôdônek tû-
nik. Kívánatos lenne testnevelés tantárgyból is, hogy több
órában foglalkozzanak velük – lehetôleg testnevelô tanárok. 
Vizsgálatunk rámutat arra, hogy az SNI-s tanulóknak sajá-
tos tanterv is kellene, ezen belül pedig egyénre szabott prog-
ramról is célszerû lenne gondoskodni.
KKuullccsssszzaavvaakk:: kondicionális képességek, összehasonlító
vizsgálat, sajátos nevelési igényû tanulók, Zugló 

SZEKULÁRIS TREND JELLEGÛ NÖVEKEDÉSI 
VÁLTOZÁSOK SPORTOLÓ FIÚKNÁL - ELÔTANULMÁNY
FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt,,  SSzzôôttss  GGáábboorr,,  SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ffaarrkkaass@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A szekuláris trend segítségével adott idôszakban létrejövô
azon változásokat vizsgáljuk, amelyek elsôsorban aktuális
társadalmi-gazdasági tényezôk hatására, valamint a geneti-
kai tartalmakkal együttesen eredményezik a testi fejlôdés-
ben is mérhetô változásokat a nem-sportoló, és a sportoló
csoportokban. Jelen vizsgálat célja, hogy a várhatóan a test-
alkati paraméterekben is megjelenô változási trendet jelle-
mezzük, ha van ilyen, sportoló fiúknál. 

MMóóddsszzeerreekk  
A vizsgáltakat, a MAFC klub budapesti kosárlabdázó fiúk
1993 és 2002 között mért 400 fôs csoportja alkotta. Életko-
ruk 9-16 év között volt. Az elemzés során, az egyes években
mért életkori csoportok létszám-korlátai miatt elsôsorban a
11-14 éveseknél tapasztalható tendenciákkal foglalkoztunk.
Az antropometriai adatfelvétel során a Nemzetközi Biológiai
Program ajánlásait követve vettük fel a 24 testméreti alapa-
datot (Weiner and Lourie 1969). A testösszetételt Drinkwater
and Ross (1980) négy frakciós módszerével becsültük, a
testzsírtartalmat Parízková (1961) módszerével is jellemez-
tük. 
Az alapstatisztikai számításokat, a tendenciák leírását, va-
lamint a kétmintás t-próbát (p<0,05) a Statistica Statsoft 9
komputer programmal végeztük. 

EErreeddmméénnyyeekk
A teljes mintában egyértelmû, életkorfüggô növekedés volt a
testi paraméterekben. Az egyes vizsgálati években ez csak
néhány mutatóban volt megfigyelhetô, a változók többségé-
ben az átlagok erôsen változó, egyértelmû tendenciát nem
mutató értékeket képviseltek. Néhány változóban, pl. a 12
évesek csoportjában a mezomorfia és a plasztikus index
(PLX) jelentôsen különbözött a kezdeti és az utolsó évben
mért átlagértékek alapján. Néhány érdekesnek mondható
trend-jellegû változást is megfigyeltünk, pl. az életkorral a
bôrredôk nagyságának változó sorrendjét, az életkorfüggô
testtáji zsíreloszlást. Az egyes vizsgálati években az életkori
csoportok létszáma az elemzés korlátjának bizonyult. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A szekuláris trend jellegû növekedési változások vizsgálata
nagyszámú népesség, illetve csoportok esetében nyújt meg-
kérdôjelezhetetlen eredményt a változási tendenciákról. Ám
még az egyértelmûnek tûnô tendenciák sem bizonyíthatók
minden esetben a statisztika szigorú módszereivel. 
Jelen kosárlabdázó minta esetében, a populációkban általá-
ban ható tényezôkön felül, speciális sportági szelekciós
szempontok, és az egyes években a fiúk eltérô, tehát nem
normál eloszlást mutató tulajdonságai is befolyásolják, ha
úgy tetszik, torzítják a testalkati paraméterek változási ten-
denciáit. Ahhoz, hogy valós, pontos képet kaphassunk a
sportolói csoportokban (is) meglévô szekuláris trend jellegû

Elôadáskivonatok • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus30

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 1
3
. 

é
v
fo

ly
a
m

 5
0
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
2
/2

Szemle/2012/2/03-78  2012/05/09 16:18  Page 30



növekedési változásokról, tovább kell bôvítenünk a vizsgála-
ti minta elemszámát.
KKuullccsssszzaavvaakk:: szekuláris trend, kosárlabdázó fiúk, testmére-
tek, testalkat

A KÉPZÉS ÉS A MUNKA VILÁGÁNAK 
ÖSSZEFÜGGÉSEIT KUTATÓ MÓDSZER HAZAI 
ADAPTÁLÁSA A SZABADIDÔSPORTBAN
FFaarrkkaass  JJuuddiitt,,  GGááll  AAnnddrreeaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ffaarrkkaassjj@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
2008. áprilisában megszületett az Európai Parlament és a
Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Ké-
pesítési Keretrendszerének (EKKR) létrehozásáról. 2012-ig
minden, az uniós tagállamokban kiadott új bizonyítvány-
nak, oklevélnek és Europass-okmánynak egyértelmû hivat-
kozást kell tartalmaznia arról, hogy a képesítés az ország
nemzeti képesítési keretrendszerében és az Európai Képesí-
tési Keretrendszerben mely szintnek felel meg. Az EKKR cél-
ja, hogy európai szinten összehasonlíthatóvá, az egyének, az
oktatási és képzô intézmények, valamint a munkaadók szá-
mára átláthatóvá tegye az egyes országokban különbözô for-
mában megszerezhetô képesítések tartalmát, a tanulási fo-
lyamat eredményeképpen elsajátított tudás, készségek,
kompetenciák alapján.
Az egyik kiemelt elem tehát az, hogy minél szorosabban
kapcsolódjon a munka és a képzés világa és, hogy az össze-
függés kutatása jó módszertannal készüljön. Ez a cél az új
felsôoktatási törvényben is erôteljesen megjelenik.   

MMóóddsszzeerreekk  
Dokumentumelemzéssel kerestük meg azt az alkalmazott
módszert, amely hatékonyan képes biztosítani azt, hogy a
képzô intézmények úgy készítsék el új programjaikat vagy
módosítsák képzô programjaikat, hogy a végzett hallgatók a
munkaadók által elvárt tudással, készségekkel és kompe-
tenciákkal lépjenek munkába a szabadidôsportban. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az Európai Unió több tagállama évek óta járja azt az utat,
amelynek során a munka világának képviselôi és a képzô
intézmények szakemberei munkakapcsolatot tartanak fenn
és egy meghatározott sorrendben elemzik az elôforduló
munkaköröket, kiemelten figyelve arra, hogy az oktatási
programokat készítô szakemberek számára megfogalmaz-
zák a leendô szakemberektôl elvárt tudást, készséget és
kompetenciákat. Európában, az oktatási rendszerének ha-
gyományai miatt, az angol-szász országokra jellemzô kime-
netszabályzó oktatási rendszerrel rendelkezô Egyesült Ki-
rályság és Írország már lezárta nemzeti képesítési keret-
rendszerének megalkotását, hiszen nem jelentett ez a fel-
adat új megközelítési módot számukra. További 4 EU tagál-
lam készült el a saját képesítési keretrendszerével, és ezzel
párhuzamosan adta ki módszertani leírását egy európai
szakmai szervezet, az EOSE, European Observatoire on
Sport and Employment. A szerzôk több módszert elemeztek,
amit külföldi szakemberekkel készített mélyinterjúval egé-
szítettek ki. Tekintettel arra, hogy a nemzeti szintû munká-
ban részt vett szakemberek gyakorlatára épült és kristályo-
sították ki, az EOSE módszertani folyamatát az ún. hétlépé-
ses modellt találták legalkalmasabbnak arra, hogy a sza-
badidôsportban dolgozó szakemberek képzési programjai és
az ebben az alágazatban ismert és igényelt munkafeladatok
közötti összefüggéseket feltárják. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A szerzôk ajánlást készítenek arra vonatkozólag, hogy az eu-
rópai szakmai szervezet által kidolgozott és megjelentetett

módszer hazai alkalmazása idôben megkezdôdjön, többek
között egy pilot program keretében. Fontos a 21. század meg-
változott körülményeinek megfelelô készségekkel és kompe-
tenciákkal rendelkezô munkaerô képzésének biztosítása a
munkáltatók elvárásaival összhangban, azaz röviden: az ok-
tatási és a foglalkoztatási szféra közötti átjárás elôsegítése.
KKuullccsssszzaavvaakk:: oktatás világa, képzés világa, Európai Képesí-
tési Keretrendszer

MILLIÁRDOK A SPORTBAN
AVAGY A MACINACI ÉS A TAO
FFaarrkkaass  PPéétteerr11,,  FFaanniiccii  MMiihháállyy22

1 Semmelweis Egyetem  Testnevelési és Sporttudományi
Kar, Budapest
2 BellResearch Kft., Budapest
EE--mmaaiill::  ffaarrkkaassppeetteerr@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A 2011. évi LXXXII. törvény különösen kedvezô helyzetbe
hoz öt csapatsportágat, hiszen lehetôvé teszi, hogy az adózó
vállalkozások a társasági nyereségadójukból (TAO) számuk-
ra támogatást nyújthassanak, és ezért adókedvezményben
részesülhessenek. Így, ha a támogató cég 19%-os adókulcs
hatálya alá esik, 100 egység támogatásra 119% adókedvez-
ményt érvényesíthet. Ez egy nagyon komoly reálhozammal
járó befektetési lehetôség, határozott társadalmi felelôsség-
vállalással. Vannak vállalkozások, amelyek felismerték az
ebben rejlô lehetôségeket, de a többség nem támogat. Akik
szánnak pénzt a sportra, miért teszik, akik nem adnak, mi-
ért nem? Miért nem érvényesül e tekintetben a piaci logika,
miért nincs kínálati piac, ahol a sportszervezetek kedvükre
válogathatnak a sorban álló támogatók között? (Jelenleg
nem ez a helyzet.) Megvizsgáljuk azt is, hogy a potenciális
támogatóknak mik a preferenciáik, kik ôk és hogyan jutha-
tunk el hozzájuk?

MMóóddsszzeerreekk  
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
tanáraiból és a BellResearch munkatársaiból álló kutatócso-
port telefonos felmérést végzett a 2012-es TAO támogatások
témakörében, összesen 500 kis és középvállalkozás (KKV)
megkérdezésével. Az eredmények reprezentatívak a teljes ha-
zai kis- és középvállalkozásokra vonatkoztatva, a válaszadó
lakóhelyének régió és településtípus szerinti besorolását, va-
lamint a válaszadó életkorát és nemét tekintve. A kutatási
minta maximális hibája ±2,7%, 95%-os megbízhatósági szin-
ten. A kutatás feltérképezi a vállalkozások támogatási szoká-
sait és hajlandóságát, a TAO támogatás ismereti szintjét a
szponzorációval és a mecenatúrával összevetve, a sportág-
támogatási preferenciákat különbözô bontásban, a jövendô-
beli támogatókat régiók és sportágak szerinti felosztásban. 

EErreeddmméénnyyeekk
Hazánkban a KKV-k non-profit támogatási hajlandósága,
társadalmi felelôsségvállalása alacsony. A TAO támogatáso-
kat adománynak, illetve szponzorációnak vélik, az ebben
rejlô hozamlehetôségeket nem ismerik. A sporttámogatások
esetlegesek, a potenciális támogató és támogatott találkozá-
sa véletlenszerû. A támogatási hajlandóság érzelmi alapú, a
támogatás hatásfokát, hasznosulását tekintve a vállalatve-
zetôk inkább szkeptikusak, mintsem bizakodók. A kutatás
eredményeképpen több száz vállalkozás ismerhette meg a
TAO támogatásokban rejlô üzleti lehetôségeket s válhat
ezáltal a magyar sport támogatójává. Elkészült egy olyan or-
szágos reprezentatív adatbázis, amely alapján a potenciális
támogatók telephely és sportág-támogatási preferenciák
szerinti bontásban konkrétan beazonosíthatók. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A magyar sportfinanszírozás a TAO-val sem válik üzleti ala-
púvá, azonban ez a lehetôség merôben új helyzetet teremt
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mind a sportágak, mind a vállalkozások versenyében. A
sportszervezetek már tudják, hogy aki ebbôl kimarad, az le-
marad, de ez az üzleti szereplôkre is igaz. A 2012-2013-as
támogatási ciklusnak már adatokkal alátámasztott módon
vághatnak neki a sportgazdaság szereplôi. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: Társasági adó és az osztalékadó (TAO), sport-
finanszírozás, kis és középvállalkozás (KKV), látvány-csa-
patsport

„A nép egészsége legyen a legfôbb törvény." Cicero
SPORTTAL MEG KELL GYÓGYÍTANI, 
A MAGYAR NEMZETET!
FF..  MMéérreeyy  IIllddiikkóó
Óbudai Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  ffeehheerrnnee..iillddiikkoo@@kkggkk..uunnii--oobbuuddaa..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Több mint másfélmillió 7-18 éves tanuló hiteles Hungarofit
mérési eredménye alapján elmondhatjuk, hogy az ôszi idô-
szakban a fiataljaink több mint a fele, tavasszal kb. 40%-a,
nem éri el a könnyû fizikai munka és a hatékony szellemi
munkavégzéshez szükséges közepes Hungarofit fittségi ka-
tegóriát. 

MMóóddsszzeerreekk  
A nemzeti köznevelésrôl szóló törvény 80. § (1) bekezdése
alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés
keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási
intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell
megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei kö-
zött, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség
vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.
Javaslat: a nemzeti köznevelésrôl szóló törvény 80. § (1) be-
kezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, ér-
tékelés keretében évi két felméréssel gondoskodni kell a ta-
nulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A
vizsgálatokat a nevelési-oktatási intézményeknek az ôszi
idôszakban 2012. szeptember 20-október 31, a tavaszi idô-
szakban 2013. április 3. és május 28. között kell megszer-
vezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a
korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a Hungarofit,
vagy Mini Hungarofit fittség vizsgálatára alkalmas módszer-
tani anyagok segítségével. 
Miért kell az évi két mérés?
Az ôszi mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az
egyénre szabott terhelhetôség megállapításához. A tanév vé-
gén elért teljesítmény az önmagához viszonyított fejlôdés
objektív mutatója. 

EErreeddmméénnyyeekk  
Miért kell pontosan megjelölni az országos mérési mód-
szert? 
A mérési módszernek megbízhatóan, objektíven kell mérni,
értékelni és minôsíteni a terhelhetôség vizsgálatához szük-
séges a tudományosság legfôbb kritériumainak megfelelô el-
sôrendû faktorokat. 

EErreeddmméénnyyeekk
A tanulók fizikai állapotának fejlôdés-centrikus objektív ér-
tékelése lehetôvé teszi, hogy közoktatás területén négy év
alatt még a legkedvezôtlenebb testi, biológiai, fiziológiai
adottságokat öröklô fiatal is elérhesse a könnyû fizikai
munka és a szellemi munkavégzéshez szükséges KÖZEPES
Hungarofit fittségi kategóriát. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Fiataljaink fizikai állapotának tudatos fejlesztése csak – egy
korszerû, az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti
Cselekvési Mozgásprogram keretén belül valósítható meg.
2001-2004 között az oktatási tárca által elrendelt próbamé-

rések során ez a program külön anyagi forrás nélkül már
mûködött. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai állapot mérés, tanévrend, Nemzeti Cse-
lekvési Mozgásprogram

RENDSZERES FIZIKAI TRÉNING 
FIGYELEM ÉS MEMÓRIAFUNKCIÓ JAVÍTÓ HATÁSA 
A HIPERAKTIVITÁS-FIGYELEMZAVAR (ADHD) 
KÍSÉRLETES ÁLLATMODELLJÉN
FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa,,  MMaarroossii  KKrriisszzttiinnaa,,  RRaaddáákk  ZZssoolltt,,  
NNyyaakkaass  CCssaabbaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkffeellsszz@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes nagymérték-
ben öröklôdô, alapvetôen neurológiai fejlôdési rendellenes-
ség. Vezetô tünete a figyelemzavar, kísérô tünetei lehetnek a
hiperaktivitás, impulzivitás. A tünetek erôsségétôl függôen
gátolja a tanulmányi elôrehaladást, késôbbiekben a szoci-
ális beilleszkedést, prediszponál a szenvedélybetegségekre.
Világszerte a gyermekek 5-10%-át érinti. Kezelésükre széles
körben amfetamin típusú vegyületeket (Ritalin) használnak,
amelyek esetében fennáll a függôség kialakulásának veszé-
lye. Az alapvetô neurológiai funkciózavar jól modellezhetô
úgynevezett dopamin-depléciós állatmodellel. Jelen mun-
kánkban a rendszeres fizikai tréning hatását vizsgáltuk a fi-
gyelem és a memória funkciókra dopamin-depléciós patká-
nyokon.

MMóóddsszzeerreekk
Újszülött Wistar patkányok oldalkamrájába enyhe éter nar-
kózis mellett 20-20 µg 6-hidroxidopamint injiciáltunk. A
kontroll állatok csak vivôanyagot kaptak. A kezelés felnôtt
korra a dopamin tartalom 70-90%-os csökkenését eredmé-
nyezi az agy dopaminerg területein. A felnôtt, 4 hónapos ál-
latokat rendszeres edzés alá fogtuk, 10 héten át napi 1 óra
folyamatos úszás formájában. A 11. héttôl kezdve vizsgáltuk
az állatok impulzivitását kondicionált félelmi reakcióban,
valamint a figyelem és memória funkciókat spontán alterná-
ció és új tárgy felismerés viselkedési tesztekben.

EErreeddmméénnyyeekk
Kondicionált félelmi reakcióban a kontroll állatok mozdulat-
lanná dermedtek, míg a depléciós állatok hiperaktivitással
válaszoltak, amely a stresszel szembeni impulzív magatar-
tásra utal. A rendszeres tréning megnövelte a mozdulatlan-
ság idejét, és csökkentette a depletált állatok impulzivitását.
A dopamin-hiányos állatok csökkent figyelmet és memória-
zavart mutattak mind a spontán alternációban, mind az új
tárgy felismerési tesztben. A 10 hetes úszás mindkét vizsgá-
latban jelentôs javulást eredményezve a kontroll állatokat
megközelítô szintre emelte a figyelmi és memória funkciók-
ban.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Eredményeink azt mutatják, hogy a hosszabb távú rendsze-
res fizikai tréning jelentôs javulást eredményez a hiperakti-
vitás-figyelemzavar tüneteiben. Csökkenti az állatok impul-
zivitását stressz-környezetben, fokozza a figyelmet és a me-
móriát. Felvetôdik tehát a fizikai tréning jelentôsége a gyer-
mekkori ADHD szindrómában, mint lehetséges kezelési
mód gyógyszeres kombinációban, vagy enyhébb tünetek
esetében, gyógyszeres kezelés helyett.
KKuullccsssszzaavvaakk:: ADHD, hiperaktivitás-figyelemzavar, rendsze-
res tréning, figyelem, memória
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KÉZILABDA MÉRKÔZÉSEKRE LÁTOGATÓK 
TURISZTIKAI SZOKÁSAI
GGaaáállnnéé  SSttaarrhhoonn  KKaattaalliinn11,,  HHaarrggiittaaii  DDáávviidd  MMááttéé22

1 Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola, 
Budapest 
1 Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
2 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Doktori Iskola, Veszprém
Szeged
EE--mmaaiill::  ssttaarrhhoonnkk@@aallmmooss..vveeiinn..hhuu;;
hhaarrggiittaaiiddaavviidd@@ggttkk..uunnii--ppaannnnoonn..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Kiemelt sportesemények esetében a sport és a turizmus szo-
rosan kapcsolódik egymáshoz. Egy-egy nagyobb esemény a
szervezô országnak, vagy a csapatnak, sportágnak helyet
biztosító város számára kiváló imázs-építési lehetôséget
nyújt, jelentôs beruházásokat, fejlesztéseket indukál, s ezek
a létesítmények a továbbiakban még sokáig hasznosíthatók
mind a helyi lakosság, mind pedig az odalátogatók számá-
ra. Veszprém városának ilyen jelentôs vonzerôvel bíró sport-
egyesülete az MKB Veszprém kézilabda csapata, amely az
elmúlt évtizedben világhírnévre tett szert. 

MMóóddsszzeerreekk  
A cikk teljes mértékben szorítkozik a kvantitatív módszerek-
re, ahol elsôsorban kereszttáblás, korreláció-elemzések, va-
lamint regresszió-elemzés támasztja alá, hogy marketing és
turisztikai szempontból meglehetôsen nagy vonzerôt jelent a
veszprémi kézilabda csapat. A lekérdezés kérdôív formájá-
ban történt, melyet a válaszadók (az absztrakt beadása idô-
pontjában 775 fô) on-line módon töltöttek ki.

EErreeddmméénnyyeekk
A jelentôs tömegeket érintô passzív sportturizmusban részt-
vevôk elsôdleges motivációja a sportesemény, másodlagos
motivációval csak kevesen rendelkeznek. E motiváció mel-
lett a mindennapi életükben és a turizmusban való részvé-
telük során egyéb, más tevékenységek iránti motivációval
viszont, igen. Ezek a motivációk feltárhatók és aktivizálha-
tók. A kutatás eredményei alapján megtervezhetôk és foko-
zatosan kiépíthetôk a passzív sportturisták igényszintjének,
elvárásainak megfelelô, piacképes turisztikai attrakciók. Az
intézményen kívüli nevelés egy eddig még nem vizsgált, új
lehetôségét tárhatjuk fel a turizmus és a pedagógia szem-
pontjából.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Egy, a sport által, világszerte ismertté vált csapat a város
számára fontos marketing eszköz lehet. Ennek a lehetôség-
nek minél szélesebb kihasználásához fontosnak mutatkozik
a szurkolók társadalmi és kulturális hátterének, a motivá-
ciós és az igényszintjüknek feltérképezése, hogy összekap-
csolható lehessen a város által kínált egyéb már meglévô,
vagy az eredmények alapján kialakításra érdemes turiszti-
kai kínálattal. A mindenhol jelenlévô informális tanulás in-
tenzívebbé tételével és tudatosításával közelebb kerülhe-
tünk a passzív sportturisták érdeklôdésének, tevékenységé-
nek bôvítéséhez, így a kulturális tôkéjük gazdagításához is.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportturizmus, élethosszig tartó tanulás, ne-
velés

A HAZAI JÉGKORONGOZÓK MOTOROS KÉPESSÉGEINEK
FEJLESZTHETÔSÉGE, 
AZ NHL DRAFT PROTOKOLLJÁNAK TÜKRÉBEN
GGéécczzii  GGáábboorr11,,  VVeelleenncczzeeii  AAttttiillaa22,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff11,,  
RRéévvéésszz  LLáásszzllóó11,,  CCssáákkyy  IIssttvváánn11,,  BBeenncczzeennlleeiittnneerr  OOttttóó11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  ggaabboorr@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A hazai jégkorongozás az utóbbi években kezdi megközelíte-
ni a világ élvonalának szintjét, amely egyértelmûen a több és
megfelelô minôségû edzésmunka hatásának köszönhetô. A
kezdetekben még gyors volt a fejlôdés üteme, a fedett pályá-
kon való felkészülés már jobb eredményeket hozott, azonban
a játékosaink még messze elmaradnak a motoros képessé-
gek területén a világ élvonalától, amelyet többek között az
NHL képvisel. Természetesen a top játékosok szintjének el-
érése nem megy egyik pillanatról a másikra, az utánpótlás
korú sportolók edzéselméletileg helyes fejlesztése a kulcskér-
dés (Géczi, 2011). Ebben nagy szerepe van a Hosszútávú
Sportolói Fejlesztési Programnak (Long Therm Athletes De-
velopment - LTAD), azaz a csúcsterhelésre elô kell készíteni
a sportolókat, ne vigye el az edzésmunka fókuszát az ered-
ménykényszer már fiatal korban (Balyi, 2001). 

MMóóddsszzeerreekk  
A hazai játékosok tesztelése általában az MJSZ saját teszt
battériájával történik, amely a jeges tesztek tekintetében
megegyezik a nemzetközi jégkorongozásban elfogadottak-
kal, azaz az IIHF Skills Challenge gyakorlataival. Dokumen-
tumelemzéssel az MJSZ és az NHL tesztek szárazföldi fel-
adatait hasonlítottuk össze, majd az egyezô feladatban
(helybôl távolugrás) elért eredményeket mértük egymáshoz.
Az egymintás t-próba esetében mód van arra, hogy egy át-
lagértékhez hasonlítsuk adatainkat – jelen esetben a NHL
protokoll eredményéhez (Mean = 291.1 cm). A saját teszte-
lésünkön az U20-as válogatott esetében N = 15, Mean =
232,6 cm.

EErreeddmméénnyyeekk
Megállapítható, hogy a szárazföldi tesztek nagymértékben
eltérnek egymástól, csupán a helybôl távolugrás feladata
egyezett meg. A hazai tesztrendszer 8 feladatból áll, míg az
NHL 31 feladatban ellenôrzi a sportolók felkészültségét. Az
egyetlen egyezô feladat esetében jelentôs különbség mutat-
kozott a sportolók között (t=-14,718; df=14; P=0.05). Látha-
tó tehát, hogy az NHL (Test Value) értéktôl a hazai jégkoron-
gozók jelentôsen elmaradnak és ez statisztikailag is kimu-
tatható.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A versenyzôk tesztelése minden sportágban fontos feladat,
azokban a sportágakban, ahol test-test elleni a küzdelem,
talán a legfontosabb. A játékosok motoros képességeinek
megfelelô alakítása egy olyan edzôi feladat, amelynek sikere
nagyban befolyásolja a sportolók teljesítményét, és ezáltal a
sportág eredményességét. A továbbfejlôdés egyértelmû zálo-
ga tehát a motoros képesség egyéni optimumának elérésé-
ben keresendô, amely a sportszervezetekben dolgozó edzôk
felkészültségétôl, tudásától nagymértékben függ. Ehhez se-
gíthet a külföldi legjobb gyakorlat(ok) „best practice" megis-
merése, és itthoni meghonosítása. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: LTAD, motoros képességek, fejlesztési folya-
mat, tesztelés
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SIKETEK ÉS HALLÓK A VÍZILABDA VILÁGÁBAN 
AZ ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG TÜKRÉBEN
GGéémmeess  IIvveetttt  VViivviieenn
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképzô Kar, Szeged
EE--mmaaiill::  ggiivveetttttt@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Magyarország a vízilabda éllovasa: kilencszeres olimpiai
bajnok a magyar válogatott, a magyar siket vízilabda válo-
gatott is hasonló eredménnyel büszkélkedhet: hatszor áll-
tak a dobogó legfelsô fokán a siketlimpián. Egy sportág,
amiben halló és hallássérült sportolók is az élen járnak,
azonban más-más nehézségekkel néznek szembe az életben
és a medencében is.
Magyarország lakosságának 10%-a halláskárosult, e popu-
lációnak megközelítôleg 4%-a, 60000 fô siketnek tekinthe-
tô. A hallássérültek az élet számos területén diszkrimináci-
óval, szociokulturális különbségekkel találkoznak, a társa-
dalom perifériájára szorultak. Ám a sportolással kiléphet-
nek a meglehetôsen zárt közösségükbôl és egy új csoport-
nak lehetnek tagjai, ami új lehetôségeket tár eléjük.
A témám aktualitását jelzi a hazai és nemzetközi szakiroda-
lom hiánya a siketsportolókról. Kevés írás van a sportolók,
de fôleg a fogyatékos sportolók élettel való elégedettségérôl.

MMóóddsszzeerreekk  
Magyarországon a férfiak 66,8%-a nem végez semmiféle
testmozgást, ebbôl 15-15 fôt kérdeztem meg (n=30) siketek
és hallók közül az élettel való elégedettségi kérdôív (SWLS)
segítségével. Továbbá két 15 fôs (n=30) csoportot vizsgáltam
meg: a siket és a halló vízilabdásokat. Figyelembe vettem
még különféle faktorokat: szociális kapcsolat, átlag kereset,
melyek befolyásolják az ember élettel való elégedettségét.
Mintavételként az egyszerû elérés elvét alkalmaztam, hólab-
da-mintavétellel dolgoztam. Az SWLS kérdôíve 5 itembôl áll,
válaszként 1-7-ig terjedô skálát kell használni (1-nem értek
egyet; 7-teljesen egyetértek). Leíró statisztikát alkalmaztam,
számítottam átlagot, szórást, maximumot, minimumot,
ANOVA-t SPSS 15.0 for Windows szoftver segítségével.

EErreeddmméénnyyeekk
Megvizsgáltam az állításokra egyenként az összes választ és
csoportonként is az összes állítást.
Az állítások a következôk:
1. Az életem a legtöbb szempontból közel van az ideálishoz
(p<0,0003)
2. Az életkörülményeim kitûnôek (p<0,0006)
3. Elégedett vagyok az életemmel (p<0,0037)
4. Eddig megkaptam az élettôl, amit akartam (p<0,001)
5. Ha még egyszer újra élhetném az életemet, szinte semmit
nem változtatnék (p<0, 071)
A vizsgálataimból kiderült, hogy a vízilabdázó siketek élettel
való elégedettsége magasan jobb (M1=5,73 SD1=1,28; M4=5,4
SD4=1,06), mint a nem sportoló hallássérülteké (M1=4
SD1=1,25; M4=4 SD4=1,31), azonban a hallóknál ez az ered-
mény már nem mondható el: majdnem ugyanolyan válaszok
születtek, de mégis a nem sportoló elégedettebb az életével
(M2=5,7 SD2=1; M4=5,47 SD4=0,83), mint az élsportot ûzô, ví-
zilabdás (M2=5,27 SD2=1,03; M4=5 SD4=0,93).

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Megállapítható a szakirodalom és az eredmények alapján,
hogy a sport kedvezô hatásai a siket férfiak élettel való elé-
gedettségét pozitív irányba befolyásolja. Érdemes odafigyel-
nünk e nyelvi kisebbség sportjára, mivel a sport nem csak
a fizikai képességeket javítja, de igazán jó út arra, hogy a fo-
gyatékosokat a társadalom elfogadja, megbecsült tagokként
kezelje.
KKuullccsssszzaavvaakk:: élettel való elégedettség, siket, vízilabda

KAJAK-KENU TESZTELÔ ÉS ELEMZÔ RENDSZER 
FEJLESZTÉSE
GGiinnggll  ZZoollttáánn,,  MMiinnggeesszz  RRóóbbeerrtt,,  CCssaammaannggóó  AAttttiillaa,,  
DDeerrvvaarriiccss  AAttttiillaa    
Szegedi Vízisport Egyesület, Szeged
EE--mmaaiill::  ppeettrroovviiccsskk@@tt--oonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A sportteljesítmények növelésének ma már nélkülözhetetlen
eleme a modern technika segítségével, kvantitatív elemzé-
sekkel támogatott edzésvezetési módszerek alkalmazása. A
kajak-kenu sportágban – mint sporteszköz közvetlen hasz-
nálatával végzett technikai sportág – a hajó dinamikájának
evezés közbeni mérése objektív információkkal láthatja el az
edzôt, akár on-line módon is. A méréssel kapott információ
alapján tökéletesítheti a versenyzô technikáját, az egyes hú-
zások paramétereinek elemzése alapján segítheti a leghaté-
konyabb versenystratégia kialakítását. 
A Szegedi Vízisport Egyesület és a Szegedi Tudományegye-
tem Mûszaki Informatika és Kísérleti Fizika Tanszékeinek
együttmûködése az EDF DÉMÁSZ hathatós támogatása
mellett azt a célt fogalmazta meg, hogy kifejlesztenek a ka-
jak mozgásának mérésére sokoldalúan alkalmas prototípus
hardvert és szoftvert. Az eszköz a versenyzôk evezési techni-
káinak kvantitatív mérése és analízise mellett az eddigi
módszereknél hatékonyabban segítheti az edzôk és sporto-
lók munkáját.

VViizzssggáállaatt  
A tesztelô- és elemzô rendszer tervezése. Prototípus mérô-
mûszer fejlesztése: hat szabadsági fokú mozgásmérésre (3
gyorsulás szenzor és 3 giroszkóp áramkör segítségével) al-
kalmas, vízhatlan tokban elhelyezett, a mérési adatok per-
manens tárolására alkalmas beépített 32Gb memória, mik-
rovezérlô processzor. A projekt során 26 versenyzô több
mint 100 mérésének elemzésére került sor. Szoftverfejlesz-
tés és mozgásrekonstrukció. Adatok jelalak-elemzése, sta-
tisztikai elemzés, általános és személyre szabott következte-
tések.

EErreeddmméénnyyeekk
A piacon megtalálható hasonló eszközökhöz képest a kifej-
lesztett mûszer: pontosabb mérésekre alkalmas, lényegesen
nagyobb a mintavételi gyakorisága, használhatósága és
könnyû a bôvíthetôsége pl. külsô szenzorok, digitális perifé-
riák csatlakoztatására. A szoftver a kajakos mozgásának
komplex analízisére alkalmas az elmozdulások adatfelvételi
görbéi alapján. Az edzésvezetési módszerek alkalmazása so-
rán az elemzések után kapott információk hatékonyan fel-
használhatók – elsôsorban az egyéni technikai képzés terü-
letén.

KKöövveettkkeezztteettééss,,  öösssszzeeggzzééss
Az elkészült mûszer és szoftver a célkitûzésben megfogal-
mazott adatok biztosítására és elemzésére alkalmasak. A
hardver bôvíthetô, külsô egységek alkalmazásával a hasz-
nálhatósága kiterjeszthetô. A szoftver a szükséges analízist
biztosítja, de számos továbblépési lehetôség adódik. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy az aszimmetria, az evezések re-
gularitása fontos paraméter  –  melyeket igyekeztünk mérô-
számokkal lefedni – de ezen a területen számos kérdés nyit-
va maradt, az idôtartományi mellett például frekvenciatar-
tományi analízis is hozhat eredményt.
KKuullccsssszzaavvaakk:: kajak-kenu, edzésvezetés, mérômûszer, EDF
DÉMÁSZ SZEGED, SZTE Fizika Tanszék  
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ÚTMUTATÓ A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK 
MINÉL AKADÁLYTALANABB RÉSZVÉTELÉHEZ 
A TÖBBSÉGI SPORTFOGLALKOZÁSOKON
GGoommbbááss  JJuuddiitt
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ggoommbbaass..jjuuddiitt@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A sportszakember képzésben jelenleg viszonylag kevés fi-
gyelmet szentelünk az adaptált sportnak, azaz a fogyatékos
személyek a sportban való egyenlô esélyû részvételének. Eb-
bôl fakadóan valószínûleg sok testnevelô megijed attól, ha
egy látássérült tanuló kerül a többségi tornaórára. Hasonló
helyzettel természetesen egy, a felnôtt korú lakosság sza-
badidôsportjában tevékenykedô edzô is szembesülhet, ami-
kor egy mozognivágyó vak, vagy gyengénlátó felnôtt szeret-
ne például a többségi jógacsoportjához csatlakozni. 

MMóóddsszzeerreekk  
A jelen elôadás célja gyakorlati tanácsokkal szolgálni até-
ren, hogyan lehet egy látássérült személyt bevonni a moz-
gásórákba. Bár az épített környezet akadálymentessége is
kulcsfontosságú a vak és gyengénlátó fiatalok és felnôttek
fizikai aktivitásának növeléséhez, a sportlétesítmények lá-
tássérültek számára történô akadálymentesítésétôl még na-
gyon messze járunk. Azonban számos, minimális anyagi be-
fektetést igénylô megoldással jelentôsen megkönnyíthetjük
a célcsoport számára a részvételt. A fizikai akadályokon túl
jóval fontosabb a szakemberek nyitottsága és tájékozottsá-
ga! Lehet egy atlétikai centrum akadálymentesítése kifogás-
talan, ha az ott dolgozó edzô elzárkózik látássérült mozogni-
vágyó oktatásától. Az elôadás olyan módszereket mutat be,
amelyek segítik a sportoló téri orientációját és az egyes moz-
gáselemek, mozgásformák elsajátítását.

EErreeddmméénnyyeekk
Az inkluzív oktatásban nevelt látássérült tanulók számának
folyamatos növekedése nyilvánvalóan szükségessé teszi,
hogy a testnevelôk is felkészültek legyenek a tanulók rész-
vételének biztosítására. Ehhez azonban elengedhetetlen,
hogy az adaptációval kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról a
szakemberek tájékoztatást kapjanak, és megismerjenek
olyan forrásokat (tanácsadókat, egyesületeket stb.), ame-
lyekhez esetleges kérdéseikkel fordulhatnak. Az elôadásnak
nem célja irreális elvárásokat megfogalmazni! Ugyanakkor a
fogyatékosok sportját népszerûsítôk joggal bíznak abban,
hogy minél több platformon tárgyaljuk az adaptációs lehetô-
ségeket, a szakemberek annál nyitottabban fogadják a sé-
rült, így a látássérült mozogni vágyókat. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A fogyatékos személyek teljes társadalmi integrációja csak
oly módon valósulhat meg, ha számukra az egyenlô esélyû
hozzáférés az élet minden területén biztosított. Töreked-
nünk kell arra, hogy a sport is az integráció hatékony szín-
tere legyen; ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a sport-
szakma képviselôi magabiztosan „mozogjanak" az adaptált
sport elméleti és gyakorlati területein egyaránt. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: látássérült személyek, szabadidôsport, fizikai
és szellemi akadálymentesség

MEGSZÉPÍT-E A „SZÉP"
A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK 
HATÁSA A SZABADIDÔSPORTRA ÉS REKREÁCIÓRA
GGôôssii  ZZssuuzzssaannnnaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ggoossii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Évrôl évre alapvetô változtatáson mennek keresztül a ma-
gyarországi adótörvények. A tanulmány célja, hogy bemu-
tassa milyen hatások érték a rekreációs szolgáltatásokat és
a szabadidôsportot a 2012-es évben. 

MMóóddsszzeerreekk  
Az évente, félévente változó törvények miatt a témakört a
dokumentum elemzés módszerével tártam fel.  A következ-
tetések levonásában segített az on-line kérdôívekre adott
válaszok elemzése, amelyet a munkaadók töltenek ki évrôl
évre a HR Benchmark felmérés keretében.

EErreeddmméénnyyeekk
Két alapvetô változás történt az elôzô évhez képest, amely a
szabadidôs szolgáltatások igénybevételét módosítja: egy-
részt megszûnt az üdülési csekk forgalmazhatósága, a he-
lyét átvette a SZÉP kártya, másrészt módosult az egészség-
pénztári befizetések felhasználhatósága. 
Az elsô kérdést vizsgálva a következôket tapasztalhatjuk: a
Széchenyi pihenô kártya reklámjai azt a hatást keltik, hogy
a kártya szinte új szolgáltatásként lehetôvé teszi a rekreáci-
ós és sportszolgáltatások igénybevételét. De ez a valóság? A
válasz: nem. A 2012-es törvények szerint a kártya keret-
összege 450 000 Ft. Ez három részbôl tevôdik össze: a szál-
láshely alszámlára 225 000 Ft, a vendéglátásra 150 000 Ft,
míg a rekreációra 75 000 Ft utalható. A juttatások után a
munkáltatónak már nemcsak személyi jövedelemadót, ha-
nem egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell, amely 10%-os
költségnövekedést okoz az elôzô évhez képest. A munkavál-
laló szemszögébôl összehasonlítva – a 2011-es évvel, amikor
hasonló szolgáltatásokra az üdülési csekket vehették igény-
be nemcsak a saját, hanem a közvetlen hozzátartozóik ré-
szére is a minimálbér összegéig (2011-ben 78 000 Ft/fô –
négyfôs család esetében 4x78 000 Ft) – jelentôs eltérés nem
mutatkozik. A SZÉP kártya esetében azonban még korláto-
zott az elfogadóhelyek száma. Ennek ellenére a kártyát a
második legkedveltebb cafetéria elemként jelölték meg a
munkaadók.
Az egészségpénztári befizetések felhasználási feltételeinek
megváltozása egyértelmûen negatívan érintette a szabadidô-
sport szektort. Az egészségpénztárak 2012. január elsejétôl
nem nyújthatják a tagjaik részére az adómentesen igénybe
vehetô szolgáltatások közül a következôket:
• fürdôszolgáltatás
• egészségügyi és gyógyüdülés
• sporttevékenység.
Ez azért is megdöbbentô, mert a 2010-es évben az egészség-
pénztári tagok sporttevékenységre elszámolt szolgáltatása
meghaladta a kétmilliárd forintot. A cafetéria elemek közül
azonban a munkaadók még így is ezt rangsorolták a harma-
dik helyre. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Megállapíthatjuk, hogy az adóváltozások a szabadidôsportot
egyértelmûen hátrányosan érintették. Ez a folyamat évrôl,
évre megismétlôdik. A 2012-es változások a munkaadóknak
nagyobb terhet, míg a munkavállalóknak korlátozottabb
igénybevételt jelentenek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: SZÉP kártya, üdülési csekk, egészségpénztár

35Elôadáskivonatok • IX. Országos  Sporttudományi Kongresszus

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

3
. é

v
fo

ly
a
m

 5
0
. sz

á
m

 • 2
0
1
2
/2

Szemle/2012/2/03-78  2012/05/09 16:21  Page 35



MIÉRT PONT EZ A RENDSZER?
GGuullyyááss  EErriikkaa,,    SStteerrbbeennzz  TTaammááss  
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Budapest
EE--mmaaiill::  sstteerrbbeennzz@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Sportversenyek esetében a teljesítmények összehasonlítása
általában kézenfekvô módszerekkel történik: a gyôztes spor-
toló vagy csapat eredménye a veszteséhez hasonlítva nyer
értelmet, s a világos szabályok alapján mindenki elfogadja
az értékelést. 
De vajon miként történik a különbözô sportágakban elért
eredmények összevetése? Hogyan hasonlítják össze a sport
egészéért felelôs szervezetek a versenyeken elért teljesítmé-
nyeket, és milyen következtetéseket vonhatunk le az elter-
jedt éremtáblázatokból, pontrendszerekbôl?
Az elôadás a sportágak versenyét elemezve tesz kísérletet
arra, hogy azonosítsa a teljesítményértékelô módszerek sa-
játosságait, felhívja a figyelmet az azokból fakadó veszélyek-
re és javaslatot tesz a rendszer alapját képzô alternatív
módszer kialakítására, amely elôsegítheti a magyar sport
versenyképességének növelését. 

MMóóddsszzeerreekk
A vizsgálat alapvetô módszere közgazdasági, és ennek meg-
felelôen feltételezi a szereplôk (egyének és szervezetek) önér-
dekkövetô, korlátozott racionalitás alapján leírható viselke-
dését. A magyar és európai sportirányításban mûködô
pontrendszerek elemzésével bemutatja, hogy a hiányos
szerzôdésekbôl fakadó opportunista viselkedés a rendszer
olyan jellemzôje, melyet teljesen kiszûrni nem lehetséges, de
az információs aszimmetria és a stratégiai megtévesztés
okozta hatékonyságveszteség csökkenthetô. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A különbözô pontrendszerek és éremtáblázatok nem csak a
teljesítmények értékelésére, hanem a szereplôk ösztönzésére
is szolgálnak. Az önérdekkövetô szereplôk viselkedése az al-
kalmazott módszerek ismeretében megváltozik, ezért különö-
sen fontos olyan eszközök alkalmazása, amelyek a magyar
sport alapvetô céljainak megfelelô magatartásra ösztönöznek,
és nem a csak szavakban elkötelezett viselkedést díjazzák. 
Mivel a mindenkori sportirányítás által alkalmazott értéke-
lô rendszerek a teljesítmények értékelése mellett meghatá-
rozzák a finanszírozás struktúráját is, egy hibás módszer
rossz ösztönzéshez vezet, az pedig torz finanszírozási struk-
túrát alakít ki.  A korlátozott racionalitásból fakadó törvény-
szerûségek felismerése és beépítése egy alternatív rendszer-
be a létezô pontrendszereknél jobb, „elég jó" ösztönzô rend-
szer kialakítását teszi lehetôvé.
KKuullccsssszzaavvaakk:: korlátozott racionalitás, ösztönzô rendszerek,
sportfinanszírozás, stratégiai viselkedés

FUTÓSZALAGOS, SPIROERGOMETRIÁS TERHELÉSES
PROTOKOLLOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
FÉRFI TRIATLON VERSENYZÔKNÉL
GGyyöörree  IIssttvváánn11,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee22,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt22,,  
HHiissnnyyaayy--HHeeiinnzzeellmmaannnn  DDóórraa22

1 Magyar Honvédség, Honvéd Kórház Egészségügyi Hatósági
és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ddrr..ggyyoorreeiissttvvaann@@mmaaiill..ddaattaanneett..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A spiroergometria a szív-, keringési- és a légzôrendszer mû-
ködésének vizsgálatára alkalmas eljárás. Az állóképességi
sportágakban, tehát a triatlonban is az egyik legalapvetôbb
sportorvosi vizsgálati módszer az edzettségi állapot megálla-
pítására. 

A versenyzôk teljesítmény felmérésére különbözô terhelési
protokollokat alkalmaznak a nemzetközi és a hazai laborató-
riumokban. Az anaerob átmenet megállapítására a legelfoga-
dottabb módszer a több lépcsôs teszt során a vértejsav kon-
centrációból az anaerob küszöb megállapítása. Ehhez a mód-
szerhez nagy teljesítményû, magas végsebességû futószalag-
ra van szükség. Ezek a készülékek nagyon drágák és az or-
szágban csak egy-két laboratóriumban állnak rendelkezésre.
A kisebb teljesítményû futószalagok esetén a maximális se-
besség behatárolt, ezért elsôsorban a meredekség változtatá-
sával emelik az intenzitást, és az anaerob átmenet meghatá-
rozására a ventillációs küszöb értékébôl következtetnek. 

MMóóddsszzeerreekk  
12 férfi triatlon válogatott sportoló futószalagos spiroergo-
metriás vizsgálatát végeztük el két alkalommal. Mindkét
esetben állandó sebesség mellett (11 km/h) és 4% induló
meredekségen kezdtük a terhelést. Az elsô alkalommal az
intenzitást 2 percenként 2%-os meredekséggel növeltük,
míg a második alkalommal percenként 1%-os volt az eme-
lés. Meghatároztuk a teljesítményt, a VO2max, a VCO2max,
a VEmax, valamint a maximális pulzusszámot. A két vizs-
gálati eredményt egy mintás t-próbával hasonlítottuk össze,
a szignifikancia szintet p<0,05 határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A két vizsgálati módszer összehasonlításakor a futási idô-
ben és a maximális teljesítményben figyeltünk meg különb-
séget. A kétperces 2%-os emelésnél a futási idô 2 perccel
hosszabb volt (p<0,001), mint az egyperces 1%-os intenzi-
tás-növelésnél (907,5+/-56,9 mp; 788,3+/-104,6 mp). Az
elért maximális teljesítmény szignifikánsan magasabb
(p<0,01) volt az elsô protokoll esetében (429,3+/-40,8;
409,8+/-35,6 watt). Nem találtunk szignifikáns különbséget
a maximális pulzusszámban (188+/-8; 186+/-7 ütés/perc),
a ventillációban (152+/-17; 148+/-19 l/perc), a légzésszám-
ban (54,4+/-7,2; 52,1+/-8), a VO2max (4,65+/-0,5; 4,72+/-
0,43 l/perc), a VCO2max  (5,63+/-0,78;5,73+/-0,62 l/perc
és az RQ (1,21+/-0,1; 1,22+/-0,09) értékében. A VO2-rel ér-
téke teljesen azonos a két esetben (68,4+/-3,9; 68,7+/-7,3
(ml/perc/kg ).

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A két vizsgálati protokollt összehasonlítva, a spiroergometri-
ai paraméterek maximális értékeiben nem találtunk szignifi-
káns különbséget. Ha a vizsgálat idôtartamát nézzük, akkor
a percenként történô 1%-os meredekség emelés rövidebb
idôtartamú terhelést eredményez, valamint a VO2, a VCO2 és
a VE a terhelési idô függvényében meredekebben emelkedik,
mint a kétperces, 2%-os terhelési protokoll során. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: spiroergometria, triatlon, VO2max, futószalag

ÚJ SPORTIRÁNYÍTÁS – ÚJ ALTERNATÍVÁK ÉS 
LEHETÔSÉGEK - SPORTTERÜLETEK SZINKRONIZÁCIÓJA
LEHETSÉGES ÚJ MEGVALÓSÍTÁSI MODELL 
A MÉM-ELMÉLET SPORT TERÜLETEIRE TÖRTÉNÔ 
ADAPTÁCIÓJÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL
GGyyöörrffii  JJáánnooss
Magyar Sporttudományi Társaság 
Sportinnovációs Szakbizottság, Budapest
EE--mmaaiill::  ggyyoorrffiijjaannooss@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az új sportirányítási struktúra új módszereket – a sportte-
rületek szinkronizálását kialakító irányítási gyakorlatot –
igényel. Az új irányítási modell kialakításában nagy segítsé-
get nyújthat a mém-elmélet sport területére történô adaptá-
lása. A jelenlegi átalakuló modell irányítási mechanizmusá-
nak pontosításához elméleti segítséget nyújthat új típusú
innovatív megoldások kidolgozása és bevezetése, és egy pa-
radigmaváltó új szemléletû megközelítés alkalmazása. 
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MMóóddsszzeerreekk  
A modellállításban a koncepcióállítási iskola, a tervezési is-
kola, pozícionáló iskola, vállalkozói iskola, kognitív iskola,
tanulási iskola, hatalmi iskola, kulturális iskola, környezeti
iskola, konfigurációs iskola közép–kelet-európai XXI. száza-
di helyzetre adaptálható eredményeit, módszereit kutattam,
használtam fel. A mém-elmélet területén fôképpen Mérô
László munkásságához kapcsolódtam (természetesen figye-
lembe véve a téma klasszikusainak pl. Richard Dawkins ku-
tatásait, munkásságát). Modellalkotási munkámat a most
megalakult MOB tagozatok vezetôivel folytatott mélyinter-
júkkal alapoztam meg.

EErreeddmméénnyyeekk
Közös ügyek, szinergiák megtalálásának szándéka egy meg-
valósítási modell megfogalmazásához vezetett. Egy olyan
ajánlott megvalósítási modell és végrehajtási mechanizmus
kidolgozása, amit a politikai döntéshozóknak, a sportköz-
igazgatás vezetôinek és a magyar sportirányítás és a konk-
rét sportágak vezetôinek is ajánlhatok megvalósításra, ko-
rábbi országos, országos ernyôszervezeti, sportterületi,
sportági, kistérségi, városi, települési, turisztikai, komplex
stratégiáim eddigi eredményeire alapozva.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A modellállítás és összehasonlítás tisztázni kívánta, hogy -
a korábbi gyakorlathoz képest - milyen potenciális, pozitív,
fejlesztô lehetôségeket rejt az új sportirányítási struktúra?
Milyen prioritási pontokon szükséges és lehetséges a haté-
kony együttes fellépés? Melyek azok a „közös ügyek" – az ed-
digi eredményeket, hagyományokat, autonómiákat tisztelet-
ben tartva – amelyek a magyar sport egészére fejlesztô, in-
novatív hatásokkal lehetnek. A kidolgozott megállapítások,
javaslatok, segíthetik egy hatékonyabb, korszerûbb sport-
struktúra és megvalósítási gyakorlat kialakulását.
KKuullccsssszzaavvaakk:: új sportirányítás, szinkronizáció, mém-elmélet

ADALÉKOK AZ ULTRAMARATONI FUTÁS 
SPORTFÖLDRAJZI VIZSGÁLATÁHOZ
GGyyôôrrii  FFeerreenncc,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó,,  VVáárrii  BBeeááttaa
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  ggyyoorrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az ultramaratoni futás a 18. századi Angliából induló pe-
desztriánizmusban gyökerezik, tehát a modern atlétika egyik
legôsibb mûfajának tekinthetô. A kezdeti „heel and toe" stí-
lusú gyaloglóversenyeket fokozatosan váltották fel a népsze-
rû „go as you please" viadalok. Mivel azonban a maratoni
távnál hosszabb versenyszámok nem kerültek a modern at-
létika sztenderd versenyszámai közé, népszerûségük erôsen
hanyatlani kezdett, s csak a 20. sz. utolsó két évtizedében
indultak újra virágzásnak. A Nemzetközi Ultrafutó Szövetség
(IAU) megalakulása, a nemzeti szakszövetségek, illetve szak-
osztályok létrejötte, valamint a Nemzetközi Amatôr Atlétikai
Szövetség (IAAF), valamint az Európai Atlétikai Szövetség
(EAA) támogatása lehetôvé tette az ultramaratoni futás egy-
séges szabály- és versenyrendszerének kialakítását. 

MMóóddsszzeerreekk
Munkánk elsô része a szakirodalom, a nemzetközi ranglis-
ták, eredménylisták alapján az ultramaratoni futás törté-
netét és annak sportföldrajzi vonatkozásait vázolja fel.
Második része a legeredményesebb hazai ultrafutók élet-
útját idôföldrajzi módszerekkel vizsgálja. Arra keresi a vá-
laszt, hogy az ország mely részei, mely települései bocsá-
tották ki a legtöbb, nemzetközi szinten jegyzett ultramara-
tonistát. A tér-idô pályák megszerkesztéséhez szükséges
adatokhoz a versenyzôkkel készített interjúk segítségével
jutottunk. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az 1980-as évtizedben nyugat-európaiak és amerikaiak
uralják a nemzetközi élmezônyt, majd a 90-es évek az orosz,
valamint a közép- és dél-európai versenyzôk dominanciáját
hozza. A szélesedô világmezônyben a magyarok figyelemre-
méltó sikereket (Evés vb-gyôzelmek) érnek el. A hazai ver-
senyzôink tér-idô pályáit tartalmazó „tér-idô dobozban" az
egyéni életutak bizonyos csomópontokban (például Békés-
csaba, Szeged) együtt haladnak. Ez a körülmény – az egy-
más közötti társas interakciók kialakulásának lehetôsége –
nagyban elôsegíthette tehetségük kibontakoztatását. A gya-
kori találkozások, a szimpátia, az együttes edzések, a koo-
peráció és versengés, az információcsere és a tudás átadá-
sának lehetôsége ehhez kitûnô feltételeket teremtett. Mind-
ezt támogatta a versenyzôk mögött álló klubok szakmai hát-
tere, s az ultrafutást pártoló kedvezô helyi miliô.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A hazai ultrafutás számos szép eredménnyel büszkélkedik
és több hazai ultramaratoni verseny vívta már ki a szakma
elismerését. Versenyzôink jó menedzseléssel, erôsebb (nem
megosztott!) szövetségi és klubháttérrel, a tudomány ered-
ményeit is felhasználó szakmai mûhelymunkával (pl. közös
edzéstervek, válogatott edzôtáborok, pszichológiai felkészí-
tés, táplálkozási tanácsadás) és anyagi támogatással továb-
bi szép fejezeteket írhatnának atlétikánk aranykönyvébe. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: ultramaraton, ultrafutás, sportföldrajz, idô-
földrajz 

ÖSSZEFÜGGÉSEK SZENIOR TANÁROK NAPI RUTINJA 
ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTUK KÖZÖTT
HH..  EEkklleerr  JJuuddiitt11,,  CCssáánnyyii  TTaammááss22,,  NNaaggyyvváárraaddii  KKaattaalliinn33,,  
KKiissss--GGeeoossiittss  BBeeaattrriixx33

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mûvészeti, Nevelés- és
Sporttudományi Kar, Sporttudományi Intézet, Szombathely
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô
Kar, Testnevelési tanszék, Budapest
3 Nyugat-magyarországi Egyetem Mûvészeti, Nevelés- és
Sporttudományi Kar, Egészségfejlesztési Intézet, Szombathely
EE--mmaaiill::  hheekklleerr@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az egészségmagatartás – benne a mozgásos aktivitást elôny-
ben részesítô életmód  – minden életkorban közvetlen kap-
csolatot mutat az egészségi állapottal, és így az életminôség
meghatározó elemei közé tartozik. Az ötven év feletti tanárok
egészségét rengeteg – az életkorral és a mai társadalmi kö-
rülményekkel összefüggô – rizikófaktor veszélyezteti. Az
egészségi védôfaktornak elismert közepes és nagy intenzitá-
sú fizikai aktivitás (MVPA) szintjét, és a fizikai aktivitás és
az egészségi állapot kapcsolatát vizsgáltuk szenior tanárok
napi rutinjában.

MMóóddsszzeerreekk  
A mintát 21 egyetemen (n=9, ffi=5, nô=4), illetve középisko-
lában (n=12, ffi=2, nô=10) oktató, 52-65 év közötti (m=57,71,
ffi=59, nô=57,09) tanár alkotta. 
Fizikai aktivitásukat a nemzetközi irodalmak által ajánlott
kombinált adatgyûjtéssel, az Actigraph GT3X+ triaxiális ac-
celerometerrel és a napi tevékenységükrôl vezetett naplóval
rögzítettük. A vizsgált személyek egy hétig viselték a mérô-
szenzort gumiszalaggal rögzítve a jobb csípôjükön. Azokat a
napokat tekintettük valid napnak, amelyben az egyének mi-
nimum 8 órát viselték az eszközt. Az érvényes napok között
egy hétvégi nap is volt. Az adatelemzéshez 60 mp-es epoch
idôket választottunk (Cain és Geremia, 2011). Az energiafel-
használás elemzéséhez a Freedson (2011) -féle Vektor mag-
nitude algoritmust állítottuk be. A cut point értékeket a Vek-
tor Magnitude Sasaki, John és Freedson (2012) által felnôt-
tekre kidolgozott határértékei mellett határoztuk meg. Az ak-
tuális egészségi állapotot az InBody720 testösszetétel mérô
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és a CardioVision 2000 típusú oscillometrikus vérnyomás-
mérô mérési adatai alapján állapítottuk meg.
Az aktivitási szintet és az egészségi állapotot jellemzô paramé-
terek összevetésére a kétmintás t-próbát, az összefüggések
vizsgálatára korreláció analízist (Spearman) alkalmaztunk. 

EErreeddmméénnyyeekk
A férfiak átlagos energiafelhasználási (p=,002; F=,769; df=20),
illetve MVPA (p=,017; F=034 ;df=20) értékei szignifikánsan
nagyobbak, mint a nôké. A percenkénti lépésszám értékei
szignifikánsan alacsonyabbak 10 kg-nál nagyobb súlytöbblet
esetében (p=,011; F=,029; df=11). A vizsgált minta 81%-a el-
érte heti rutintevékenységével az MVPA védôfaktorként elis-
mert heti minimumot (150 perc). Az ennél kevesebb MVPA te-
vékenységet folytatók tendencia jelleggel (p=,131; F=41,6;
df=13) a veszélyeztetett egészségkategóriába tartoznak. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Megállapítottuk, hogy a szenior tanárok az egészségi állapot
védôfaktorának elismert MVPA-t napi közlekedéssel, ház-
tartási-, oktatási- és sporttevékenységgel érik el. A sportos
aktivitás, és az ezzel elérhetô VPA, elsôsorban a testnevelô
tanárokra jellemzô. Leginkább a nem testnevelô, 10 kg-nál
nagyobb súlyfelesleggel rendelkezô tanároknak javasolt az
életmódváltás.
KKuullccsssszzaavvaakk:: egészségi állapot, fizikai aktivitás, életmód,
accelerometer

NEHÉZ DÖNTÉS! – KÉZILABDA JÁTÉKVEZETÔK 
FIGYELEMVIZSGÁLATA
HHaajjdduunnéé  LLáásszzllóó  ZZiittaa,,    KKaarrssaaii  IIssttvváánn,,  VVaassss  LLíívviiaa
Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és 
Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  zziittaa@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A köztudatban mindig is örökös témaként vetôdik fel a lab-
dajátékok bajnokságaiban a játékvezetôk kérdése. Közülük
sokan egyszerûen nem tudják elfogadni, hogy ôk is olyan
emberek, mint bárki más. Tulajdonképpen mégsem olya-
nok, mert ki mernek állni és játékosokat dirigálni úgy, hogy
a hátuk mögött óriási nagy a nyomás, fôképp, ha több ezres
szurkológárda van a nézôtéren. 
A sportszakemberek körében evidenciának számít, hogy a
sportágak fejlôdésében releváns szerepet kap a játékvezetés
minôsége. Jelen esetben, a kézilabda sportágban is, ahol a
játékszabályok nemrég megváltoztak –  és ezáltal felgyorsult
a játék –, amit követniük kell a játékvezetôknek. Az edzôk és
a játékosok részérôl hiába kezdeményeznek bármilyen nemû
újítást, korszerûsítést a játék technikai és taktikai elemei-
nek végrehajtásában, ha a játékvezetés színvonala nem kö-
veti a játék fejlôdését. A korszerû játékvezetés azonban min-
den tekintetben jól felkészült játékvezetôvel lehetséges csak. 
A figyelemvizsgálat fókuszában eddig a sportolók, a csapa-
tok álltak. Most egy olyan területet vizsgáltunk, ahol a kézi-
labdajáték másik fôszereplôjére, a játékvezetôkre terelôdik a
figyelem, illetve az ô figyelmük lenne most a középpontban.
A játékvezetôk körében végzett vizsgálatunk elsôdlegesen a
figyelem képességbeli vonatkozása volt.

VViizzssggáállaattuunnkk  ccéélljjaakkéénntt rámutatnánk arra, hogy a mérkôzé-
sek során nemcsak a játékosok, hanem a játékvezetôk is áll-
hatnak nehéz döntés elôtt, amikor egy szabálytalanság után
gyorsan kell dönteniük az adott szituációban. Vizsgálatunk-
kal segítséget szeretnénk nyújtani a kézilabda játékvezetôk
részére mind a legmagasabb osztályban tevékenykedôknek,
mind az alacsonyabb játékvezetôi kategóriában mûködô
aktív fiatal, feltörekvô játékvezetôknek a fejlôdéshez. 

VViizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerrkkéénntt a pszichológiai vizsgálatok során is
jól bevált, komplex szenzomotoros vizsgáló (CST-1) és a

kombinált disztributív figyelemvizsgáló (CDT-1, CDT-2) tesz-
tet alkalmaztuk. 

AA  vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyeeii támpontot adtak a játékvezetôi fel-
adatok által elôidézett igénybevétel mértékének megítélésé-
hez, hogy a sportjátékok vezetésében elsôdleges szerep jut a
figyelemnek, valamint a reakció idô mérésének. Az egyazon
osztályban mûködô férfiak és nôk eredményeinek összeha-
sonlításakor feltételezhetôen szignifikáns eltérést találunk
az egykezes, illetve a kétkezes tesztek eredményei között.
Összegzésként elmondható, hogy a vizsgálat sportpszicholó-
giai háttere abban rejlik, hogy olyan területet vizsgáltunk,
mely ilyen aspektusból nem kapott még megközelítést a
vizsgálatok során. A kézilabda játékvezetôk legalapvetôbb,
és leginkább elvárható jellemzôje, hogy magas szinten is-
merje saját sportágának játékszabályait, és képes legyen
magas szinten alkalmazni is.
KKuullccsssszzaavvaakk:: figyelem, kézilabda, játékvezetôk, játékszabály

TESTÖSSZETÉTEL HATÁSA 
A MOTORIKUS KÉPESSÉGEKRE
HHaallaassii  SSzzaabboollccss
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvû Tanítóképzô Kar,
Szabadka
EE--mmaaiill::  sszzaabbiiuuss@@hhoottmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A gyermekek szervezetét különbözô hatások érik. Ahhoz,
hogy sokoldalúan fejleszthessük a gyermekek motorikus
potenciálját, ismernünk kell azokat az elemeket, amelyekre
mi is hatással lehetünk. 
Az emberi test különbözô szövetekbôl áll, amelyek a fejlô-
dés, növekedés és öregedés folyamán változnak. Az emberi
készségek, képességek és testösszetétel folyamatosan vál-
toznak a testi fejlôdés törvényszerûségei alapján. Azok, akik
rendszeresen mozognak, megôrzik az egészséges testsúlyu-
kat és lecsökkentik bizonyos krónikus betegségek kialaku-
lásának rizikóját (Blair és Hardman, 1995).
Ebben a kutatásban a gyermekek motorikus képességeit ge-
nerálisan vizsgáltuk, mivel az adott korosztálynál még nem
különülnek el egymástól (Nicin, 2000; Sekulici Metikos, 2007;
Matic, 2008).

MMóóddsszzeerreekk
Az adatfelvételt Szabadkán (Szerbia), 2 általános iskolában
végeztük el, az iskolaigazgatók és a szülôk írásos beleegye-
zésével. Összesen 125 tanuló (Átlag kor=7,39; szórás=0,44)
62 fiú és 63 lány vizsgálatának eredménye áll rendelkezé-
sünkre. A tanrend szerinti testnevelés órák száma mindkét
iskolában 3 volt hetente. 
A testi fejlôdés jellemzésére ebben az összehasonlításban
csak a testmagasság és a testtömeg adatokat használtuk. A
test zsír-, izom- és víz-tartalmát BIA módszerrel becsültük,
In Body 230 (Biospace Co. Ltd. Szöul, Korea) testösszetétel
analizátorral. A motorikus teljesítmények változását Bala
(2007) javaslatait követve a 20m futás, a helybôl távolugrás,
poligon hátrafelé, lapérintés, ülésben elôrehajlás, sit-up
(felülés) és hajlított karú függés próbákban elért eredmé-
nyek alapján jellemeztük. 
A  vizsgált  változók  mintánkénti  különbségeit  kétmintás
t-próbával ellenôriztük. Majd faktoranalízissel meghatároz-
tuk a motorikus képességek fôkomponensét. Végén pedig
regresszióelemzéssel kiszámoltuk milyen hatással vannak
az antropometria és testösszetétel változói a generális moto-
ros változókra.

EErreeddmméénnyyeekk
A kétmintás t-próba alapján megállapítható, hogy a fiúk és
a lányok között statisztikailag jelentôs a különbség. A mo-
torikus változóknál 20m futás, poligon hátrafelé, helybôl tá-
volugrás próbáknál a fiúk, míg az ülésben elôrehajlás pró-
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bánál a lányok javára. A testösszetételnél a teljes izomtömeg
és a teljes víztömeg a fiúk javára.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A generális motorikus változóra statisztikailag jelentôs ha-
tással van a teljes zsírtömeg, testsúly és a lányoknál még a
testmagasság is. A gyermekek, akiknél nagyobb a teljes zsír-
tömeg, rosszabb eredményeket értek el a motorikus próbák-
ban. A teljes zsírtömeg megnehezíti az erô jellegû próbák el-
végzését (hajlított karú függés, sit-up) és negatív korreláció-
ban áll velük (Szakály, 2008). Ezt a tényt alátámasztja több
kutatás is (Matic, 2008; Jozic i Hrzenjak, 2006). Az egész-
ség-kockázatot jelentô depózsír mennyiség növekedése az
iparilag fejlett és a fejlôdô társadalmakban általános jelen-
ség (WHO, 1998), az obesitas vagy súlyosabb formája a me-
tabolikus szindróma (Lakka és Laaksonen, 2007) a mortali-
tási statisztikák élére került (Grundy et al., 2004). A nagy
depózsír mennyiség a megváltozott életmód (változatlan
vagy növekvô energiabevitel, csökkent felhasználás és az ülô
életmód) következménye és ez igazolja a negatív hatást a ge-
nerális motorikus változókra a hétéves gyermekeknél. 
A kapott eredmények alapján kijelenthetô, hogy a testössze-
tétel negatívan hat a motorikus feladatok elvégzésére a hét-
éves gyermekeknél Szabadkán. Míg a testmagasság (a növe-
kedés és fejlôdés mutatója) pozitív hatása a lányoknál, fel-
tehetôen a gyorsabb fejlôdéssel magyarázható. Minél ma-
gasabbak és „érettebbek", annál gyorsabb az információá-
ramlás a központi idegrendszer és az izmok között.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: motorikus képességek, testösszetétel, alsós
osztály 

AZ ISKOLAI TORNA IRÁNTI KÖTÔDÉS VIZSGÁLATA 
11-18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN 
HHaammaarr  PPááll11,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn22,,  AAddoorrjjáánnnnéé  OOllaajjooss  AAnnddrreeaa11,,  
VVoolláákk  AAddrriieennnn11,,  SSooóóss  IIssttvváánn33

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
3 Faculty of Applied Sciences, University of Sunderland, UK
EE--mmaaiill::  hhaammaarr@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A tantárgyi kötôdések vizsgálata a pedagógiai kutatások
egyik középpontjában álló témája (Báthory, 1989), ugyan-
akkor kisebb a szakirodalma egy adott tantárgyon, neveze-
tesen a testnevelésen belüli tananyagrészek kötôdésvizsgá-
latának. A lefolytatott vizsgálatok az egyes tananyagrészek
iránt megnyilvánuló attitûdöket elsôsorban a tanárok, s
nem pedig a tanulók oldaláról vizsgálták (Gombocz, 1999;
Kovács és mtsai, 2000; Gergely, 2001; Hamar és mtsai,
2003; Keresztesi és mtsai, 2004; Fügedi és mtsai, 2006;
Reigl, 2008). A torna alapvetô része a testkultúrának, mert
egyrészt általános népegészségügyi szempontokat szolgál,
másrészt minden sporttevékenység alapját jelenti. Az isko-
lai testnevelésben így a tornatanítás és -tanulás helye és
szerepe megkérdôjelezhetetlen (Hamar, 2011). Célunk an-
nak kiderítése, hogy a 11-18 éves fiúknak és lányoknak mi-
lyen az attitûdje (hozzáállása, beállítódása) az iskolai torna-
tananyag, a tornatanulás iránt, illetve a torna iránti pozitív
vagy negatív attitûdök és önmotivációs késztetések megnyil-
vánulnak-e a nemek vagy az életkor függvényében. 

MMóóddsszzeerreekk
A vizsgált minta 2840, 11-18 éves tanulóból állt, nemek

szerint közel azonos arányban megosztva: 1367 fiú és 1473
lány. Az adatfelvétel öt budapesti és 21 vidéki iskolában zaj-
lott homogén földrajzi (területi) megoszlásban. Az érzelmi re-
akciókat és az önmotivációs késztetéseket két, névtelen vá-
laszadást lehetôvé tevô, kérdéslista segítségével mértük fel.
Az egyik kérdôíven a kijelentések pozitív, illetve negatív tar-

talmát a tanulók igennel és nemmel véleményezhették, míg
a másikon egy ötfokozatú Likert-skálán kellett a kérdések-
ben szereplô kijelentéseket önmagukra vonatkoztatva érté-
kelniük. A kérdôívek kitöltetésére a 2006/2007. tanévben
került sor. Az adatfeldolgozás során, hipotéziseink igazolá-
sára a 2*2*4 ANOVA számítást, illetve a csoportok közötti
különbségek megállapítására a Bonferoni Post Hoc tesztet
alkalmaztuk.

EErreeddmméénnyyeekk
A mindkét attitûddel összefüggô kérdés igen-nem válaszai
alapján szignifikánsan eltérô eredményeket kaptunk az ön-
motivációs faktor értékeit illetôen (p<0,05). Megállapítható,
hogy a nemek és korcsoportok szerint is jelentôsen eltérô
volt a faktor eredménye mindkét attitûd kérdés igen-nem
válaszai alapján (p<0,05). Interakciókat találtunk a
nem*csoport és a kérdés*nem*csoport, valamint a kér-
dés*csoport változók között.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Rövid összegzésként megállapíthatjuk, hogy a lányok torna
iránti hozzáállása, beállítódása minden vizsgált korosztály
esetében pozitívabb, mint a fiúké. Az életkor elôrehaladtával
mindkét nemnél csökken az iskolai torna iránti kötôdés. A
lányoknál a visszaesés jelentôsebb, míg a fiúknál alacso-
nyabb mértékû. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: iskolai testnevelés, torna, kötôdésvizsgálat

A SPORTOLÁSI GYAKORISÁG HATÁSA 
A MENTÁLIS ÁLLÓKÉPESSÉGRE (MÁQ) 
ÉS A PSZICHOSZOCIÁLIS EGÉSZSÉGRE
HHeeggeeddûûss  CCssaabbaa,,  HHoorrnnyyáákk  BBeeaattrriixx
Magyar Honvédség Honvédkórház Egészségügyi Hatósági
és Haderôvédelmi Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet,
Egészségnevelési és Hatósági Alosztály, Budapest
EE--mmaaiill::  ccssaabbaa..hheeggeedduuss8844@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Krónikus, nem fertôzô megbetegedések prevenciójában az
életmódbeli tényezôk kedvezô irányba való befolyásolása,
így a rendszeresen végzett fizikai aktivitásra való ösztönzés
központi szerepet foglal el. Magatartásorvoslási kutatások
igazolják, hogy a rendszeresen végzett testmozgás a kedve-
zô fiziológiai hatásának köszönhetôen a testi és mentális
egészségi állapotot egyaránt pozitív irányban képes befolyá-
solni. 

MMóóddsszzeerreekk  
A Magyar Honvédség egészségügyi szûrôvizsgálati rendszeré-
nek átalakítását követôen egy olyan új protokoll került kidol-
gozásra, mely képes az egészségmagatartási tényezôk komp-
lex mélyreható elemzésére. Az alkalmazott kérdôívben az
egyéni egészségmagatartásra (táplálkozás, testmozgás, do-
hányzás stb.) vonatkozó itemek mellett szerepel több nem-
zetközi mutató (önminôsített egészségi állapot, pszichoszo-
matikus tünetlista), valamint egy speciálisan a Magyar Hon-
védség személyi állományára kifejlesztett teszt, mely a men-
tális állóképességet – mint a mentális egészség egyik legfon-
tosabb meghatározóját – méri. Kutatásomban a testmozgási
státusz, a mentális állóképesség szintje, valamint a pszicho-
szociális egészségfaktorok (önminôsített egészségi állapot,
pszichoszomatikus tünetlista) kapcsolatát vizsgáltam a
2010. évi egészségügyi szûrôvizsgálati adatok alapján. 

EErreeddmméénnyyeekk
Eredményeim szerint – a korábbi kutatási eredményeknek
megfelelôen – a testmozgási státusz és a mentális állóképes-
ség szintje között pozitív korrelációs kapcsolat, míg a test-
mozgás gyakorisága és a pszichoszociális egészségfaktorok
(önminôsített egészség, pszichoszomatikus tünetlista) kö-
zött negatív irányú összefüggés volt megfigyelhetô.  
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
„Mens sana in corpore sano" – ép testben ép lélek, ahogy a
régi latin mondás tartja. A rendszeres testedzés kedvezô
élettani hatásainak vizsgálata mellett, az utóbbi években
egyre nagyobb figyelem hárul a pszichés és pszichoszociális
hatások elemzésére. Kutatási eredmények igazolják a rend-
szeresen végzett testmozgás és a mentális hatások (például:
önbizalom, pozitív gondolkodás, kompetenciaérzés erôsödé-
se, autonómia, belsô kontroll, pozitív önértékelés és énhaté-
konyság) közötti kapcsolat meglétét. Jelen kutatásomban a
rendszeres testmozgás pszichés, illetve pszichoszociális
egészségi állapotra kifejtett hatásait vizsgáltam. Eredmé-
nyeim szerint – a korábbi kutatási eredményeknek megfele-
lôen – a testmozgási státusz és a mentális állóképesség
szintje között pozitív korrelációs kapcsolat, míg a testmoz-
gás gyakorisága és a pszichoszociális egészségfaktorok (ön-
minôsített egészség, pszichoszomatikus tünetlista) között
negatív irányú összefüggés figyelhetô meg.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, mentális állóképesség, pszi-
choszociális egészségfaktor 

AZ IZOM AKTIVÁCIÓS SZINTJE ÉS ELÔFESZÜLÉSE 
KÖZÖTTI KAPCSOLAT, HATÁSA A TÉRDFESZÍTÔK 
MECHANIKAI JELLEMZÔIRE
HHeeggyyii  AAnnddrrááss,,  PPéétteerr  AAnnnnaammáárriiaa,,  NNééggyyeessii  JJáánnooss,,  
TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  rreeaall0099@@vviippmmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
Számos kutatás eredményeképpen elmondható, hogy az
izom elektromos aktivitása és feszülése között lineáris kap-
csolat található. Az elôfeszülés- és az azt követô dinamikus
munkavégzés nagysága között szintén lineáris kapcsolat
van. Az izom aktivációs szintje befolyásolja a munkavégzés
nagyságát, de ez a lineáris kapcsolat megbomlik, ha a kitû-
zött izomfeszülést a lehetô leggyorsabban kell elérni. Vizsgá-
latunkban arra kerestük a választ, hogy az izom aktivációs
szintje vagy az izom feszülése befolyásolja elsôsorban a di-
namikus munkavégzést.

MMóóddsszzeerreekk
9 fiatal személy (19,89± 0,78 év) bemelegítés után ülôhelyzet-
ben foglalt helyet a Multicont II dinamométeren. A maximá-
lis izometriás nyomatékot (MIC) 60 fokos térdízületi szöghely-
zetben megmértük. A maximális forgatónyomaték 100, 80,
60, 40, 20 (QR100,80,60,40,20) százalékánál az erômérôkar automa-
tikusan felszabadult, majd ezt maximális sebességû koncent-
rikus kontrakció követte. Az elôfeszülési szinteket két módon
kellett elérni: idôkorlát nélkül (Fn), a lehetô legrövidebb idô
alatt (Fgy). A kontrakciók alatt a vastus mediális (VM) és vas-
tus lateralis (VL) izmok aktivációs szintjét (rmsEMG) telemet-
riás EMG készülék segítségével határoztuk meg. Vizsgáltuk
az izometriás kontrakciót követô elsô 10˚-ban a szögsebessé-
get (ω) és a szöggyorsulást (β). A változók közti különbségeket
kétmintás t-próbával, az összefüggéseket Pearson-féle korre-
lációval határoztuk meg (Statistica 10.0).

EErreeddmméénnyyeekk
Fn esetében rmsEMG és az elôfeszülési szint között szignifi-
káns, polinom kapcsolatot találtunk. Fgy esetében azonban
ez a kapcsolat nem állt fenn. Az elôfeszülési szint és a w, il-
letve elôfeszülési szint és β között lineáris kapcsolat volt Fn

és Fgy esetében is, azonban Fgy-nél jelentôsen nagyobb volt
alacsony feszülési szinteknél (QR60,40,20) a mechanikai mun-
kavégzés (p<0,01).

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Eredményeink azt mutatják, hogy az izom feszülési és akti-
vációs szintjét célszerû különválasztani, hiszen a kettô kö-

zött nincs összefüggés maximális izomaktiváció esetén. Fn

esetében a pozitív munka nagysága a tárolt elasztikus ener-
gia mennyiségétôl függ, mivel az aktivációs és elôfeszülési
szint párhuzamosan nôtt. Fgy-nél a pozitív munka nagysága
hasonló volt a különbözô elôfeszülési szinteknél, így megál-
lapítható, hogy a maximális aktivációs szint a domináns
faktora a pozitív munkavégzésnek. Azonban az elôfeszülés
nélküli munkavégzés és a különbözô elôfeszülési szintek
utáni munkavégzés különbsége jól mutatja az izometriás
kontrakció során tárolt elasztikus energia visszanyerését.
KKuullccsssszzaavvaakk:: EMG, izometriás és koncentrikus kontrakció

SPORT ÉS A SZABADIDÔS TEVÉKENYSÉGEK 
KAPCSOLATA A CSALÁDBAN
HHeerrppaaiinnéé  LLaakkóó  JJuuddiitt,,  BBooggáárrddii  TTüünnddee
Eszterházy Károly Fôiskola Tanárképzési 
és Tudástechnológiai Kar, Eger 
EE--mmaaiill::  llaakkoo@@eekkttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszeres testedzés növeli az alkalmazkodóképességet,
és segíti az egészséges életvitelt. Ennek eléréséhez fô cél,
hogy a lakosság minél szélesebb körében kialakuljon a moz-
gásgazdag életmód, a sportolás közösségi és társadalmi
programként általánosan elfogadott legyen, és a szabadidô
struktúrába szervesen épüljön be. A család szerepe kiemel-
ten fontos ezen célok elérésében.

MMóóddsszzeerreekk  
A gyermekek, szülôk és nagyszülôk életmódját, értékrend-
jét, életvitelük jellemzô vonásait, szabadidôs tevékenységei-
ket, testedzéshez való viszonyukat, a környezeti és nevelési
tényezôk befolyásoló hatásait kérdôíves módszerrel vizsgál-
tuk. A vizsgálatban 10-14 éves gyermekek, szüleik és nagy-
szüleik kerültek megkérdezésre (N gyermek 509, N anya
509, N apa 509,  N nagyszülô 509).

EErreeddmméénnyyeekk
A családban, családdal töltött szabadidôs tevékenységek
(4,75) kerültek elsô helyre a gyermekek osztályozása alap-
ján felállított tevékenységekkel kapcsolatos rangsorban. A
társaságban, barátokkal eltöltött idô (4,45) a második, míg
harmadik helyen az alvás, pihenés (4,11) jelenik meg. A 10-
14 éves korosztály szabadidôs tevékenységeiben domináns
szerepet betöltô sporttevékenység, játék (4,07) kategória a
negyedik,  hatodik helyen a számítógépezés, Internet (3,89)
található. A kirándulás, séta (3,37), amely szintén fizikai
aktivitást feltételez, a kilencedik helyre szorult vissza. Az
anyák által adott válaszok alapján elsô helyre szintén a csa-
lád került 4,93 átlaggal, ezt a tanulás, munka (4,26) és az
alvás, pihenés (4,21) követi. Hatodik, illetve hetedik helyen
található a kirándulás, séta (3,61) és a sporttevékenység, já-
ték (3,36) tevékenység. Az apáknál is a család (4,89), a ta-
nulás, munka (4,22) és az alvás, pihenés (4,1) került az el-
sô három helyre, a sporttevékenység, a játék (3,5) az ötödik
és a kirándulás, a séta (3,39) a hatodik helyen található. Az
átlagok alapján felállított rangsor elsô három helyén mind-
két nagyszülô esetében a család (nagymama 4,92, nagypa-
pa 4,83); alvás/pihenés (4,2; 4,4) és az olvasás (3,58; 3,64)
van. A kirándulás/séta (3,29) a hatodik, a sporttevékeny-
ség/játék (2,67) a nyolcadik helyre került a nagymamák,
valamint ötödik (3,54) és nyolcadik  (3,1) helyre a nagypa-
pák esetében. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Három generáció tevékenység értékrangsorából megállapít-
ható, hogy a sporttevékenység, játék és a kirándulás, a sé-
ta generációnként különbözô szinten preferált értékek. Az
idôsebb korosztály körében az alacsonyabb intenzitású te-
vékenységek kerültek elôtérbe, míg a legfiatalabb generáci-
ónál a sporttevékenység, játék a negyedik helyen található.
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A szülôk a rangsor második felébe sorolták a sporttevékeny-
ségeket, a kirándulást, mely azt feltételezi, hogy nem tesz-
nek eleget az egészségük megôrzéséért. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: szabadidôs tevékenységek, sport, generációk

PREVENTÍV – ÉS KOCKÁZATI MAGATARTÁSFORMÁK
JELLEGZETESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN
HHoorrvváátthh  VViirráágg,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii,,  PPáálliinnkkááss  AAnniikkóó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  vviirraagg88551133@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az egészségmagatartási formák az életmód kiemelt elemei.
Az életmóddal kapcsolatos magatartási döntéseket habár az
egyén hozza meg, ezeket a döntéseket az egyén körülményei
(kultúra, társadalomban elfoglalt pozíció, az adott társada-
lom érték- és normarendszere) és az egyén személyisége
(motiváció, konfliktus- és stresszkezelô képessége) is jelen-
tôsen befolyásolja. Az összehasonlító (cross-cultural) nem-
zetközi, határokon átnyúló kutatásoknak éppen ezek a té-
nyezôk adják a létjogosultságát.

MMóóddsszzeerreekk  
Jelen kutatásainkban az adatgyûjtéshez önkitöltéses kérdô-
íves módszert alkalmaztunk, ahol a kérdôív itemei vizsgál-
ták a szociodemográfiai hátteret, a szabadidôs tevékenysé-
geket (Pikó, 2005), a sportolási szokásokat (Keresztes és
mtsai, 2003), a preventív- és rizikómagatartási szokások
gyakoriságát (Luszczynska, 2004) és a pszichoszociális
egészséget (Pikó és mtsai, 2006). Kutatásunkat két almin-
tán végeztük, a Szegedi Tudományegyetemen (n=500) és
Szerbia néhány egyetemén (n=200). A minták leíró statiszti-
kái közel hasonlóak voltak.

EErreeddmméénnyyeekk
Elemzéseink során eltérést tapasztaltunk a preventív- és ri-
zikómagatartások gyakoriságában, azok összefüggéseiben
és a pszichoszociális egészségben is.  Szignifikáns különb-
ségeket mutattunk ki a sportolási gyakoriságban, a sporto-
lás szervezettségében és szintjében, a dohányzási szokások-
ban, az egészséges táplálkozásban és a pszichoszociális
egészség meghatározó tényezôiben. A két alminta összeha-
sonlításakor jelentôsek voltak a nemi hovatartozással kap-
csolatos összefüggések különbségei, valamint az egészség-
magatartási szokások elemeinek összefüggésénél tapasztalt
eltérések is.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Összehasonlító vizsgálatunk eredményeiben tapasztalt elté-
rések rámutatnak a szociokulturális háttér és a társadalmi
szerepek jelentôségére, azaz, az úgynevezett „Gender Studies"
kutatási terület kiemelt szerepére. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: egyetemisták, preventív egészségmagatartá-
sok, rizikómagatartások, összehasonlító vizsgálat

A KERINGÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSA
GYÔR VÁROS ISKOLÁINAK TESTNEVELÉSÉBEN
IIhháásszz  FFeerreenncc,,  KKiirráállyy  TTiibboorr,,  SSzzaakkáállyy  ZZssoolltt,,  
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,
Sporttudományi Intézet, Gyôr
EE--mmaaiill::  iihhaasszz@@aattiiff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az iskolai testnevelés mindig kulcsszerepet játszott a gyer-
mekek egészségtudatos nevelésében. Kiváltképp igaz ez
napjainkban, amikor a család szerepe számos érthetô okból
háttérbe szorult. Az iskola szerepének erôsödése egyértel-
mûen szemlélet- és módszerváltást követel az oktatásban és
a nevelésben résztvevô szereplôktôl. Kiváltképp igaz ez a
testnevelés tanításában elkötelezett szakemberek esetében.
A korszerû eszközök (és az ezekkel együtt járó új módszerek)
beépítése jelentôsen javíthatja az oktatás-nevelés minôsé-
gét, a tudatos és belsô kényszerbôl motivált rendszeres fizi-
kai aktivitás pedig megelôzhet számos a felnôtt korban meg-
jelenô a mindennapi tevékenységet alapvetôen befolyásoló
betegséget. 

MMóóddsszzeerreekk
Gyôr város egy fôigazgatóságának három iskolája (Gárdonyi
Géza, Kölcsey Ferenc és a Nádor városi Közoktatási Köz-
pont) vesz részt (n=612) gyermek, (n=341) fiú és (n=271)
lány, 6-15 éves (1-8. osztályosok). A hosszmetszeti vizsgálat
2011. novemberétôl - 2012. májusig tart. Az idôszak alatt a
kezdeti és a végstátusz meghatározása között folyamatos,
tervezett intervenció folyik, amely a keringési rendszer fej-
lesztését célozza. Az intervenciót 9 testnevelô- és testneve-
lést tanító pedagógus végzi, 10 fôiskolai hallgató közremû-
ködésével. A testösszetételt (TTS, PBF, FFM, BFM, SMM,
TBW) InBody 720 típusú bioimpedancia analizátorral be-
csültük. Az állóképességet a módosított 20 m-es ingafutás
teszttel (Ihász et. al. 2006) végeztük (RNyp, RMp, Tms). A
programban résztvevô gyermekek fizikai aktivitását (a test-
nevelés órákon kívül, öt összefüggô napon) Tri-Axis Actig-
raphy Monitorral végezzük. Az intervenció ideje alatt a test-
nevelôk folyamatos információt küldenek a testnevelési órák
intenzitásáról (Polar RS 400 típusú monitorral rögzített)
pulzusdiagramok formájában, on-line módban.

EErreeddmméénnyyeekk  ((vváárrhhaattóó  eerreeddmméénnyyeekk))..  
A konferencia idejére feldolgozott adatokkal fogunk rendel-
kezni. Mindenekelôtt azt reméljük, hogy a résztvevô gyerme-
kek megismerik saját terhelhetôségüket, az egyre tudato-
sabb tevékenység során mindennapi életük részévé válhat a
fizikai aktivitás és ezen keresztül az egészség megôrzése. A
gyermekek testösszetétele elônyösen változhat (izom- és
zsírtömeg aránya), amely jelentôs rizikófaktorként van jelen. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A fájdalomérzés nélküli felkészülés élménye adhat csak ala-
pot arra, hogy a keringési rendszer fejlesztése a tanulók éle-
tének részévé váljon. Az ilyen formában történô teljesít-
ményjavulás csak megerôsítheti a folyamatot.
KKuullccsssszzaavvaakk:: terhelhetôség, tudatosabb tevékenység, kerin-
gési rendszer fejlesztése
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A JÁTÉKOSÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 
A PROFESSZIONÁLIS EURÓPAI LABDARÚGÁSBAN
IIllllééss  ÁÁllmmooss
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  iilllleessaallmmooss@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Az európai labdarúgás a „Bosman-ügy" 1995-ös lezárása
óta nagymértékben üzletiesedett. A futball munkaerôpiaca
felszabadult, a játékosok (és ügynökeik) anyagi követelései
megsokszorozódtak, óriási pénzösszegek igényét keltve a
modern labdarúgásban. 
Az ideje nagy részét a pályán töltô labdarúgótól nem várha-
tó el, hogy jogász és diplomata feladatoknak is eleget tegyen.
Kell valaki, aki mögötte áll, tárgyal és intézi ügyeit. Az imént
felsorolt tények következtében a játékosügynökök szerepe az
utóbbi másfél évtizedben jelentôsen megnövekedett. 
Kutatómunkám célja a játékosügynöki tevékenység jelentô-
ségének meghatározása a sportgazdaságon belül, illetve a
FIFA, az UEFA és az Európai Unió állásfoglalásának és je-
lenleg hatályos szabályzatainak feltérképezése a játéko-
sügynökök tevékenységével kapcsolatban.

MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásom során igyekeztem a legtöbb szempontból meg-
vizsgálni a játékosügynökök tevékenységét és szabályozá-
sát. Elsô lépésként összegyûjtöttem és elemeztem a FIFA, az
UEFA és az EU vonatkozó dokumentumait, rendszereztem a
témához kapcsolódó hivatalos adatokat.
A szekunder források mellé primer kutatási módszerként
strukturált és mélyinterjúk készítését választottam. Az in-
terjúalanyok kiválasztásánál arra törekedtem, hogy minél
több, különbözô érdekeltségû csoport képviselôjének szak-
mai véleményét feldolgozzam. Nemzetközi tapasztalattal
rendelkezô edzôk, labdarúgók, játékos-megfigyelôk segítet-
ték a tárgykör vizsgálatát.

EErreeddmméénnyyeekk
Annak ellenére, hogy a játékosügynöki szakmát gyakorlók
száma az elmúlt másfél évtizedben többszörösére emelke-
dett, napjainkban a futballtranszferek 30%-át engedély nél-
küli ügynökök végzik. Ez megnyitja a kaput az emberkeres-
kedelem, a pénzmosás, a csalás és a korrupció elôtt.
Beavatkozásra van szükség. Az 1996-ban hatályba lépett –
a játékosügynökök tevékenységét meghatározó – FIFA sza-
bályzatot számtalan kritika érte. 
Az EU a panaszoknak helyt adva kifogásközlést küldött a
FIFA-nak, amely ennek hatására 2001-ben új, 2002-ben
pedig egy módosított szabályzatot vezetett be. Azóta a lab-
darúgás üzleti értéke tovább nôtt, a szabályzat viszont a ré-
gi maradt.  

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Mivel az Európai Unió a sportot, és különösen a labdarú-
gást az európai gazdaság szerves részeként tartja számon, a
napjainkban felmerülô ügynökproblémát kezelnie kell. 
Nem engedheti, hogy a menedzseri jutalékok megfelelô fel-
ügyelet híján „kontrollálatlan ügynökpénzekké" váljanak és
a játékosok pályafutását segítôk helyett gátlástalan üzlet-
emberek irányítsák.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Bosman-ügy, európai futballpiac, játékosügy-
nökök

TORNÁSZNÔK TELJESÍTMÉNY STRATÉGIAI 
TESZT-VÁLTOZÓINAK ADAPTÁCIÓJA ÉS KIPRÓBÁLÁSA
NEMZETI VÁLOGATOTT TORNÁSZ CSOPORTOKON
KKaallmmáárr  ZZssuuzzssaa,,  NNaaggyykkáállddii  CCssaabbaa,,  HHaammaarr  PPááll
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkaallmmaarr@@ttff..hhuu

AA  bbeevveezzeettôô  ttaannuullmmáánnyybbaann Thomas, R.R. és munkatársai
(1990) Teljesítmény Stratégia Tesztje adaptációjának meg-
bízhatósági jellemzôit és a teszt elsô alkalmazását mutatjuk
be. A teszt a ppsszziicchhoollóóggiiaaii  tteelljjeessííttmméénnyyeekkeett  mméérrôô  mmóóddsszzeerreekk
közé sorolható és a szerzôk szerint fontos szerepe van a
sportteljesítmény kialakításának stratégiájában. A teszt kü-
lön-külön és párhuzamosan vizsgálja az edzésben és a ver-
senyben fontos jellemzôket, mint az aktiváció szintjét, a re-
laxációra törekvést, az imaginációt, a célra irányulást, a ne-
gatív érzelmek kontrollját, a belsô meggyôzô beszédet, az
automatizmusokra hagyatkozást. Ezeken kívül a figyelem
szintjét csak az edzés, és a negatív gondolkodást csak a ver-
seny vonatkozásában méri. A megbízhatósági mutatók
(Cronbach alpha) .70 és .93 koefficiensek között állnak, te-
hát alkalmasak a csoportok közötti összehasonlításokra. Az
olimpiai aktualitást figyelembe véve az angol és a magyar
tornásznôk összehasonlítását mutatjuk be. 

EErreeddmméénnyyeekk  
Az edzést tekintve a magyar csapatnál szignifikánsan maga-
sabb a belsô beszéd gyakorisága, de más változóban nincs je-
lentôs eltérés. Versenyhelyzetben az angol csapat szignifikán-
san magasabb a célkitûzésben (p<0,001), illetve jobban ké-
pes relaxálni (p<0,001), ugyanakkor a magyar tornásznôk a
belsô beszédben (p<0,01) és a negatív emóciók kontrolljában
(p<0,01) szignifikánsan kedvezôbb értékeket mutatnak. Mind-
ezekbôl a versenystratégiára vonunk le következtetéseket.
KKuullccsssszzaavvaakk::  Teljesítmény Stratégia Teszt, válogatott tor-
násznôk, versenystratégia  

AZ ISKOLAI JUDO HATÁSAI A CIVIL ÉLETPÁLYÁRA
KKaanncczzlleerr  IIssttvváánn,,  KKoovvááccss  AAnnttaall
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  rreeddffooxx@@iinnddeexx..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Évtizedek óta kutatják a sport élettani és személyiségre gya-
korolt hatásait. A küzdôsportok jótékony hatásairól inkább
a nemzetközi szakirodalom szól részletesebben.  Hazánkban
is több kezdeményezés volt e sportágak iskolai kereteken be-
lüli alkalmazására. Több mint húsz éve a 80-as évek köze-
pén indult egy program a paksi Bezerédi Általános Iskolá-
ban, melynek célja az iskolai judo oktatás beindítása volt. Az
ott induló judo-s osztályt több szempontból vizsgálták (Gal-
la és Rókusfalvy 1988) és nagyon kedvezô eredmények szü-
lettek. Az akkori eredmények egy forradalmi változás elôsze-
lét engedték sejtetni, de a kívánt áttörés nem valósult meg.

MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásunk lényege abban állt, hogy felkutassuk, és mély-
interjúk segítségével feltárjuk azokat a tényezôket, melyek
az akkori tanulók, jelenleg felnôttek késôbbi életét, sporthoz
fûzôdô viszonyát meghatározták. Szerettük volna megtudni,
hogy az akkori judo-osztályos tanulók, utólag hogyan érté-
kelik az iskolában elkezdett folyamatot. 30 fô vett részt a
vizsgálatban, azok közül, aki az általános iskola befejezté-
vel, majdnem teljes mértékben eltávolodtak a sporttól. Fel-
mértünk 15 fô olyan egykor volt élsportolót (judo-s), akik az
iskolai program befejezése után szakosztályi szinten tovább
ûzték a sportot. Ôket is a motivációs nehézségekrôl, a dön-
tési csomópontokról, illetve az utólagos véleményükrôl kér-
deztük. A végsô összehasonlításban meginterjúvoltuk az
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akkori kísérleti judo-s osztályokból késôbb aktív sportoló-
ként világ- és Európa-bajnoki címet szerzett Braun Ákost is
az elôbb említett szempontok szerint. 

EErreeddmméénnyyeekk
A végsô eredmények részleges választ adtak az elején felme-
rült kérdésekre, miszerint elengedhetetlenül fontos a fiatal-
korban a rendszeres testmozgás bevezetése és tantervi beil-
lesztése. A válaszadók döntô többsége ítélte meg kiemelke-
dôen fontosnak az ötödik osztálytól nyolcadikig tartó judo-s
osztály létrejöttét.  Volt, aki úgy ítélte meg, hogy a judo he-
lyett bármilyen más sport emelt óraszámban való tanulása
hasonló eredményeket hozott volna. Kisebb hányaduk túl-
zottnak találta ezt az igénybevételt és utólag vagy valami-
lyen nyelv vagy más dolgok irányába specializálódott volna
inkább. Az egykori élsportolók a sportág mellett maradás, il-
letve a sportágelhagyási indítékok tekintetében gazdagítot-
ták a tanulmányt. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A kutatási téma két megközelítésbôl kiemelkedô jelentôsé-
gû. Az elsôdleges szempont az volt, hogy megvizsgáljuk a
sok mérésen alapuló tudományos kutatással szemben a
tényleges véleményeket és meglássuk, hogy évtizedek távla-
tából, hogyan ítélik meg a felmért személyek a gyermekkori
sport és ezen belül küzdôsport jelentôségét.
Tettük ezt azért, mert jelenleg a szóban forgó iskolában lévô
rendszer már csak nyomokban emlékeztet a kezdeti állapo-
tokra és úgy érezzük, idôszerû lenne új alapokra helyezve
újra fellendíteni az iskolai judo-oktatást. A mi általunk be-
indítani kívánt rendszer, mely egy következô tanulmány ki-
indulópontja, nemcsak informatikai hátterében, hanem ab-
ban is eltér elôdjétôl, hogy már az elsô osztályos kortól el-
kezdôdne.
KKuullccsssszzaavvaakk:: motiváció, életút, elégedettség

GYORSÚSZÓ KARMOZGÁS ELEMZÉSE ÚSZÁS KÖZBEN
RÖGZÍTETT EMG JELEK ALAPJÁN (PILOT STUDY)
KKaarrssaaii  IIssttvváánn11,,  CCoonncceeiiccaaoo  AAnnaa22,,  KKiirráállyy  BBaalláázzss33

1 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- 
és Sporttudományi Intézet, Pécs
2 Sport Sciences School of Rio Maior, Rio Maior, Portugal
3 Pécsi Tudományegyetem Matematikai és 
Informatikai Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  kkaarraassii@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu  

BBeevveezzeettééss
A gyorsúszó karmozgás keresztezett ciklusú ciklikus moz-
gás, ahol az oldalak mûködése közötti kapcsolat, elsôsorban
a sprintszámokban, eredményességet befolyásoló tényezô.
Az úszósebesség megállapítható a ciklushossz (SL) és a
mozgásfrekvencia (SR) szorzataként, állandó SL esetén az
SR növelésével az úszássebesség egy bizonyos határig növel-
hetô. A CNS individuális szinten meghatározott mozgássza-
bályozó kapacitása miatt az SR további növelésével az SL
nagymértékben csökken. Az optimális SL-SR értékek meg-
határozása jelentôs kérdés az úszás biomechanika terüle-
tén. A CNS mozgásszabályozó kapacitására továbbá a kiala-
kult motorlaterality is hatással van.
Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a
gyorsúszó karmozgás során regisztrálható bioelektromos je-
lek alapján, milyen kapcsolat, illetve milyen eltérések álla-
píthatók meg az oldalak szabályozása között.

MMóóddsszzeerreekk
Nemzetközi szintû felnôtt nôi úszó (19 év; 176 cm; 66,5 kg)
25 m szubmaximális sebességû gyorsúszó mozgása közben,
EMG jeleket rögzítettünk (Bioplux, Portugal) a test mindkét
oldalán, a  pectoralis major (PM), a latissimus dorsi (LD) és
a triceps brachii (TB) izmok fölé helyezett felületi elektró-
dákkal (Stirn et al., 2011). A jelekbôl a kontrakciók maxi-

mális energia értékét (Emax), az átlagos amplitúdót
(avgEMG), az  aktív fázis idôtartamát (AFtime), a kontrakci-
ók aktív és nem aktív idôtartamának arányát (RAF) és az
Emax csúcsok közötti idôtartamot (EmaxPP) határoztuk
meg a MATLAB (MathWorks, USA) program segítségével 9
egymást követô teljes cikluson keresztül. Az elemzéshez al-
kalmazott értékeket, normalizálás (SENIAM) után, %-ban
határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
Mindkét oldalon a legmagasabb aktivitási differenciát a TB
Emax esetében találtuk (16,95%  és 14,24%), mely az erôki-
fejtés kompenzációs funkció megnyilvánulására utal, továb-
bá a legalacsonyabbat, szintén mindkét oldalon azonos pa-
raméterben az EmaxPP esetén, azonban eltérô izmon a PM
és az  LD esetében találtunk (3,34% és 2,09%), amely a
konstans ritmus megtartásának jele. Magas átlagos oldalak
közötti aktivitási különbséget állapítottunk meg a TB
(5,06%) esetében, az eltérés mértéke lényegesen alacso-
nyabb volt az oldalakat illetôen az LD és PM esetén (1,63 és
3,24%), mely hatás az említett erôkifejtés intenzív reguláció-
jának jele. Az egyes paramétereket érintô és az izmok tekin-
tetében átlagolt eltérés legmagasabb szintje az Emax eseté-
ben volt tapasztalható (3,71%), a legalacsonyabb paraméter
differenciát a RAF (0,86%) esetében találtuk, mely eredmé-
nyekbôl szintén az erôkifejtés szabályozásának mértékére és
a ritmusszabályzás képességére következtethetünk. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az alkalmazott módszer segítségével képet kaphatunk az
úszómozgás elektrofiziológiai karakterérôl, mely a CNS ak-
tuális mozgásszabályzó tevékenységét tükrözi. A választott
paraméterek és az alkalmazott számítási eljárás segítségével
bepillantást nyerhetünk a bonyolult mozgásszabályozási
mechanizmus egyes részleteibe. Az eltérésekbôl következtet-
hetünk a szabályzó - kompenzáló mechanizmus mûködési
elveire. A bemutatott módszert alkalmazva, további vizsgá-
latok lebonyolításával, hasznos információk nyerhetôk a
mozgásvégrehajtás természetérôl és az edzés hatására bekö-
vetkezô változásokról. A kapott információkkal segíthetjük a
versenyzôk és az edzôk munkáját abban, hogy nagyobb tel-
jesítményt érhessenek el az információk alapján szabályo-
zott edzésmunkával.
KKuullccsssszzaavvaakk:: gyorsúszás, mozgásszabályozás, EMG

A KOSÁRLABDA VERSENYELÔNYEI 
A SPORTFOGYASZTÓI PIACON
KKaassssaayy  LLiillii
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
EE--mmaaiill::  lliillii..kkaassssaayy@@bbuussiinneessssggrroouupp..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszerváltást követôen a kosárlabda komoly területi és
strukturális átalakuláson ment keresztül. Az addig nagy-
számú, a bajnoki címre is esélyes fôvárosi klubok elsorvad-
tak, az utánpótlás rendszere szétesett. A nôi vetélkedés két
vidéki csapat párbajává szûkült. A férfi bajnokság kiegyen-
súlyozottabb, 5-6 vidéki klub versenyfutása szórakoztatja a
nézôket. Kik fogyasztják a kosárlabdát? Milyen a fogyasztá-
si szerkezetük, és milyen a sportfogyasztási intenzitásuk?
Sportág- és üzletfejlesztési szempontból milyen versenyelô-
nyökkel rendelkezik a sportfogyasztói piacon?

MMóóddsszzeerreekk  
Az 5.000 fôs mintán végzett on-line önkitöltôs kérdôíves ku-
tatás válaszadói a 16-59 éves magyar internetezô lakosságot
reprezentálják nem, kor, településtípus, valamint a lakóhely
régiója szerint. A minta az idôs, alacsony végzettségû, kiste-
lepüléseken élôk körében tér el szignifikánsan az alapsoka-
ság mintázatától. A kutatás feltáró jellegû, az eredmények
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bemutatása a kosárlabda és a további négy látvány csapat-
sport fogyasztói piacon kimutatható versenyhelyzetének jel-
lemzésére leíró jellegû. 

EErreeddmméénnyyeekk
A kosárlabdát a válaszadók 11%-a fogyasztja, mely részese-
dés nem éri el a labdarúgás, kézilabda, vízilabda fogyasztó-
táborának méretét, ám megelôzi a jégkorongét. Önmagában
a fogyasztótábor mérete nem tükrözi a sportági pozíciókat,
és félrevezetô a lehetôségek prognosztizálásakor. A fogyasz-
tás szerkezete és a fogyasztók korosztályi összetétele alap-
ján a sportágak versenyhelyzete eltérô. A sportági támoga-
tottság és üzleti lehetôségeinek kiterjeszthetôségét a hely-
színi nézôk száma, összetétele, elkötelezettsége, véleménye
tükrözi legjobban. Ebben a versenyben a kosárlabda pozíci-
ói országrészenként eltérôk. A labdarúgás mellett a kézilab-
da lép fel kihívóként. A legideálisabb a nyugat-dunántúli
kosárcsapatok helyzete, a legnagyobb gazdasági potenciál-
lal rendelkezô fôvárosi fogyasztói piac kiaknázatlan. A tévé-
nézôk a helyszíni nézôktôl számtalan jellemzôben eltérô
szurkolói csoportot alkotnak. A 16-19 évesek és a 20-29
évesek szoros kapcsolatban vannak a kosárlabdával, ará-
nyuk meghaladja az országos korosztályos átlagot.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A kosárlabda sportági- és üzletfejlesztés lehetôségeit (hely-
színi nézôk, utánpótlás) meghatározó 16-29 évesek, a többi
csapatsportág részesedését messze felülmúló arányban fo-
gyasztják a kosárlabdát. A sportág globális; népszerû, von-
zó és üzletileg is sikeres (NBA); a médián keresztül ismert és
trendi a hazai fiatalok körében. Ezek az adottságok komoly
versenyelônyt jelentenek a többi csapatsportággal való
összevetésben. A vidéki bázisok többi sportág által is befo-
lyásolt versenyhelyzete eltérô. A budapesti piac lehetôségei
kiaknázatlanok.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: kosárlabda, sportágak versenye, sportfogyasztás

FUNKCIONÁLIS ELEKTROMOS IZOMINGERLÉSSEL 
VÉGZETT EDZÉS HATÁSA A SZÍVRITMUSRA 
ÉS VÉRNYOMÁSRA PARAPLEG PACIENSEKNÉL
KKaattoonnaa  PPéétteerr11,,  IImmrree  AAlleexxaannddrraa11,,  KKllaauubbeerr  AAnnddrrááss22,,  
LLaacczzkkóó  JJóózzsseeff11,,33

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest
3 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 
Technológiai Kar, Budapest
EE--mmaaiill::  llaacczzkkóó@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Gerincvelô-sérülés következtében a sérülés alatti gerincve-
lôszakasz által beidegzett izmok elvesztik kapcsolatukat a
magasabb motoros központokkal, akaratlagos mozgásra
képtelenné, vagy ezekben erôsen korlátozottá válnak. A
funkcionális elektromos stimuláció (FES) módszerével a bé-
nult izmok bizonyos a mindennapok során végzett mozgá-
sok végrehajtására bírhatók, lokális és szisztémás elônyös
hatásokat eredményezve.
Vizsgálataink ccéélljjaa kimutatni, hogy a FES kerékpározó
edzés milyen hatással van a mérésben részt vevô alanyok
kardiovaszkuláris rendszerére, kifejezetten a pulzus és vér-
nyomás értékekre.

MMóóddsszzeerreekk  
Vizsgálatunkban három gerincvelô-sérült személy FES ke-
rékpározó edzésein (20 alkalom/fô) mért pulzus és vérnyo-
más értékeket használtunk fel. Minden edzés alatt öt mérést
végeztünk (a mérés elôtt;  a mérés 7.; 15.; 23. percében és
közvetlen a mérés után). Két hipotézist fogalmaztuk meg: 1.
Az edzés elôtt és az edzés során különbözô idôpontokban
mért pulzusértékek között különbség van. 2. Az edzés elôtt és

az edzés során különbözô idôpontokban mért vérnyomásérté-
kekbôl számított középnyomás értékek között különbség van.
Hipotéziseink vizsgálatához egymintás t-próbát alkalmaz-
tunk és a következô nullhipotéziseket fogalmaztuk meg: 1.
Nincs szignifikáns különbség (p<0,05) az edzés elôtt és az
edzés során különbözô idôpontokban mért pulzus értékek
között 2. Nincs szignifikáns különbség (p<0,05) az edzés elôtt
és az edzés során különbözô idôpontokban mért vérnyomá-
sértékekbôl számított középnyomás értékek között.

EErreeddmméénnyyeekk
Vizsgált alanyainknál az edzés elôtti nyugalmi pulzus átla-
gosan 64 ütés/perc volt. Az átlagos nyugalmi és maximális
érték közt: 1-es alany esetén 36 ü/p volt a különbség, 2-es
és 3-as alany esetén egyaránt 47 ü/p.
Az edzés elsô harmadában a pulzus mindhárom alany ese-
tében emelkedett, a különbség szignifikáns (p1<0,001;
p2<0,001;  p3<0,001). Az edzés második harmadában mért
értékek a kezdeti értékhez viszonyítva az 1-es és a 3-as
alanynál is szignifikánsan különböznek (p1<0,001;
p3<0,001), míg a 2-es alany esetében nincs szignifikáns kü-
lönbség (p2>0,05).
Az 1-es alanynál szignifikáns különbség az artériás közép-
nyomás értékek között az edzés egyetlen szakaszában sincs.
A 2-es alanynál az edzés elsô (p <0,01) és harmadik harma-
dában (p <0,01) van szignifikáns különbség. A 3-as alany
edzés elôtti értékeihez viszonyítva az elsô (p <0,05) és máso-
dik harmadban (p<0,05) volt szignifikáns a különbség.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A jelenleg végzett edzésrôl elmondhatjuk, hogy a terhelés
megfigyelhetô a vizsgált alanyokon, de egyiküknél sem vezet
egy edzésen belül nemkívánatos kardiovaszkuláris terhelés-
hez. Igen különbözô reakciójuk az ingerlésre felveti az egyé-
nenkénti ingerlési mintázat kialakításának szükségességét.
KKuullccsssszzaavvaakk:: mozgás-rehabilitáció, ingerlési mintázat, pa-
rasport

KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK VERSENGÔ ATTITÛDJE 
AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁSI SZOKÁSOK TÜKRÉBEN
KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  FFüüllööpp  MMáárrttaa22,,  PPiikkóó  BBeettttiinnaa33

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Magyar  Tudományos Akadémia  Természettudományi
Kutatóközpont  Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai
Intézet,  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Magatartástudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  ttaarrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A középiskolások egészségmagatartási szokásainak és tár-
sas viselkedésének megértése, fontos területet jelent mind
az életmódkutatások, mind a versengéskutatások területén.
A két tényezô közötti kapcsolat megismerése fontos alapkö-
ve lehet a fiatalok egészségi állapota jövôbeli alakulásának.
Serdülôkorban a kortárscsoportnak kiemelt szerepe van, a
csoporton belüli társas dinamikák, társas összehasonlítás
és versengés kiemelt szerepet játszhatnak abban, hogy az
egészségmagatartás miként alakul.

MMóóddsszzeerreekk  
Jelen kutatásunkat 2005-ben végeztük a dél-alföldi régió-
ban, Békés és Csongrád megyei 14-21 éves (átlagéletkor:
16.3 év, S.D. 1.3 év) középiskolások körében (N=548 fô). A
válaszadási arány 91.3% volt. A megkérdezettek 42%-a
lány, 58%-a fiú volt. Az adatgyûjtéshez önkitöltéses kérdôí-
ves módszert alkalmaztunk, ahol a kérdôív itemei az alap-
vetô szociodemográfiai változókon túl vizsgálták a rizikó – és
preventív egészségmagatartási szokásokat (Luszczynska és
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mtsai, 2004); valamint a társas magatartást  – (társas
összehasonlítás (INCOM, Gibbons és Buunk, 1999; Pikó
2002), versengô attitûd (Competitivness Index, Houston és
mtsai, 2002), szociális coping (LDM Inventory, Spielberger
és mtsai, 2002; Sipos és Balassa 2004). Kutatásunk célja az
volt, hogy felderítsük a versengô attitûd alapvetô struktúrá-
ját hazai mintán és megvizsgáljuk az életmóddal, valamint a
társas magatartás további elemeivel való kapcsolatát.

EErreeddmméénnyyeekk
Eredményeink azt mutatják, hogy a versengô attitûd skála
saját mintánkon három különbözô faktorból áll, szemben
más mintán tapasztalt 2 különálló faktorától (Gibbons és
Buunk, 2002). Az 1. faktor a „Versengés élvezete", a 2. fak-
tor a „Társas konfliktus kerülése", a 3. faktor pedig a „Féle-
lem a versengéstôl" elnevezést kapta. A t-próbás elemzések
és a varianciaanalízis eredményei alapján megállapítottuk,
hogy a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás átlagértékei a
„Társas konfliktuskerülôk", valamint a „Versengéstôl félôk"
körében magasabbak. Az egészségesen táplálkozók ezeknél
a faktoroknál szignifikánsan alacsonyabb átlagértéket mu-
tattak. A szabadidôs fizikai aktivitás mind a három faktor-
ral erôs szignifikáns összefüggést mutatott, így ezeknek az
összefüggéseknek az alaposabb megértéséhez további vizs-
gálatok szükségesek, melyeket már el is kezdtünk.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Úgy gondoljunk eredményeink segíthetnek a versengéssel
kapcsolatos kutatásokban egy újabb terület felé nyitni és
segíthetnek a versengéshez kapcsolódó közgondolkodásban
elterjedt sztereotípiák újragondolásában is.
KKuullccsssszzaavvaakk:: versengô attitûd, preventív egészségmagatar-
tások, rizikómagatartások

A HAJLÉKTALAN LABDARÚGÓ VILÁGBAJNOKSÁG 
ÉS A TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓ
KKeesszzttii  MMiihháállyy
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkeesszzttiimmiissii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A jelenkorban  a hajléktalanság szerte a világon egyre nagyobb
méreteket ölt. A gazdasági válság pedig csak megerôsíti a haj-
léktalanná válás folyamatát. A 2001-es népszámlálási adato-
kat alapul véve 260.653 ember nem lakásban élt hazánkban
(Gyôri, 2005). Az Európai Unió, mind a 2007-es sportról szóló
Fehér Könyvben, mind a 2011-ben kiadott „A sport európai di-
menziójának fejlesztése" címû dokumentumában kifejti: „A
sport a kisebbségek, valamint más veszélyeztetett vagy hátrá-
nyos helyzetû csoportok társadalmi befogadását támogató esz-
köz is lehet". A sport, mint eszköz képes az emberek önbizal-
mát növelni, illetve erôt és bátorságot ad, hogy az emberek
visszanyerjék büszkeségüket (Nagykáldi, 1998).

MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásom célja annak feltárása volt, hogy egyrészt maga a
sport, másrészt a részvétel a világbajnokságon hogyan befo-
lyásolta a programban résztvevô hajléktalanok emberi kap-
csolatait, illetve személyiségüket, életvitelüket. A magyar
csapatot a világbajnokságra delegáló szervezet esetében azt
igyekeztem feltárni, milyen forrásokból tudják finanszírozni
a programot, mekkora a támogatottsága, továbbá, hogy mi-
lyen feltételrendszer alapján választják ki a világbajnoksá-
gon résztvevô nyolc fôt. Összehasonlítás céljából a fenti kri-
tériumokat a programmal foglalkozó osztrák szervezet ese-
tében is vizsgáltam.
Kutatásom során a dokumentumelemzés és a mélyinterjú
módszerét használtam. Jelen esetben feltáró jellegû kvalita-
tív kutatásról beszélünk, így módszertanilag nem indokolt
hipotézisek felállítása.

A témát érintô dokumentumokat az Európai Unió által köz-
zé adott Fehér Könyv, valamint az Oltalom SE és a program-
ban résztvevô hajléktalanok között létrejövô szerzôdések
szolgáltatták. A mélyinterjúkat (N=6) az Oltalom Karitatív
Egyesület hajléktalanszállóján, továbbá a csapat edzését
követôen készítettem.

EErreeddmméénnyyeekk
Az interjúkérdésekre kapott válaszokból megállapítható, a
rendszeres sportolási lehetôség, és a világbajnokságra való
kijutás lökést adott az embereknek jövôbeni életüket illetô-
en. A játékosok konkrét rövid, illetve hosszú távú célokat
neveztek meg jövôjükkel kapcsolatban. Eme célkitûzések el-
érése érdekében a megkérdezettek többsége már konkrét lé-
péseket is tett a világbajnokságon való részvétel óta. A meg-
interjúvolt játékosok mindegyike hasznosnak ítélte a vb-n
való részvételt és életének meghatározó élményeként írta le.
A vizsgált személyek válaszaiból meghatározható, hogy a
sport, a rendszeres edzéslehetôség pozitívan hat az emberi
kapcsolatokra, közösségformáló szerepet játszik. A résztve-
vôk szociális és kulturális tôkéje is gyarapodott a sportolás
által. Így a társadalomba való visszailleszkedés folyamatára
is serkentôleg hat.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A Homeless World Cup egy évente megrendezésre kerülô
rendezvény, amelynek célja, hogy a sport, a labdarúgás kí-
nálta különleges lehetôségek által nyújtson segítséget a szo-
ciálisan hátrányos helyzetben lévôknek. Vizsgálatom célja
annak kutatása, hogy az egyének szintjén a program milyen
eredményekkel számolhat.
KKuullccsssszzaavvaakk:: hajléktalanság, sport, reintegráció

AZ EGÉSZSÉG PSZICHÉS ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS 
DIMENZIÓINAK PANEL VIZSGÁLATA 
ÖNKÉNTESEK KÖRÉBEN
KKiissss  BBaalláázzss,,    KKeerreesszztteess  NNooéémmii,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  kkiissssbbaallaazzss__gg@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A szabadidôs fizikai aktivitás az egészségi állapot testi di-
menziójában tapasztalt jótékony hatásai mellett a pszichés
és pszichoszociális egészséget is pozitívan befolyásolja. A
TÁMOP-BAROSS Program a fizikai, fiziológiai, genetikai
vizsgálatok mellett ezen dimenzió szubjektív mérésére is ki-
terjedt, így adva teljesebb képet a vizsgált alanyok egészsé-
gi állapotáról.

MMóóddsszzeerreekk  
Kérdôíves vizsgálatunkat Szegeden, szervezett formában
meghirdetett négy hónapos mozgásprogramra önként je-
lentkezôk körében végeztük. Az adatgyûjtés önkitöltéses
kérdôívvel zajlott. A kérdôív a szociodemográfiai háttérre, az
egészségmagatartási szokásokra, valamint a pszichés és
pszichoszociális egészségi állapotra kérdezett rá. A survey
vizsgálat elsô hullámában, 2010. februárban 187 fô vett
részt, a második hullámban, 2010. májusban 122 fô, a har-
madik hullámban pedig 2011. júniusban 63 fô (akik már a
kérdôívet on-line formában töltötték ki).

EErreeddmméénnyyeekk
A négy hónapos program hatékonyságát eredményeink szig-
nifikánsan alátámasztják, hiszen a sportolási szokásokban
bekövetkezett pozitív irányú változások mellett az egészségi
állapot önminôsítésének és elégedettségének növekedését
tapasztaltuk.  A három lekérdezés mentén jól látható a
sportolási szokások jótékony hatása rövid és hosszabb tá-
von is, azaz a négy hónapos program alatt és a program be-
fejezését követô egy évben is.
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A panel lemorzsolódása mellett, az eredményeink jól tükrö-
zik a sport jótékony hatását az egészségi állapot szubjektív
megélésében. Azonban a változás hosszú távú fennmaradá-
sához mindenképpen szükséges a külsô és belsô sportmoti-
vációs elemek megfelelô arányú jelenléte, így eredményeink
pontosabb megértéséhez a sportmotivációs háttér elemzését
is be kívánjuk vonni.
KKuullccsssszzaavvaakk:: önkéntesek, panel vizsgálat, pszichoszociális
egészség

ÚJ TÁV, ÚJ TÁVLAT A KENUS TECHNIKA OKTATÁSÁBAN
KKiissss  GGeerrggeellyy11,,    BBoorrkkoovviittss  MMaarrggiitt22,,    SSzzaabbóó  AAttttiillaa33

1, 2  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus-
képzô Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
3 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
EE--mmaaiill::  ggeerrggeellyy..kkiissss887700771177@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Hazai és nemzetközi kutatások régóta foglalkoznak a telje-
sítmény fokozásának lehetôségeivel az élsportoló pszichikus
adottságainak feltérképezésével, az eredményesség összete-
vôinek változásával, a pszichikus és a környezeti tényezôk
egymásra gyakorolt hatásával, fejlesztésének lehetôségeivel.
Az alkalmazott különbözô módszerek összetevôirôl igen ke-
vés megbízható empirikus adat áll rendelkezésünkre,
ugyanakkor ezek az adatok a legfontosabb elôfeltételei egy
új program kidolgozásának. 

MMóóddsszzeerreekk
A kutatás során használt empirikus vizsgálattal (Szabó,
2010) a speciális kompetencia, más pszichikus és környeze-
ti tényezôkkel való kapcsolatát ismertetjük, azzal a céllal,
hogy egy interdiszciplinális fejlesztési koncepció szerint el-
készített  módszertani ajánlást dolgozzunk ki. Az empirikus
vizsgálat elméleti kerete és koncepciója, a kompetencia fo-
galmának elterjedése alapvetôen megváltoztatta a gondolko-
dást, lehetségessé vált a teljesítmény pszichikus feltétel-
rendszerének vizsgálata. Saját kutatásunkat FLOW, vala-
mint PIK kérdôívvel végeztük (Oláh, 2005; Szabó, 2011). Az
elkészítendô módszertani szakanyaghoz forráselemzést és
mozgáselemzést végeztünk.

EErreeddmméénnyyeekk
Olyan hiánypótló anyagot állítottunk össze, amely eltér az
eddigiektôl és tükrözi az új szemléletet az edzôi munkában.
A mai kor kihívásait figyelembe véve másképpen, új  felfo-
gás szerint kell a sportági technikát tanítani. Az eddig pub-
likált eredményeket is figyelembe véve módszertani ajánlást
dolgoztunk ki, két olimpiai táv technikájának kialakítására
a szárazföldi és vízi alapozás specializációira. E mellett kité-
rünk arra is, milyen módszerekkel lehetséges a versenyzôk
felkészítése mentálisan az elôre nem kalkulálható (környe-
zeti, idôjárási) változásokra? 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A sportoló nevelésének hatékonysága, eredményessége
nagymértékben függ attól, mennyire ismerjük tulajdonsága-
it és attól is, milyen tudással rendelkezünk errôl. ,,Az edzôi
munka arról szól, hogy a versenyzô helyett is átgondoljuk a
választási lehetôségeket és meghatározzuk a helyes út-
irányt. Számtalan körülmény közül talán a legfontosabb a
teljesítményen alapuló edzésrendszer megteremtése, mely-
be az adott versenyzô be tud illeszkedni." (Szabó, 2011.
38.o).  Kutatásunk feladata volt kenus versenyzôk kompe-
tencia alapú fejlesztése kiemelten az olimpiai versenytávok-
ra a méréseredményekre alapozva.
KKuullccsssszzaavvaakk:: kenus technika, speciális kompetenciafejlesz-
tés, egészség

IDÔS NÔK FITTSÉGI ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK 
VÁLTOZÁSA FÉLÉVES INTERVENCIÓS PROGRAM 
HATÁSÁRA
KKooppkkáánnéé  PPllaacchhyy  JJuuddiitt11,,  VVééccsseeyynnéé  KKoovváácchh  MMaaggddoollnnaa11,,  
BBaarrtthhaallooss  IIssttvváánn22,,  OOllvvaasszzttóónnéé  BBaalloogghh  ZZssuuzzssaa33,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff44

1 Eszterházy Károly Fôiskola Sporttudományi Intézet, Eger
2 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,
Gyôr
3  Debreceni Egyetem Pedagógiai Fôiskolai Kar, 
Hajdúböszörmény
4 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkooppkkaannee..ppllaacchhyyjjuuddiitt@@cchheelllloo..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az életminôség sok szubjektív és objektív összetevô együtte-
se, melynek egyik fontos tényezôje az egészség. Az elmúlt
évtizedekben az idôsek aránya folyamatosan növekszik a
fejlett társadalmakban, így elôtérbe került az „aktív idôsö-
dés" fogalma, mely az idôsödô emberek egészségét, társa-
dalmi részvételét és biztonságát optimalizálja, életminôsé-
güket komplex módon javítja.

MMóóddsszzeerreekk  
Egerben végzett kutatásunk során 45 fô, 60 évnél idôsebb
nôt vizsgáltunk hat hónapon át (N=45; M=65,31±5,24év). A
mintát az Egri Törökfürdô és Reumatológiai Intézet pácien-
sei közül választottuk ki, és véletlenszerûen három csoport-
ba soroltuk: „Torna csoport" (N=13; M=64,68±3,54év) heti
három alkalommal 60 perces tornafoglalkozáson vett részt;
„Torna+mentál csoport" (N=17; M=67,65±6,27év) hetente
két alkalommal tornázott és egy szakember által irányított,
az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgetésen vett
részt; „Kontrollcsoport" (N=15; M=63,73±4,46év). A fizikai
és mentális egészség mutatókat a validált Medical Outcome
Studies Short Form-36 kérdôívvel, a fizikai fittséget pedig a
Fullerton Functional Fitness Teszttel mértük. Az adatfeldol-
gozás SPSS.19 for Windows programmal Többszempontos
Variancia Analízissel (MANOVA) történt. 

EErreeddmméénnyyeekk
A féléves program elteltével az SF-36 kérdôív fizikai egész-
ségre utaló kérdései közül mindegyik dimenzió – fizikai mû-
ködés, fizikai szerep, testi fájdalom, általános egészség –
szignifikánsnak bizonyult a második mérés folyamán az
„Aktív csoportok" javára. A mentális egészség tekintetében
jelentôs eltéréseket kaptunk a „vitalitás" (F=6,26; szig=,004)
a „mentális egészség" (F74,64; szig=,015) alcsoportok kö-
zött, valamint „az 1 évvel korábbi egészségi állapot"
(F=14,04; szig=,000) dimenziókra vonatkozóan. Az interven-
ció hatására a fittségi tesztek közül egyedül a dinamikus
egyensúly nem mutatott statisztikai eltérést. Az alsó- és fel-
sô végtag ereje, valamint rugalmassága, hasonlóan az álló-
képességhez, fejlôdést eredményezett. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Külföldi tanulmányok eredményeire támaszkodva sikeresen
igazoltuk, hogy a fél éven át tartó fizikai- valamint fizi-
kai+mentális tréning hatására fejleszthetô az inaktív, 60
évét betöltött nôk egészségi és fittségi állapota. Ezen adatok
alapján bizonyítást nyerhet feltételezésünk, hogy az „aktív
idôsödés" lehetôségének biztosítása megoldásra váró feladat
hazai társadalmunk számára. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: idôs nôk, intervenciós program, fittségi- és
egészségi állapot
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AZ IZOM ELÔFESZÜLÉSÉNEK ÉS AZ ÍZÜLETI 
MOZGÁSTERJEDELEMNEK HATÁSA 
A FÜGGÔLEGES FELUGRÁSRA
KKooppppeerr  BBeennccee,,  TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkooppeerrbbeennccee@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az izomkontrakciók
során nagyobb erô, teljesítmény mérhetô, ha az izom rövi-
dülését nyújtás elôzi meg. In vivo függôleges felugrások ar-
ra az eredményre vezettek, hogy az emelkedési magassága
nagyobb lehet, ha az ízületek gyors behajlítását azonnal kö-
veti azok kinyújtása (Counter Movement Jump-CMJ), mint
amikor a felugrás guggoló helyzetbôl indul (Squat Jump-
SJ). A jelenség magyarázatával kapcsolatban nincs egyetér-
tés a kutatók között. Egyes kutatók az izmok nyújtás során
megemelkedett aktivációs szintjével, mások az elasztikus
energia felhasználással magyarázzák az elérhetô nagyobb
teljesítményt. Véleményünk szerint kis amplitúdójú ízületi
hajlítás esetén elasztikus energia kerül felhasználásra az
izom összehúzódási szakaszában, illetve minél nagyobb az
ízületi behajlás, annál kevésbé jelentôs az elasztikus ener-
gia felhasználása, és a nagyobb elért teljesítmény a meg-
emelkedett aktivációs szint, és a hosszabb aktivációs idôtar-
tam miatt inkább a kontraktilis elemek nagyobb munkavég-
zése révén jelentkezik.

MMóóddsszzeerreekk
A tömegközéppont (COM) kinematikai adatait (függôleges el-
mozdulás, sebesség, gyorsulás), a talajreakcióerôt és a vastus
lateralis izom elektromos aktivitását mértük háromféle függô-
leges felugrás (SJ, CMJ, DJ-mélybeugrás) végrehajtása során.
A térd ízületi mozgásterjedelem kis ízületi hajlítás esetén
40fok (KIH) és nagy ízületi hajlítás esetén 80fok (NIH) volt. 

EErreeddmméénnyyeekk
A függôleges sebesség maximuma (v4) 23.4% (CMJ) és 7.8%
(DJ) nagyobb volt NIH esetén KIH-al összehasonlítva
(p<0.05). Ezen eltérések lényegesen kisebbek, mint amit az
excentrikus fázisban mért nagyobb függôleges elmozdulás,
a nagyobb ízületi szögelfordulás illetve a hosszabb aktiváci-
ós idô alapján várható lenne. A kis eltérés a KIH esetén, a
NIH-al összehasonlítva, az ízületi nyújtás során mért lénye-
gesen nagyobb negatív gyorsulással (CMJ:32.1%,
DJ:91.5%) magyarázható. NIH-nál nagyobb v4 KIH-al össze-
hasonlítva SJ esetén a nagyobb aktivációs szintnek és a
hosszabb aktivációs idôtartamnak tulajdonítható. Az eltérés
v4-ben DJ-SJ és CMJ-SJ között KIH esetén (52.1%, 38.6%)
NIH-al összehasonlítva (7.4%, 8.9%). 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az eredmények alapján feltételezhetô, hogy amennyiben az
ízületi hajlítás nagyobb, a kontraktilis elemekben az excent-
rikus kontrakció miatt létrejövô magasabb aktivációs szint
eredményezi a nagyobb teljesítményt, miközben az elaszti-
kus energiafelhasználás minimális. Amennyiben az ízületi
hajlítás kisebb, az elasztikus energiafelhasználás szerepe lé-
nyeges az ízületi nyújtás során.
KKuullccsssszzaavvaakk: aktivációs szint, elasztikus energia

FIZIKOTERÁPIA MAGNETOSTIMULÁCIÓVAL 
ÉS MAGNETOLÉZERREL, 
TAPASZTALATOK ÉS EREDMÉNYEK
KKoorrmmáánnyyoossnnéé  GGeerraa  MMáárriiaa
San-Ria Ápolási Bt., Szeged 
EE--mmaaiill::  ssaann--rriiaa@@tt--oonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szakápolási szolgálatunkban majdnem tíz éve eredménye-
sen alkalmazom a hagyományos fizikoterápiával kombinált
magnetostimulációs terápiát. Az utóbbi években megjelent
koncentrált, nagy teljesítményû orvosi LÉZER és a hosz-
szabb kezelési idejû LED készülékkel is kezeltem. A megfi-
gyelésem tárgya, hogy a fototerápiás készülékek és azzal
egyidejû mágneses kezelések (MAGNETOLEZER, MAGNE-
TOLED) eredményesebbek-e, mint az egy ülésben egymás
után sorolt kezelések.

MMóóddsszzeerreekk
A beteganyag a szegedi közigazgatási területérôl érkezô, el-
rendelt kezelésû, nagyrészt reumatikus-, poszttraumatikus
fájdalom, illetve Parkinson és sztrók utókezelés céljából ke-
rült hozzám - évi 120-150 beteg.
A kezeléseket magnetostimuláció (kevesebb mint 100micro
Tesla) és MAGNETOLED (max.1440 mW) illetve MAGNETO-
LEZER (max. 300mW) teljesítménnyel végeztem Viofor ké-
szülékekkel, kúraszerûen (12-20 alkalom).

EEsseettiissmmeerrtteettéésseekk
80 éves nôbeteg esés következtében nagy kiterjedésû hema-
toma és zúzódás, 80 éves Parkinson kóros férfi beteg állapo-
tának változása a kezelés során, 39 éves autóbalesetet szen-
vedett polytraumatizált (felkar csont és csigolya sérülés) fér-
fi beteg állapotának változása, 28 éves autóbalesetet szen-
vedett (femur törés, talus luxatio.boka és lábfej sérülés) fér-
fi beteg állapotának változása.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A kezelés hatására a fokozott oxigén asszimiláció amely nö-
veli az ATP szintézist, befolyásolja a szövetregenerációt. A
betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô memb-
ránpumpa tevékenység – a neuronokban lévô kálium-nátri-
um és kalcium pumpák, amelyek hyperpolarizációhoz és
stimulus zároláshoz vezetnek, (fôleg a magas amplitúdójú-
aknál); ennek eredményeképpen a fájdalom stimulusok ve-
zetése az afferens szálakban csökken, így tiszta (és gyors)
fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. A serotoninergi-
kus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a beta-en-
dorfin stimuláció felszabadítása hozzájárul az erôs és gyors
fájdalomcsillapító hatáshoz.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rehabilitáció, fájdalomcsillapítás, mágneses,
magneto-. Lézer, LED stimuláció, Viofor terápia, 

TÖBB ÉVES MINDENNAPOS TESTNEVELÉS HATÁSA 
A TÁRSAS KAPCSOLATOK ALAKULÁSÁRA
KKoovvááccss  KKaattaalliinn11,,  LLaasszzttoovviicczzaa  DDóórraa11,,  CCssáánnyyii  TTaammááss22

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkaattaalliinn@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A tanulók iskolához való viszonyát a társas kapcsolatok
nagymértékben befolyásolják. Nagy J. (2003) szerint a szo-
cializáció tanulható és tanítható folyamat. A szociális kom-
petencia elemei az együttmûködô- és segítségnyújtó képes-
ség, a vezetôi-, a versengési kompetenciák. A különbözô ok-
tatási módszerek közül azok a leghatékonyabbak, amelyek
ezeket keverten is tudják alkalmazni (Dancsó, 2005). Kollár
(2003) szerint a közismereti tagozatokban a kisiskolásoknál
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szignifikánsan jobb a tanulók egymáshoz fûzôdô viszonya,
mint a nem tagozatos osztályokban.
Kutatásunkban feltételeztük, hogy két tanítási év után a
mindennapos testnevelés - ahol a különbözô kompetenciák
a gyakorlatban keverten valósulnak meg - segíti a pozitív
társas kapcsolatok kialakulását.

MMóóddsszzeerreekk
A vizsgálati személyek Budapest öt XII. kerületi általános is-
kola tizenhat 2. osztályos tanulói 2009/2010-es (heti 3 test-
nevelés óra, n=199) és 2010/11-es tanévben (mindennapos
testnevelés n=185). 
A Csoport Értékelési Eljárással (Schellenberger, 1973) az
alábbi kérdés mentén kaptunk teljes és részletes képet az
osztályközösségek egészérôl és minden egyes tagjáról: „Je-
löld meg az 5 fokozatú skálán, hogy „milyen szívesen, vagy
nem szívesen szerepelnél együtt az osztálymûsorban osz-
tálytársaddal?" Az eredeti grafikus ábrát az Y skálával bôví-
tettük, így a preferencia rangsor és az egyéni törekvések
együttes ábrázolásával informatívabb képet nyerhetünk a
vizsgált személyekrôl.

EErreeddmméénnyyeekk
Az elsô tanítási év eredményei erôs, pozitív kapcsolatra
utaltak a motoros készségek kiemelt oktatása és a társas vi-
selkedés között (Kovács, 2011). A fiúk és a lányok kapcso-
lata a tagozatos osztályokban kedvezôbbnek bizonyult, mint
a kontrollcsoportban. Egyedül a kontroll osztályban talá-
lunk marginális személyiségekbôl álló csoportot.
A második tanév után - feltételezésünkkel ellentétben - már
nem találtunk jelentôs különbséget a mindennapos és a he-
ti háromszori testnevelés között társas viszonylatban. A két
nem távolodott egymástól, és egy-egy tanuló szociometriai
távolsága is nôtt a csoporttól.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Eredményeink alapján felmerül, hogy Forgács (1989) által
felállított csoportfejlôdés fázisának „viharzása" a mindenna-
pos testnevelési órák osztályaiból sem hiányozhat, csak
késve jelentkezik. A válasz további több éves célirányos ku-
tatást igényel norma-alakulás és mûködés szempontjából.
KKuullccsssszzaavvaakk:: mindennapos testnevelés, társas kapcsolatok

ÉLVONALBELI NÔI KÉZILABDA VÁLOGATOTTAK TÁMADÓ
TAKTIKÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
AZ EREDMÉNYESSÉG TÜKRÉBEN - A 2011-ES 
BRAZÍLIAI VILÁGBAJNOKSÁG MÉRKÔZÉSEI ALAPJÁN
KKôônniigg--GGöörröögghh  DDóórraa,,  ÖÖkkrrööss  CCssaabbaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ggoorroogghhddoorraa@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
2011 decemberében, Brazíliában rendezték meg a XX. Nôi
Kézilabda Világbajnokságot. A sportág életében a nagy nem-
zetközi tornák mindig alkalmat adnak az elemzôknek, hogy
az aktuálisan legjobb csapatok játékát vizsgálva, szakmai
tendenciákat fogalmazzanak meg a játék fejlôdésének érde-
kében. A vb döntôt a norvég és a francia csapat játszotta,
mely az északi ország gyôzelmével végzôdött. Jelen mun-
kánkban az említett két válogatott mérkôzéseit vizsgáltuk
meg, a támadások hatékonyságának szempontjából.

HHiippoottéézziisseekk
Feltételezésünk szerint az említett két csapatnál a szerzett
gólok száma több játékos között oszlott meg, mint ellenfele-
iknél. A norvég csapat több és hatékonyabb támadást haj-
tott végre rendezetlen védelem ellen, mint a francia. Feltéte-
lezzük továbbá, hogy a norvég játékosok posztjuktól eltérô
pozícióban hatékonyabban fejezték be a támadásaikat, mint
a franciák. Utolsó feltételezésünk szerint a két csapat ren-

dezett védelem elleni játékában, a posztok hatékonyságá-
nak szempontjából, a legnagyobb különbség a szélsôknél
található, a norvégok javára. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
A vizsgálati mintát a csapatok világbajnoki mérkôzéseibôl
választottuk (n=10). A kapott adatok feldolgozása Mann-
Withney U próbával történt. A mérkôzések elemzését DVD-
rôl, utólagos mérkôzés megfigyelési eljárással végeztük.

EErreeddmméénnyyeekk
Mind a norvég, mind a francia válogatottban több játékos
között oszlott meg a lôtt gólok száma, mint ellenfeleiknél.
Bár szignifikáns különbséget nem találtunk a norvég és
francia csapatok támadási hatékonysága között, de a nor-
vég csapat több gólt szerzett gyors ellentámadásból, mint a
francia (NOR:53/28 FRA:35/23). A norvég játékosok haté-
konyabban fejezték be támadásaikat posztjuktól eltérô po-
zícióban, mint a francia játékosok (NOR:36/31 FRA:74/29).
A mérkôzéselemzések során bebizonyosodott, hogy a két
csapat közel azonos számban, viszont eltérô eredményes-
séggel játszott rendezett védelem ellen, minden poszt tekin-
tetében (NOR:191/122 FRA:234/103).

KKöövveettkkeezztteettééss
Vizsgálatunkban a kézilabda játék egy fontos szeletét jártuk
körül, amely döntôen, de nem kizárólagosan határozta meg
a csapatok teljesítményét. Az eredmények alapján beigazo-
lódott, hogy a döntô két résztvevôje, több értékesebb játé-
kossal rendelkezett, mint ellenfeleik. A norvégok minden
mérkôzésükön a támadó taktikájuk egyik legjelentôsebb
elemeként a gyorsindítás-lerohanást alkalmazták. Bebizo-
nyosodott, hogy a norvég csapat játékosai sokoldalúbbak,
mint a franciák, hiszen a saját támadó posztjuktól eltérô –
„idegen" – helyen is eredményesebbek voltak ellenfelüknél.
Emellett a rendezett védelem elleni játékra is a norvégok he-
lyeztek nagyobb hangsúlyt, így biztosak lehetünk abban,
hogy végsô gyôzelmüket nem a véletlennek köszönhették.
KKuullccsssszzaavvaakk:: nôi kézilabda világbajnokság, francia és nor-
vég csapat támadási hatékonysága

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK VÁLTOZÁSA 
AZ ELMÚLT 25 ÉVBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A SPORTTURIZMUSRA
LLaasszzttoovviicczzaa  DDóórraa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  llaasszzttoovviicczzaa@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A politikai és gazdasági rendszerváltás elôtt az 1960-as éve-
kig a ki- és beutazás korlátozott volt. A belföldi szakszerve-
zeti üdültetés jellemezte az idôszakot. A ’60-as évektôl in-
frastruktúra- és szállodafejlesztési program indult, de nem
a minôségi szolgáltatások irányába. A ’70-es évektôl turiz-
musunk nyitott a Nyugat felé, a beutazók száma nôtt. Divat
volt ellátogatni a "szocialista tábor legvidámabb barakkjá-
ba". A ’80-as évek közepétôl turizmusunk fejlôdése stagnált,
csökkent a szállodakapacitás. A beutazók száma azonban
nôtt, mert a Balaton partja szolgált a "két Németország" pol-
gárainak találkozóhelyéül. A rendszerváltás után (1990-tôl)
az ország elvesztette keleti turistáit. Turizmusunk csök-
kent, a szolgáltatások színvonala alacsony volt. A ’90-es
évek végétôl átfogó fejlesztésre volt szükség. Lassú minôsé-
gi fejlôdés indult. A különbözô kormányok eltérôen súlyoz-
ták a turizmus fejlesztésének fontosságát. Megszülettek a
turizmusstratégiák és a fejlesztési tervek. 

MMóóddsszzeerreekk  
A tanulmány célja - amely Ph.D. munkám részét is képezi -
a magyar turizmus változásának, különös tekintettel a
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sportturizmus változásának elemzése a turizmus stratégiák
és fejlesztési tervek (Széchenyi Terv, Nemzeti Fejlesztési
Terv, Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv, Új Széchenyi Terv), a KSH statisztikai
adatai és a korábbi kutatási eredmények mentén.

EErreeddmméénnyyeekk
A sportturizmus a rendszerváltás elôtt fôként a sportolók és
sportszakemberek versenyekre való kiutazásait jelentette.
Egy 2005-ös felmérés szerint a belföldi utazások fô motiváci-
ójaként sportot a válaszadók 1,8%-a, sportrendezvények lá-
togatását 0,1%-a választotta. Manapság a (aktív és a passzív)
sportturizmus a turizmuspiac eredményes területe. Passzív
sportturisztikai kínálatot elsôsorban a nemzetközi sportren-
dezvények jelentik. Utazási irodák szakosodtak szurkolók
utaztatására. Az aktív üdülési formáknál a sporttevékenysé-
gek növekvô szerepét állapították meg a kutatók. A termé-
szetjárással összekötött utazásokon résztvevôk közel 70%-a,
a sportolás és szórakozás motivációs tényezôvel utazók
64,1%-a vallja magát boldognak. A válaszadók (akik, az el-
múlt 3 évben részt vettek üdülésen) 8,6%-a kifejezetten
sportolási céllal utazik, 53,5%-a sportol nyaralása alatt. Ma-
gyarország jelentôsebb sportturisztikai lehetôségei: a lovas-,
vadász-, horgász-, golf-, vízi-, kerékpáros turizmus, túrázás.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Míg korábban politikai, ma fôként gazdasági akadálya van
az utazásnak. A jól szervezett sportrendezvények látogatott-
sága egyre népszerûbb. A sport jelentôsége az állami veze-
tésben és a közvéleményben is felértékelôdött. A turisták az
aktív szervezett sporttevékenységeket azonban még mindig
hiányolják.
KKuullccsssszzaavvaakk:: turizmus, sport, rendszerváltás, sportturiszti-
kai lehetôségek

TEAM DENMARK: DÁNIA SIKERES ÉLSPORTOLÓI 
FELKÉSZÍTÔ PROGRAMJA
LLéénnáárrtt  ÁÁggoottaa,,  GGyyöömmbbéérr  NNooéémmii
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  lleennaarrtt@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Elôadásunkban egy példaértékû, államilag támogatott él-
sportfejlesztô rendszert mutatunk be, melyet a dán parla-
ment 1984-ben fogadott el és 2004-ben újított meg. 2010-
ben 31 szövetséggel dolgoztak együtt, 135 millió dán koro-
nát invesztáltak a mûködésébe. A Team Denmark (további-
akban TD) felépítése: igazgató, bizottság, stratégiai fórum és
hat együttmûködô szakmai csoport (egyesületek, szövetségi
képviselôk; kommunikációs és dokumentációs csoport;
sportorvoslás; sportélettan; sportpszichológia és létesítmény-
üzemeltetés).

MMóóddsszzeerr
A kilenc kiemelt terület: fizikai tréning, sportpszichológia,
sportorvoslás és fizioterápia, sporttáplálkozás, tesztelés, ok-
tatás, rugalmas munkaerôpiaci lehetôségek, sajtó és kom-
munikáció, szabad létesítményhasználat.
A bizottság nyolc tagból áll, négyet a kulturális minisztéri-
umból, négyet a Dán Olimpiai Bizottságból, illetve a Dán
Sportkonföderációból delegálnak. A TD több, mint 1000
sportolót támogat. Cél az optimális környezet biztosítása a
sportolók mindennapjaiban. 
2008 elôtt 25 fô külsô konzultáns dolgozott a dán válogatot-
takkal, sokan végzettség nélkül. A munkával az edzôk és a
sportolók is elégedetlenek voltak, a szervezetlenség és az in-
gadozó szakmai színvonal miatt. Jelenleg 35-en dolgoznak
fôállásban, köztük négy sportpszichológus. A szövetségek
közvetlenül kapják a közremûködést a felkészítésben. A TD
sportpszichológusai ismeretterjesztô kurzusokat, egyéni- és

csoportfoglalkozásokat tartanak, edzôknek konzultációt,
szülôknek tanfolyamokat tartanak. Tájékoztató kiadványo-
kat állítanak össze, csapatoknak tematizált tréningeket tar-
tanak, a folyamatos csoportmunkán túl. Kiemelt sportágak-
ban a világbajnokságok, illetve olimpiák elsô nyolc helye-
zettjei kerülhettek be a programba, nem csak olimpiai
sportágakban. Kétévente elemzik az eredményeket, a priori-
tások változhatnak a teljesítménynek megfelelôen, egy több-
tényezôs elbírálási szempontrendszer szerint. Az ellátás
alapvetô helyszíne a dán Sportok Háza, de dolgoznak edzés-
és versenyhelyszíneken, valamint külföldi eseményeken is
kérés szerint. Három csoportba osztják a sportolókat: Elite
(olimpiai kvótaesélyesek), Talent (17 éves kortól), Champi-
ons (akik szünetet tartottak, vagy valami más miatt kikerül-
tek az elitbôl, de visszatérnek). A különbözô éveknek speci-
ális feladatai vannak. A költségeket 60-40%-ban állja a TD
és a szövetségek. A szakmai munkáért az államilag alkalma-
zott TD a felelôs. 

EErreeddmméénnyyeekk
A program eredményességét igazolja az olimpiai kvóták szá-
mának növekedése, a nemzetközi eredményesség ugrássze-
rû változása. 
Magyarországon is elengedhetetlen lenne az államilag szerve-
zett, szakmailag biztosított, centralizált, magas szintû felké-
szítés. A dánok példája nálunk is jól mûködhetne, bizonyos
elemeit közvetlenül is alkalmazhatnánk a gyakorlatban. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: olimpiai felkészítés, központosított ellátás,
komplex monitorozó és fejlesztô rendszer, edzôk szakmai
színvonalának emelése, team-munka

A JOBB KAMRA ADAPTÁCIÓJA A RENDSZERES 
FIZIKAI AKTIVITÁSHOZ SPORTOLÓKNÁL
MMaajjoorr  ZZssuuzzssaannnnaa11,,  KKnneeffffeell  ZZssuuzzssaannnnaa22,,  CCssaajjáággii  EEsszztteerr11,,
PPaavvlliikk  GGáábboorr11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Qatar University, Doha
EE--mmaaiill::  mmaajjoorr@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A korábbi kutatások igazolták, hogy a rendszeres fizikai ak-
tivitás a kardiovaszkuláris rendszer adaptációját eredmé-
nyezi, melyet „athlete’s heart"-nak neveznek. Számos közle-
mény igazolta már a bal kamra arányos hipertrófiáját és di-
latációját, mint morfológiai edzettségi jelet, valamint a bal
kamra jobb relaxációs képességét és a kamraizomzat kont-
raktilitásában bekövetkezô változásokat, mint funkcionális
edzettségi jelet. Ezzel szemben azonban csak kevés tanul-
mány foglalkozik a rendszeres edzés jobb kamrára gyakorolt
hatásával.
Vizsgálatunk célja volt a jobb kamra morfológiai és funkcio-
nális adaptációjának jellemzése a rendszeres fizikai aktivi-
táshoz.

MMóóddsszzeerreekk  
Vizsgálatainkban 37 férfi válogatott és elsô osztályú élspor-
toló vett részt, valamint 35 egészséges fizikailag inaktív fér-
fi, akiknek heti edzésóraszáma nem haladta meg a 3 órát. A
vizsgálatokat Philips Ultrasound HD 200 típusú echokardi-
ográffal végeztük.  A csúcsi négyüregi felvételeken meghatá-
roztuk a jobb és bal kamra apico-basalis távolságát a tricus-
pidalis billentyû felett végszisztoléban és végdiasztoléban,
valamint PW Doppler és tissue Doppler technikával mértük
a jobb kamra szisztolés és diasztolés funkcióját. 
Az adatokat a testfelület megfelelô hatványaira vonatkoztat-
tuk.

EErreeddmméénnyyeekk
Pulzatilis Doppler vizsgálat során mind a mitral, mind a tri-
cuspidalis E tekintetében magasabb értékeket találtunk a
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sportolói csoportban, mint nem sportolóknál, azonban a
különbség nem volt szignifikáns (p<0,5; p<0,6). Hasonló
eredményeket kaptunk a tricuspidalis E/A tekintetében
(p<0,4). Szintén nem volt különbség a két csoport között a
jobb kamra szisztolés funkciójában (S’). Szignifikáns volt a
különbség a 2 csoport között a szöveti Doppler technikával
végzett vizsgálatok során mind a laterális (p<0,05), mind a
septális (p<0,01) késô diasztolés anuláris sebességek (A’)
esetében. Szignifikánsan magasabb értékeket találtunk
sportolóknál a laterális (p<0,05) és septális E’/A’ (p<0,05)
esetében. Szignifikáns volt a különbség a két csoport között
a bal kamra hosszanti átmérôje esetén, mind végszisztolé-
ban, mind pedig végdiasztoléban (p<0,05) és a jobb kamra
hosszanti átmérôje esetén végdiasztoléban (p<0,05). 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Eredményeink arra utalnak, hogy a rendszeres fizikai akti-
vitás a jobb kamra funkcionális adaptációját eredményezi,
mely mind a hagyományos, mind pedig a szöveti Doppler
technikával igazolható.
KKuullccsssszzaavvaakk:: echokardiográfia, sport, jobb kamra

TELJESÍTMÉNYT MEGHATÁROZÓ FAKTOROK 
AZONOSÍTÁSA ÉS MÉRÉSE A KÉZILABDÁZÁSBAN 
- SOROZATMÉRKÔZÉSEK ÁTFOGÓ 
ELEMZÉSÉN KERESZTÜL -
MMaarrcczziinnkkaa  ZZoollttáánn
Magyar Kézilabda Szövetség, Budapest  
EE--mmaaiill::  mmaarrcczziinnkkaazz@@hhaannddbbaallllnneett..hhuu  

BBeevveezzeettééss  
Egy sportági stratégia szakmai irányvonalának meghatáro-
zásához vagy egy csapat hosszú távú felkészülési program-
jának elkészítéséhez – de általában az adott sportágban va-
ló alaposabb jártassághoz – nélkülözhetetlen a sportág fej-
lôdése szempontjából iránymutatónak számító, kiemelkedô
mérkôzés-sorozat (legtöbb esetben egy felnôtt vagy korosz-
tályos világverseny) ismerete, szakmai tartalmának rezümé-
je. Ezt a célt igyekszik szolgálni a sorozatmérkôzéses rend-
szerben lebonyolított, kiemelkedô sporteseményekrôl készí-
tett objektív, leíró jellegû, átfogó szakmai elemzés. Nemzet-
közi sorozatmérkôzések elemzése a tájékoztatás, a csapatok
és az egyének bemutatása, bizonyos szakmai trendek meg-
fogalmazása mellett arra is kiváló lehetôséget nyújt, hogy
felszínre hozza: melyek a teljesítményt nagymértékben befo-
lyásoló, az eredményességet döntôen meghatározó faktorok
az adott korosztályban?

MMóóddsszzeerreekk  
Ennek kérdésnek a megválaszolására, a faktorok pontos
meghatározására az elemzés során hipotéziseket állítottam
fel. A csapatok felkészülésérôl a delegációs listák adatain
keresztül, illetve strukturált mélyinterjú segítségével igye-
keztem képet nyújtani, a hipotézisek igazolására-cáfolatára
pedig a világbajnokság hivatalos statisztikáit, az azokból ké-
szített összesítô táblázatokat használtam fel. Az adatokat
SPSS segítségével elemeztem, a leíró statisztikák mellett
korreláció és logisztikus regressziót, valamint diszkriminan-
cia–analízist végeztem. Hipotéziseim esetében eredményei-
met abban az esetben fogadtam el, amennyiben p<0.05. 

EErreeddmméénnyyeekk
Egy sorozatmérkôzésrôl készített átfogó szakmai elemzés
keretében olyan anyagelrendezési szisztémát kívántam fel-
állítani, amely képes a rendelkezésre álló adatokat szelek-
tálni, megfelelôen csoportosítani és azokat célszerûen fel-
használni. Fontos szempontnak tartottam, hogy az elemzés
releváns információk kiválasztásával, összefoglalásával,
egymáshoz rendelésével képes legyen szakmai trendeket
megfogalmazni. A szakmaiság, mint fô szempont megtartá-
sa mellett ugyanakkor törekedtem arra is, hogy az elemzés

– amennyire egy szakmai értékelés lehet – legyen olvasmá-
nyos, leíró jellegû és írott formában is legyen képes egy át-
fogó képet adni az eseményrôl. Ily módon az elemzés egy
olyan adatbázist, ismerethalmazt biztosít, amit más szerzôk
is felhasználhatnak forrásanyagként kutatómunkájukhoz.
Fontos célként jelöltem meg továbbá azt is, hogy a dolgozat
szerkezetileg olyan tanulmány legyen, ami összehasonlítha-
tó más nemzetközi és hazai személyek, szervezetek által ké-
szített elemzésekkel. E mellett sikerült meghatározni azokat
a mérhetô teljesítményfaktorokat, amelyek egy adott világ-
versenyen a teljesítményt – és így az eredményességet –
döntô módon meghatározzák.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A témaválasztás egyik indítéka volt az a szándék is, hogy
olyan átfogó elemzés kerüljön a kézilabda szakemberek, el-
sôsorban edzôk kezébe, amely gyarapítja a magyar kézilab-
dasport adatbázisát, szakmai irodalmát. Az élcsapatokról
készített alapos jellemzés, a kézilabdasport fejlôdési irány-
vonalait kijelölô tendenciák kiemelése, vagy az egyéni
támadó- és védôtevékenység elemzése során nevesített, ki-
emelkedô egyéni teljesítmények feltüntetése olyan informá-
ció-halmazt, adattárat képez, amely jól segíti a világverse-
nyekre történô célirányos felkészülést/felkészítést. Továb-
bá, az elemzés olyan általános vizsgálati szempontokat tar-
talmaz, ami a sportjáték jellegétôl függetlenül, más csa-
patsportágak esetében is eredményesen felhasználható,
mind módszer.
KKuullccsssszzaavvaakk:: leíró statisztikai elemzés, teljesítményt meg-
határozó faktorok, korreláció, diszkriminancia-analízis

AZ ÉLETEN-ÁT TARTÓ TESTMOZGÁS HATÁSA 
AZ AGY ÖREGEDÉSÉRE
MMaarroossii  KKrriisszzttiinnaa11,,  KKóóbboorr--NNyyaakkaass  DDóórraa22,,  LLuuiitteenn  PPaauull22,,  
RRaaddáákk  ZZssoolltt11,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa11,,22

1 Sporttudományi Kutatóintézet Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
2 Molekuláris Neurobiológiai Intézet, Groningeni Egyetem,
Groningen, Hollandia 
EE--mmaaiill::  mmaarroossii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Számos kutatási eredmény bizonyítja, hogy a testmozgás po-
zitív hatással van a kognitív funkciókra mind fiziológiás,
mind patológiás öregedés során. A kísérletünk célja az élet-
hosszon-át tartó rendszeres testmozgás molekuláris hatásai-
nak vizsgálata, valamint a rendszeres testmozgás kognició-
ban betöltött szerepének tanulmányozása állatkísérletekben. 

AAnnyyaaggookk  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kísérlet során hím Wistar patkányokat három hónapos ko-
ruktól edzettünk rágcsáló-futópadon. A közepes intenzitású
edzés huszonnégy hónapos korukig folyamatos volt. A pat-
kányok hetente három alkalommal harminc percet mozog-
tak. Huszonnégy hónapos korukban teszteltük a kognitív
képességeiket Morris-Maze vízi útvesztôben és új tárgy felis-
merési tesztekben. Az állatokon cukorterheléses vizsgálatot
is végeztünk. A patkányok hippocampusából a következô
markerek biokémiai meghatározását végeztük el: AMPK és
Akt foszforilláció, kolin acetiltranszferáz (ChAT), BDNF neu-
rotrofikus faktor, glükóz transzporter-1 (Glut-1), doublekor-
tin (DCX), szinapszin és szinaptofizin. Immunhisztokémiával
a kolinerg pozitív rostok, Glut1 transzporter pozitív kapillá-
risok és a BDNF expresszióját határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
Az életen-át tartó testmozgás javította a memóriát Morris-
Maze vízi útvesztôben és új tárgy felismerési tesztekben. A
cukor eliminálása a vérbôl szignifikánsan gyorsabban ment
végbe a trenírozott állatoknál. Az AMPK és Akt foszforiláció-
ja, a Glut-1, DCX, ChAT és szinapszin fehérjék mennyisége
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nagyobb volt az edzô csoportban. Az életen-át tartó testmoz-
gás növelte a ChAT pozitív rostok számát, a Glut-1 pozitív
kapillárisok és BDNF mennyiségét.

KKoonnkkllúúzziióó
Az élethosszon-át tartó rendszeres testmozgás pozitív hatás-
sal van a kognitív képességekre öregedés során, javítja a cu-
kor-metabolizmust és olyan neurotrofikus változásokat in-
dukál a hippocampusban, melyek jelentôs szerepet töltenek
be az agy egészséges öregedésének támogatásában.
KKuullccsssszzaavvaakk:: mozgás, öregedés, agy

ÚJ SZEMLÉLET AZ ÉLSPORTOLÓK TÁPLÁLKOZÁSÁBAN
MMaarrttooss  ÉÉvvaa
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, 
Budapest
EE--mmaaiill::  ttiittkkaarrssaagg@@ooeettii..aannttsszz..hhuu

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) 2010 októberében
konszenzus konferenciát rendezett a téma legismertebb sza-
kértôinek bevonásával, azzal a céllal, hogy áttekintve a tu-
dományos szakirodalmat a táplálkozás szerepérôl, a sport-
teljesítményben és a sportoló egészségének megôrzésében,
megteremtse ezzel a lehetôségét a bizonyítékokon alapuló
ajánlásnak, mely segíti a sportolók felkészítését a londoni
olimpiára. 
A konferencia áttekintette a legfontosabb témákat, mint az
energia-, szénhidrát-, fehérje-szükséglet, folyadék és elek-
trolit pótlás, étrend-kiegészítôk, ezen belül is külön foglal-
kozott az antioxidánsokkal és a D vitaminnal, és végül az
egyes sportágak (állóképességi, súlycsoportos, esztétikai
stb.) specifikus táplálkozási igényeit tekintette át. 
Az ajánlás az alapelvekben nagyon hasonló a korábbihoz: A
sportoló energiaszükségletének megfelelô, változatos étrend
biztosíthatja az edzéshez, illetve versenyhez szükséges mak-
ro- és mikro tápanyag szükségletet. A szénhidrátraktárak
feltöltöttsége, a megfelelô folyadékpótlás, az energia bevitel
korlátozásának kerülése, az étrend-kiegészítôk megfontolt,
csak speciális körülmények közötti alkalmazása is a koráb-
bi ajánlással megegyezô alapelvek. 
Ugyanakkor van több olyan változás, illetve új, inkább spe-
cifikus elem, például a szénhidrátfeltöltés területén, az
energiaszükséglet meghatározásában, az antioxidánsok al-
kalmazásában stb, amelyek megismerése és beépítése a
sportoló táplálkozási stratégiájába hozzájárulhat az eredmé-
nyesebb szerepléshez.

A SZÍVELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDÔ BETEGEK ÉLET-
MINÔSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
MMeellcczzeerr  CCssaabbaa,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
EE--mmaaiill::  mmeellcczzeerr..ccssaabbaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A KSH adatai szerint ma Magyarországon a különbözô be-
tegségek között a szívelégtelenség és a depresszió a két leg-
nagyobb arányban elôforduló betegségtípus, amely a legin-
kább megterheli az egészségpénztárt. Ez részben a kezelé-
sekre fordítandó összegbôl, a gyógyszerköltségbôl és a táp-
pénzes napokból tevôdik össze. Általánosan elmondható, ha
e két betegség egyike érint egy beteget, akkor a másik prob-
léma is jelentkezni fog az adott betegnél. Kijelenthetjük,
hogy a szívelégtelenség egy népbetegség, amely gyógyszeres
kezelés és mûtéti eljárások ellenére sem javul minden eset-
ben. Több kutatás jelezte, hogy a depresszió csökkenthetô
rendszeres mozgás segítségével, tehát amennyiben sikerül
ezen betegcsoport életminôségét javítani egy egyénre szabott
mozgásprogrammal, akkor a beteg szubjektív és objektív ál-

lapota is javulni fog, és így a nemzetgazdaságot terhelô költ-
ségek is csökkenthetôk.

AA  kkuuttaattááss  ccéélljjaa  
A szívelégtelenségben szenvedô betegek állapotának felmé-
rése fizikai terheléses tesztek alkalmazásával. A klinikai
adatok és egy életminôséget megítélô kérdôív segítségével
felmérni a betegek szubjektív véleményét életminôségükkel
kapcsolatban. Az adatok figyelembe vételével egy egyéni
mozgásprogram kidolgozása, mellyel a betegek életminôsége
tovább javítható, ezáltal csökkenthetô az utókezelésére for-
dított összeg mértéke.

AAzz  aaddaattggyyûûjjttééss  mmóóddsszzeerree::
• A tervezett betegszám: 40
• Kérdôíves lekérdezés
• Kiegészítô vizsgálatok
• Laboratóriumi paraméterek vizsgálata
• Alkalmazott egyéb klinikai módszerek
KKuullccsssszzaavvaakk:: szív és érrendszeri megbetegedések, rendsze-
res fizikai aktivitás, költségterhek

SERDÜLÔKORÚ EGYÉNI ÉS CSAPATSPORTOLÓK 
SZERFOGYASZTÁSÁNAK VIZSGÁLATA
MMiikkuulláánn  RRiittaa11,,  PPiikkóó  BBeettttiinnaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet,
Szeged
EE--mmaaiill::  mmiikkuullaann@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A serdülôkor fontos állomás az egyénre jellemzô egészség-
magatartás kialakulása szempontjából is. Egyrészrôl a
rendszeresen sportolók fele gyermek- és serdülôkorában
kezd el sportolni, másrészrôl a rendszeres mozgás gyako-
risága serdülôkorban kezd jelentôsen csökkenni. A serdü-
lôkori egészségmagatartás átalakulása során azonban
nemcsak a sportolásra szánt idô csökken, hanem egyúttal
tanúi lehetünk annak is, ahogyan a káros szenvedélyt
okozó szerek fogyasztása ugrásszerûen megemelkedik. A
téma jelentôségét a legfrissebb felmérések is alátámaszt-
ják, nôtt a heti rendszerességgel dohányzók és alkoholfo-
gyasztók aránya a serdülôkorúak körében. Jelen tanul-
mányunk célja, hogy megvizsgáljuk sportoló fiatalok köré-
ben a káros szenvedélyt okozó szerek fogyasztását sport-
águk típusa, családjuk anyagi helyzete, szüleik iskolai
végzettsége tükrében.

MMiinnttaa,,  mmóóddsszzeerr
A vizsgálatunkban 189 sportoló vett részt. A 103 fiú és 86
lány (54%, 46%) átlag életkora 15,5 év volt. Az adatgyûjtés
önkitöltéses kérdôíves módszerrel történt, a válaszadás ön-
kéntes és anonim volt. Az adatok statisztikai feldolgozása
során logisztikus regressziós elemzést és Chi-négyzet próbát
alkalmaztunk.

EErreeddmméénnyyeekk
Mintánkban a fiúk és a lányok dohányzási szokásai nem
különböztek, viszont a fiúk többször és több alkoholt ittak,
mint a lányok. A minta adatait HBSC felmérésekkel össze-
hasonlítva a sportoló státuszt védônek találtuk a dohány-
zással szemben és hajlamosítónak az alkoholfogyasztásra
vonatkozóan. A csapatsportok növelték az esélyét a dohány-
zás és az alkoholfogyasztás korai kipróbálásának, valamint
a rendszeres alkoholfogyasztásnak. A serdülôk szüleinek is-
kolai végzettsége is befolyásolta a káros szenvedélyek gya-
koriságát: a magasabb végzettségû szülôkkel rendelkezô
sportolók többször és több alkoholt fogyasztottak, mint a
többiek. A család becsült anyagi helyzete a szerfogyasztást
a mintákban nem befolyásolta.
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ÖÖsssszzeeggzzééss  
Vizsgálatunkban összefüggést találtunk a serdülôkorú spor-
tolók dohányzási és alkoholfogyasztási szokásai, valamint a
sportág típusa (egyéni vs. csapat) és a szüleik iskolai végzett-
sége között. Az eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy
a sportoló fiatalok körében, különösen csapatjátékosoknál, a
szerfogyasztással kapcsolatos primer prevencióra nagy hang-
súlyt kell fordítani a versenysport minden színterén.
KKuullccsssszzaavvaakk:: serdülôkor, szerfogyasztás, sportoló

OREXINEK HATÁSA A VÍZHÁZTARTÁSRA 
ÉS A PLAZMA ADH SZINTJÉRE
MMoollnnáárr  AAnnddoorr  HH..11,,  KKaarrccssúúnnéé  KKiiss  GGyyöönnggyyii22,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó11,,
OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  ††LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,  
LLáásszzllóó  AA..  FFeerreenncc22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi 
és Információs Központ, Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged 
EE--mmaaiill::  mmaattaannzzaa@@bbiioo..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A jó fizikai teljesítményhez elengedhetetlen a szervezet víz-
háztartásának egyensúlya. Ezért lényeges a vízháztartást
szabályozó élettani mechanizmusok pontos ismerete.
Az orexin-A és -B hypothalamikus neuropeptidek nemcsak
a táplálékfelvételt fokozzák, hanem fokozott folyadékfo-
gyasztást és vizeletürítést is kiválthatnak. Ismeretes, hogy a
vízháztartást szabályozó antidiuretikus hormon (ADH) ha-
tására megnövekedik a vese gyûjtô csatornáinak vízáteresz-
tô képessége, ezáltal fokozott vízvisszaszívás történik a ve-
sében, a vizelet mennyisége csökken. Kutatásunk során ta-
nulmányoztuk, hogy van-e összefüggés az orexinek és az
ADH vízháztartásra gyakorolt hatása között.

MMóóddsszzeerreekk  
Hím Wistar patkányok agykamrájába különbözô dózisok-
ban (10-30-90µg/10µl) orexin vegyületeket adagoltunk és
az összesített vízfelvételt 2, 4 és 6 órás intervallumokban
mértük. Tanulmányoztuk az orexinek hatását a sóbevitel,
illetve hisztamin adagolást követô ADH szint emelkedésre.
Megvizsgáltuk továbbá, hogy az orexin receptor-1 (OX1) an-
tagonista (SB 408124) gátolja-e az orexinek által elôidézett
ADH szint változásokat. A vérplazma ADH szintjét RIA mód-
szerrel határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
Az orexin-A jelentôsebben, az orexin-B kisebb mértékben,
dózistól függôen fokozza a vízfogyasztást. Az OX1 antago-
nista a polydipsiát szignifikáns módon csökkenti. Különbö-
zô dózisban bejuttatott orexin-A, illetve -B önmagában az
ADH-szintet nem változtatja meg. A hisztamin adása után
jelentôsen, illetve sóbevitel után kisebb mértékben emelke-
dik a plazma ADH szintje. Az agykamrába beadott orexin-A
a hisztamin, illetve sóbevitel által kiváltott plazma ADH
szint növekedést is meggátolja. A specifikus OX1 antagonis-
ta az orexin-A gátló hatását kivédi.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A vízháztartás szabályozásában részt vevô orexinek és az
ADH-rendszer kölcsönhatásban állnak egymással. Az ore-
xin a vízfelvételre, illetve hisztaminnal és só-adagolással in-
dukált ADH-szint emelkedésre gyakorolt hatását feltehetô-
en az OX1 közvetítésével fejti ki.
KKuullccsssszzaavvaakk:: orexin, vízháztartás, antidiuretikus hormon

TTáámmooggaattááss
TÁMOP 4.2.2.-08/1-2008-0006, TÁMOP 4.2.1./B-09-1/
KNOV-210-0005, MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
(Molnár Andor H.)

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI
TRENDJEINEK REGIONÁLIS VIZSGÁLATA 
A KERESLETI ÉS KÍNÁLATI ELEMEK TÜKRÉBEN
MMüülllleerr  AAnneettttaa,,  VVáácczzii  PPéétteerr,,  KKrriissttoonnnnéé  BBaakkooss  MMaaggddoollnnaa,,
SSzzéélleess--KKoovvááccss--GGyyuullaa,,  SSeerreess  JJáánnooss  
Eszterházy Károly Fôiskola Természettudományi Kar,
Sporttudományi Intézet, Eger
EE--mmaaiill::  mmuulllleerr@@eekkttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az Észak-alföldi régió egyik zászlós turisztikai terméke az
egészségturizmus. Az Észak-alföldi régió Turizmusfejleszté-
si Stratégiájában (2007-2013) fejlesztési prioritást élvez en-
nek a turisztikai terméknek a fejlesztése. Cikkünkben a
2006- és 2010-es évek egészségturisztikai keresleti és kíná-
lati elemeinek adatai alapján lineáris trendszámítást végez-
tünk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan alakul a régió
gyógy- és wellness turizmusának kereslete és kínálata az el-
múlt évek adatai alapján. Arra is kerestük a választ, hogy a
jövôben a kereslet bôvülése avagy csökkenése prognoszti-
zálható-e az egészségturizmus területén. 

MMóóddsszzeerreekk  
Az eredmények igazolására az UNWTO és a Magyar Turizmus
Zrt. Észak-alföldi Regionális marketing Igazgatóság és a KSH
által közölt statisztikai adatokat használtuk fel. 2006 és
2010 közötti  turisztikai keresleti és kínálati adatokból lineá-
ris elôrejelzési trendszámítást végeztünk, hogy a jövôben vár-
ható változás irányát prognosztizálni tudjuk, mely megala-
pozhatja az egészségturizmus területét érintô fejlesztéseket.

EErreeddmméénnyyeekk
A legtöbb gyógyvendég 2006 és 2010 között Hajdú-Bihar
megyébe érkezett. Az elôrejelzési trend mutatja a további
növekvô vendégszámot, míg Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyékben lassú csökkenést mutat. A
legtöbb wellness vendég 2006-2010 között Hajdú-Bihar me-
gyébe érkezett, a lineáris elôrejelzési trend erôteljes csökke-
nést jelez. Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyékben dinamikusan növekedett a wel-
ness vendégek száma a vizsgált öt évben. Az elôrejelzési
trend is mutatja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék a wellness területén növekvô keres-
lettel számolhatnak. A jövôben Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye meghatározó eleme lesz a régió wellness turizmusának.
Az Észak-alföldi régió kereskedelmi szálláshelyeinek kapa-
citás kihasználtsága a 2006. év óta folyamatos csökkenést
mutat 2010-ig, ez részben azzal is magyarázható, hogy a ke-
reskedelmi szálláshelyek száma bôvült. A lineáris elôrejelzé-
si trendvonal az elôzetes adatok alapján azt mutatja, hogy
további lassú csökkenés várható. Ennek a folyamatnak a
megállítására és javítására alkalmas lehet egyfajta turiz-
musfejlesztési projekt, melyben a minôségi komplex kíná-
latfejlesztésnek kell a fókuszban állni.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Trendszámításokkal megállapítottuk, hogy az Észak-alföldi
régió egészségturizmusában Hajdú-Bihar megye gyógytu-
risztikai keresletében növekvô trend várható, míg Jász-
Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék a
wellness turizmus területén számíthatnak keresletbôvülés-
sel. Ezekbôl a számításokból jól definiálható Hajdú-Bihar
megye gyógyturisztikai desztinációként, míg Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a wellness pia-
cán promótálhatja magát.
KKuullccsssszzaavvaakk:: mozgás-rehabilitáció, ingerlési mintázat, pa-
rasport,
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A VERSENYZÉSI EGYENSÚLY DILEMMÁI 
A MAGYAR FÉRFI KOSÁRLABDÁZÁSBAN
NNaaggyy  ÁÁggoossttoonn
Debreceni Egyetem Orvos-, és Egészségtudományi 
Centrum Testnevelés és Sportközpont, Debrecen
EE--mmaaiill::  gguussttii@@mmeedd..uunniiddeebb..hhuu  

BBeevveezzeettééss
A versenyzési egyensúly egy létezô struktúra. Jelentôsége,
hogy a vezetôk által hozott döntések befolyásolják a ver-
senyelônyt, amelyre a csapatok törekednek az adott ver-
senyrendszerekben. Vannak olyan ligák a nemzetközi ko-
sárlabda életben, amelyek felelôs vezetôi tervszerûen igye-
keznek biztosítani, hogy olyan egyensúlyt teremtsenek,
amely kielégítô a klubok, a játékosok és vezetôik, a szurko-
lók és a liga vezetése számára egyaránt.  

MMóóddsszzeerreekk
Összehasonlító elemzésre tettem kísérletet, amely végsô so-
ron a magyar helyzet feltárását célozta meg. A nemzetközi
kutatások eredményeit elemezve kerestem választ arra, hogy
a versenyzési egyensúly – szakirodalomban meghatározott –
összetevôinek milyen szerepe van a hazai viszonyok között?
Mitôl sikeres egy liga? Milyen dilemmákkal szembesülnek a
szerkezetben szereplô sportmenedzserek? A közgazdaság-
tanban használatos Herfindahl–Hirschman-indexszel vizs-
gáltam a piaci koncentrációt. Ezt vettem kiindulási alapul.

EErreeddmméénnyyeekk
A versenyzési egyensúly olyan struktúra, amely egyenlô ver-
senyfeltételeket biztosít a bajnokságban szereplô csapatok
számára. Ennek terméke az erôegyensúly, melynek köszön-
hetôen a legsikeresebb és a leggyengébb csapatok közötti kü-
lönbségek nagyon kicsik. Az abszolút versenyzési egyensúly
elérése lehetetlen, de nem is kívánatos, hiszen akkor minden
bajnokság unalmas lenne. Racionálisan csak arra van szük-
ség, hogy csökkentsük a különbségeket. A magyar férfi baj-
nokság koncentrált piaci jellemzôket mutat. Az elmúlt 10 év-
ben ötször nyerte ugyanaz a csapat a bajnokságot.
A szövetség vezetésének dilemmája, hogyan avatkozzon be
az egyensúly szabályozásába. Hazánkban elsôsorban a ver-
senyrendszerben keresendôk az eszközei. Meghatározó a
bajnokság hossza, a lejátszandó mérkôzések száma, a ráját-
szás rendszere. Nagy jelentôsége van annak, hogy hetente
hány meccset kell és lehet játszani csapatonként. Kényesebb
kérdés, hogy meghatározza-e a szövetség a fizetések felsô ha-
tárát, a szerepeltethetô külföldiek számát, a kötelezôen sze-
repeltethetô fiatalok (u23) számát, a külföldiek játékengedé-
lyének díját, az átigazolási határidôt. A versenysport célja a
gyôzelem, mi több, a bajnoki cím megszerzése. A sportág  ál-
talános  színterei jól elhatárolódnak egymástól, ami rávilágít
arra, hogy ez a kérdés felvet szakmai problémákat. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az  úgynevezett szupergorilla modellnek köszönhetôen meg-
fogalmazható a kimagasló tehetségek jelentôsége, amely be-
folyásolja a csapatok versenyképességét és a bajnokság ver-
senyzési egyensúlyát. Ugyanolyan jelentôsége van a pénz-
nek is, de a versenyzési szinteken más-más jelent dilemmát
a sport menedzserének. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: liga, versenyzési egyensúly, szuper gorilla,
sportmenedzseri dilemma, HH Index

A PATELLA-ÍN MECHANIKAI TULAJDONSÁGAINAK 
VÁLTOZÁSA EXCENTRIKUS NYÚJTÁS HATÁSÁRA IN VIVO
NNaaggyy  FFeerreenncc  GGyyôôzzôô,,  TTóótthh  MMááttyyááss  GGeerrggôô,,  BBooggnnáárr  GGáábboorr
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EEmmaaiill::  nnffggyy11999900@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az aktivált izmok feszülése nyújtás hatására növekszik,
amelynek egyik oka az elasztikus elemek növekvô ellenállá-
sa a megnyújtó erôvel szemben. Ennek során elasztikus
energiát képesek tárolni. Feltételezések szerint in vivo kö-
rülmények közt az izmok nyújtása során kizárólag a sorba
kapcsolt elemek, ezek közül is az inak tárolnak energiát.
Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk ezt a feltételezést a
térdfeszítô izmok példáján. Bizonyított, hogy izometriás
kontrakció alatt a patella-ín jelentôs mértékben megnyúlik
(Tihanyi 2005). Izometriás körülmények közt vajon mennyi
elasztikus energia tárolódik a patella-ínben? Továbbá izo-
metriás kontrakciót követô izomnyújtás mennyire növeli a
tárolt energiát? Ez összefügg-e a merevséggel?

MMóóddsszzeerreekk  
31 edzett személyt (életkor: 20,95±1,33 év; Tm:
171,8±10,04 cm., Ts: 65,1±11,95 kg) vizsgáltunk. A térdfe-
szítô izomcsoport maximális izometriás és excentrikus nyo-
matékát Multicont II. dinamométerrel mértük. A patella-ín
hosszát HITACHI EUB-405Plus ultrahang készülék segítsé-
gével határoztuk meg kis feszülés (lkf) közben, valamint a
maximális izometriás forgatónyomaték 100, 80, 60, 40 és
20 (MIC100,80,60,40,20) százalékánál (lIC100,80,60,40,20); továbbá be-
csültük a nyomaték-megnyúlás görbe alapján excentrikus
kontrakció (lEC) közben. Elasztikus energiát (EIC100,80,60,40,20;
EEC) a forgatónyomaték- és megnyúlás értékeket felhasznál-
va számoltunk. A térd hajlásszöge 60° volt. Az excentrikus
kontrakciót 20˚sec-1 sebességgel 60-90˚ között hajtották vég-
re, míg mértük a maximális forgatónyomatékot (MEC). A nyo-
maték-megnyúlás görbe meredekségébôl kiszámoltuk a me-
revséget (K) és a nyúlékonyságot (C). Az elasztikus energiák
közti különbséget kétmintás t-próbával, az elasztikus ener-
gia és a merevség közti összefüggést Pearson-féle korreláci-
ós számítással határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
Az lkf értékei (4,8±0,41 cm) szignifikánsan (p≤0,05) kisebbek
voltak lIC100,80,60,40,20 és lEC értékeinél. EEC értékei
szignifikánsan magasabb értéket mutattak EIC100,80,60,40,20 ér-
tékeinél. A K 38,14±15,67 Nm·mm-1, míg a C 0,034±0,016
mm·Nm-1 értéket vett fel. K nem mutatott szignifikáns össze-
függést EIC100,80,60,40,20 és EEC értékeivel.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az elasztikus energia valóban számottevôen emelkedik ex-
centrikus kontrakció során. Korábbi kutatásaink azt mutat-
ták, hogy a patella-ín megnyúlása jelentôsen kisebb erôha-
tásra szignifikánsan nagyobb volt, mint élsportolók eseté-
ben. Ez annak köszönhetô, hogy az élsportolók patella-ína
merevebb. Az elasztikus energia és a merevség között nem
találtunk szignifikáns összefüggést. Feltételezzük, hogy a
nagyobb elasztikus energia a nagyobb patella-ín kereszt-
metszetnek tudható be.
KKuullccsssszzaavvaakk:: elasztikus energia, patella-ín
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KOSÁRLABDÁZÓ FIATALOK NÉHÁNY 
SZOCIO–ÖKONÓMIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI JELLEMZÔJE
NNééggeellee  ZZaalláánn,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa22,,  PPááppaaii  JJúúlliiaa33,,  TTrróózznnaaii  ZZssóóffiiaa33

1 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
Székesfehérvár 
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest 
3 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  nnzzaallaann22@@cciittrroommaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A fizikai képességek és a megfelelô testfelépítés mellett a si-
keres sporttevékenység fontos feltétele a pszichikus alkal-
masság. Ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy nem lehet ered-
ményes a sportoló a család támogatása nélkül. A vizsgált fi-
atalok az élsport utánpótlásbázisát jelentik, így fontos, hogy
milyen családi háttérrel rendelkeznek és milyen a mentális,
érzelmi állapotuk. Munkánkban célul tûztük ki a székesfe-
hérvári kosárlabdázó fiúk és lányok néhány – a családdal
kapcsolatos – szocio-ökonómiai jellemzôjének vizsgálatát és
kutattuk a fiatalok stressz kezelését, valamint a stresszel
való megküzdését. A vizsgálat alanyai a székesfehérvári Fe-
jér Kosár SE és Albacomp SE serdülôkorú kosárlabdázói
voltak (lányok N=30; fiúk N=73).

MMóóddsszzeerreekk  
A családi jellemzôk feldolgozása során gyakoriságokat szá-
mítottunk. Az eloszlások összehasonlítása khi négyzet pró-
bával történt. A sportolók az Oláh-féle Pszichológiai Immun-
kompetancia (PIK) és Megküzdési Stratégiák (Coping) kér-
dôívek junior változatát töltötték ki. Az eredmények kiérté-
kelése a Tesztmester programmal történt. 

EErreeddmméénnyyeekk
A gyermekek 75%-a teljes családban él, ami igen jó arány-
nak tekinthetô. Legjellemzôbb a kétgyermekes család
(48,7%), de a magyar átlagnál több család nevel 3 gyerme-
ket (32,9%). A vizsgálatba vont fiatalok kétharmada elsô-,
35%-a másodszülött. A szülôk között igen magas a felsôfo-
kú végzettségûek aránya (apák 55%, anyák 61%). Úgy tû-
nik, a családi háttérváltozók alapot adnak a gyermekek ki-
egyenlített fejlôdéséhez.
A PIK kérdôív legtöbb skálaeredménye az azonos korú normál
gyermekek átlagos tartományában található. A két nem között
a koherenciaérzés, a rugalmasság, a leleményesség, a társas
mobilizáló képesség és a szociális alkotóképesség esetében ta-
láltunk különbséget. Minden esetben a lányok értékei voltak
nagyobbak. A megküzdési stratégiák vizsgálata során a két
nemnél közel azonosak voltak a skálaértékek. A kosárlabdá-
zókra kevésbé jellemzô az emóciókiürítés és az önbüntetés,
ugyanakkor leggyakrabban a feszültségkontrollt alkalmazzák.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Megállapítottuk, hogy a székesfehérvári utánpótláskorú ko-
sárlabdázók többnyire támogató családban nônek fel. A fia-
tal sportolók a stresszhelyzeteket pozitívan élik meg és ered-
ményesen mozgósítják megküzdô kapacitásukat. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: szocio-ökonómiai viszonyok, stresszkezelés,
megküzdési stratégiák

A FELSÔ VÉGTAGI IZMOK EGYÜTTES ERÔ-SEBESSÉG-
TELJESÍTMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK JELLEMZÔI
NNééggyyeessii  JJáánnooss,,  SScchhuutthh  GGáábboorr,,  EErrddôôss  PPéétteerr,,  TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  nneeggyyeessii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Az izom által kifejtett erô és az izom rövidülési sebessége hi-
perbolikus függvénnyel írható le (Hill, 1938). A jellegzetes
erô-sebesség kapcsolat a helybôl páros lábas függôleges fel-

ugrásokra is igaz és a csúcs mechanikai teljesítménnyel a
gyorserô jól jellemezhetô (Tihanyi, 1987). A fekvenyomás a
guggoláshoz hasonlóan fontos erôfejlesztô gyakorlat, de
ilyen irányú vizsgálatokat nem végeztek eddig.

MMóóddsszzeerreekk  
19 egyetemi hallgató (9 nô: életkor=20,56±0,53 év; Ts=
56,89±6,55 kg; Tm=165,11±7,44 cm; 10 férfi: életkor=
21,5±2,5 év; Ts=75,3±7,7 kg; Tm=182,9±6,8 cm) hanyatt-
fekvésben helyezkedett el az erômérésre használt platform-
ra helyezett padon. Megmértük a maximális izometriás erôt
(FO) a fekvenyomás három pozíciójában [teljesen (ap), köze-
pesen (kp) és kis mértékben (mp) behajlított könyök ízület]
úgy, hogy egy súlyemelô rudat a mozgatására szolgáló áll-
ványban lerögzítettünk, arra kérve a személyeket, hogy ma-
ximális erôvel nyomják azt felfelé. Ezt követôen a személyek
maximális sebességû karnyújtást végeztek ap és kp pozíci-
óban karnyújtással (CC), illetve hajlítás-nyújtással (EC-CC),
amely súlyát minimálisan öt lépcsôben emeltük az egy is-
métléses maximumig (1RM). A sebességet lineáris enkoder
segítségével mértük. A külsô teher-csúcssebesség (Le-pV),
illetve az átlagerô-átlagsebesség (AF-AV) párokat a Hill-féle
karakterisztikus egyenlethez illesztettük és meghatároztuk
a görbék jellemzô változóit (a/F0; P0; v0). Az egyes változók
átlag- és szórásértékeit kétmintás t-próbával hasonlítottuk
össze.

EErreeddmméénnyyeekk  
F0 kis ízületi hajlításban volt a legnagyobb (nôk – ap:
342,2±70,5 N; kp: 476,6±127,3 N; mp: 743,3±243,5 N; férfi
– ap: 722,5±142,4 N; kp: 863,5±160,8 N; mp: 1399,5±
296,74 N). 1RM középsô pozícióban mindkét nem esetében
magasabb volt [nô – ap: (288,9±65,1 N; kp: 405,6±107,4 N;
ffi – ap: 675,0±181,4 N; kp: 790,0±185,3 N). F0 és az 1RM
ap és kp értékei nem mutattak szignifikáns különbséget
(p≤0,05). A Le-pV párok Hill-egyenlethez történô illesztése
magas korrelációt mutatott ap-CC; ap-EC-CC; kp-CC és kp-
EC-CC (r≥0,91) során mindkét nem esetében. Az AF-AV pá-
rok illesztése ugyan szignifikánsan kisebb korrelációt muta-
tott, de ennek értéke itt is magas (r≥0,8). Ez a törvényszerû-
ség kp-CC és kp-EC-CC során mindkét nem esetében-, to-
vábbá ap-CC során férfiaknál kizárólag P0 értékére volt ki-
hatással, szignifikánsan kisebb értékeket mutatva.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A Hill-féle karakterisztikus egyenlet a fekvenyomás végre-
hajtása során részvevô izmokra is érvényes (r≥0,91),
amennyiben Le-pV párokat illesztünk a görbéhez. Bár a kor-
reláció AF-AV párok illesztése során is magas, célszerûbb az
elôzô összefüggést használni az optimális csúcsteljesítmény
meghatározásához.
KKuullccsssszzaavvaakk:: statikus és dinamikus erô, mozgásgyorsaság,
teljesítmény

ÖNKÉNTESSÉG A SPORT TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON
ÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN
OOnnyyeessttyyáákk  NNiikkoolleettttaa,,  GGéécczzii  GGáábboorr,,  KKáállllaaii  ÉÉvvaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  oonnyyeessttyyaakk@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az Európai Unióban 2011 az Önkéntesség éve volt, melynek
keretében számos projekt, program került lebonyolításra. Az
önkéntesség piaci, gazdasági, társadalmi, pszichológiai és
stratégiai szempontból is nagy jelentôséggel bír, azonban bi-
zonyos vonatkozásai a szabályozás összehangolásának az
igényét vetik fel. Az Európai Unióban évente mintegy 140
millió állampolgár vesz részt volunter munkában, a sport te-
rületén végzett önkéntes munka a leggyakoribb. Kutatásunk
célja bemutatni az EU-s tagállamokban a sport területén
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végzett önkéntesség kihívásait, valamint tipizálni a magyar-
országi önkéntességet, és sportban betöltött szerepét.

MMóóddsszzeerreekk
A „Promoting and Securing Volunteering in Sport" EU-s pro-
jekt tapasztalatai alapján összehasonlítottuk a projektben
részt vevô tagállamok (Belgium, Németország, Wales, Cip-
rus, Szlovákia, Görögország, Finnország, Magyarország)
„önkéntes munka" értelmezéseit, annak tartalmát, követel-
ményeit, szabályozását. Felmértük, az önkéntes munka po-
zitívumait, valamint azt, hogy az önkéntesek menedzselése
milyen problémákat, nehézségeket vethet fel a sportklubok
munkájában. Emellett, egy hazai kérdôíves adatgyûjtés ke-
retében (N=108) rámutattunk, hogy Magyarországon milyen
attribútumok kapcsolhatók a sportban való önkéntes mun-
kához és milyen fô motiváló eszközökkel lehet a volunterek
számát növelni.

EErreeddmméénnyyeekk
Az önkéntesség minden európai tagállamban nagy jelentô-
séggel bír a sport területén, a sportklubok vezetô testülete
nagyon gyakran önkéntesekbôl áll. Az önkéntes munkavég-
zés ugyan komoly elônyöket hordoz (költségkímélés, elköte-
lezettség, kapcsolati tôke), de e munkájuk menedzselése
kapcsán egyre nagyobb kihívást jelent a klubtagok, támoga-
tók, szurkolók, szülôk, partnerek részérôl megmutatkozó
növekvô elvárások, a profizmus megjelenése a sportban, a
képzettség és képességbeli különbségek, hiányosságok, va-
lamint a fluktuáció. Mindezért elengedhetetlen egy kritéri-
um-, és felelôsségvállalási-rendszer kidolgozása, mely egye-
lôre még egy európai tagállamban sem mûködik átható mó-
don. Hangsúlyt kell fektetni az önkéntesek képzésére, elsô-
sorban a klubirányítás, az edzésvezetés és a létesítmény-
üzemeltetés területén.
Magyarországon a 2011-es Eurobarometer felmérés szerint
a fiatalok 17%-a (EU átlag 24%) vett részt a 2010-es évben
valamilyen önkéntes tevékenységben, közülük a legtöbben
(22,9%) valamilyen sportklubnál végeztek önkéntes mun-
kát. Saját felmérésünkben a válaszadók 88%-a végzett éle-
tében már önkéntes munkát, 35%-uk ezt rendszeresen te-
szi, a sport területén önkéntes munkát végzôk aránya 42%
volt. A pozitívumok mellett a volunterek olyan negatívumo-
kat, problémákat vetettek fel, mint a hatékonyság és a szer-
vezettség hiánya vagy a lenézés.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A sport területének mûködtetése szempontjából Magyaror-
szágon és Európában is nagy szükség van az önkéntesek
munkájára. Az önkéntesség elterjesztése lényeges feladat,
ez viszont elkerülhetetlenné teszi, hogy egyfajta minôségbiz-
tosításra és a felelôsségi viszonyok, jogok és kötelezettségek
rendszerezésére sor kerüljön.
KKuullccsssszzaavvaakk:: önkéntesség, sportklub, európai tagállamok,
kihívások

A RENDSZERES TESTMOZGÁS PREVENTÍV MEDICINÁLIS
HATÁSAINAK KOMPLEX VIZSGÁLATA 50 ÉV FELETTI
NÔK ÉS FÉRFIAK KÖRÉBEN
OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  KKoovvááccss  TTaammááss11,,  VVáárrii  BBeeaa11,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa11,,
KKiissss  BBaalláázzss11,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  
HHéézzssôônnéé  BBöörrööcczz  AAnnddrreeaa11,,  KKiissss  GGeerrggeellyy11,,  HHeeggeeddûûss  IImmrréénnéé11,,
MMoollnnáárr  AAnnddoorr11,,22,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó11,,  ††LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,  
VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar,Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2  Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi 
és Információs Központ, Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged 
EE--mmaaiill::  oorrbbaannkkoorrii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Öregedésünk folyamatát javarészt öröklött genetikai tulaj-
donságaink határozzák meg, de életminôségünk is jelentô-
sen képes befolyásolni, tehát mi magunk is felelôsek va-
gyunk öregedésünk ritmusáért. Az életkor elôrehaladtával
több betegség (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri beteg-
ség, túlsúly, cukorbetegség, csontritkulás) rizikófaktora is
emelkedik. A testmozgás nagy szerepet játszhat ezek meg-
elôzésében, a meglévô panaszok mérséklésében és a közér-
zet javításában.

MMóóddsszzeerreekk  
Mozgásos életmódprogramjaink 50 év feletti résztvevôit vizs-
gáltuk (n=133; átlagéletkor: 57,17 év; korterjedelem: 50-76
év; átlag BMI: 29,49), akik 4 hónapos programjaink kerete-
in belül heti 3 alkalommal végeztek rekreatív jellegû test-
mozgást. A program elején és végén pszichoszomatikus
egészségi állapot analízist végeztünk (Survay-módszer), és
folyamatosan nyomon követtük az edzésterhelést (pulzus,
kalóriafogyasztás; technika: Polar Team System). Havonta
mértük a fittségi állapot (lépésteszt), a vérnyomás és a nyu-
galmi pulzus, valamint a testösszetétel (zsír-izom arány,
testvíz, ásványtömeg; technika: InBody230) változását.
Ezek a mérések egészültek ki laborvizsgálatokkal (glükóz,
LDL-, HDL-koleszterin, triglicerid, HbA1c) és hormonszintek
(leptin, inzulin; technika: ELISA) mérésével.

EErreeddmméénnyyeekk
A rendszeres fizikai aktivitás hatására a vizsgálatban részt-
vevô 50 év feletti férfiak és nôk fittségi állapota javult. A nôk
vérnyomása és nyugalmi pulzusa szignifikánsan csökkent,
míg a férfiak értékei nem változtak számottevôen. A prog-
ram során a nôk testsúlya jelentôsebben csökkent: amíg a
nôk átlagosan 2,39±0,39 kg zsírtömeget veszítettek, addig a
férfiak csak 1,93±0,57 kg-ot, miközben a nôk zsírmentes
testtömege 0,58±0,15 kg-mal, a férfiaké pedig 1,1±0,62 kg-
mal gyarapodott. A test ásványtömege mindkét nem eseté-
ben szignifikánsan emelkedett. Javulást tapasztaltunk a
hormon- és vérkémiai laboreredményeket elemezve is. A
pszichoszomatikus vizsgálat szerint a testmozgás pozitívan
hatott a közérzetre, emellett a résztvevôk táplálkozási szo-
kásai is pozitívan változtak.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A rendszeresen végzett rekreatív testmozgás alkati és pszi-
chés szempontból is pozitív hatású 50 év felett, a pozitív vál-
tozásokat mutató laboreredmények pedig a testmozgás
egészségvédô hatásait is igazolták. Módszereinket alkalmas-
nak találtuk a testmozgás preventív medicinális hatásainak
komplex vizsgálatára és nyomon követésére.
KKuullccsssszzaavvaakk:: öregedés, testmozgás, prevenció

TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006; TÁMOP 4.2.1./B-09-1/
KNOV-210-0005
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SPORTKIADÁSOK HÁZTARTÁSTÍPUSONKÉNTI 
ELTÉRÉSEI MAGYARORSZÁGON
PPaaáárr  DDáávviidd
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Sopron
EE--mmaaiill::  ppaaaarrddaavviidd@@kkttkk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A háztartási költségvetésben a sportkiadások háztartástí-
pusonként eltérô eséllyel vannak jelen. Ahhoz, hogy a sport-
gazdaság a magyar gazdaságban is jelentôsebb szerephez
juthasson, mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy
milyen fogyasztói csoportok azok, amelyek költenek, és me-
lyek azok, amelyek nem költenek sportra.
A kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen különb-
ségek találhatók az egyes magyar háztartás-típus csoportok
között abban, hogy jelen van-e a sportkiadás a kiadási szer-
kezetükben, valamint melyek az ezt meghatározó szocio-de-
mográfiai tényezôk.

MMóóddsszzeerreekk
A téma vizsgálatához a KSH 2008-as háztartási költségveté-
sének adatait vettük alapul, mely több, mint 7000 háztar-
tás kiadási és szociodemográfiai adatait tartalmazza. Elem-
zéseink során logit és probit modelleket alkalmaztunk, me-
lyekben függô változóként magyaráztuk a sportkiadások je-
lenlétét a háztartási költségvetésekben.

EErreeddmméénnyyeekk
Az elemzések során a külföldi szakirodalomban már megha-
tározott elemek közül több is megerôsítést nyert a magyar
viszonyok között is. Így jelentôs szereppel bír a sportkiadá-
sok jelenlétében a háztatások anyagi helyzete, az iskolai
végzettség, a háztartásban eltartott gyermekek száma, vala-
mint a háztartás településének típusa is, sôt régiónként is
eltérések tapasztalhatók. Az eredmények alapján meghatá-
roztuk a tipikusan sportra költô háztartástípusokat és azo-
kat is, amelyek tipikusan nem ilyenek.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A hazai sportgazdasági kutatásokban eddig nem alkalma-
zott módszerrel elemeztük a sportkiadások jelenlétét befo-
lyásoló tényezôket, ezzel összehasonlítási alapot képezve
hasonló módszertannal készült külföldi kutatásokhoz. A
kutatás irányt mutathat arra vonatkozóan, hogy melyek
azok a háztartások, amelyeket érdemes esetlegesen szub-
vencionálni és melyek azok, amelyek önerôbôl is képesek
sportra költeni.
Amellett, hogy meghatároztuk több szocio-demográfiai té-
nyezô hatását a sportkiadások jelenlétére, nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy a vizsgálatba bevontakon felül sok más is
szerepet játszik abban, vajon költ-e egy háztartás sportra
vagy sem. A jövôben indokoltnak tartjuk olyan kutatások le-
folytatását, amelyek az egyének múltbeli tapasztalatait,
egyéb fogyasztási szokásait, a sporttal szembeni attitûdjeit
is tartalmazza, hiszen ezek ismerete is nagy jelentôségû an-
nak érdekében, hogy a magyar sportpiac nagyobb szeletet
képviselhessen a magyar GDP-termelésben.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportkiadások, logit modell, probit modell,
szocio-demográfiai tényezôk, háztartás-statisztika

LABDAJÁTÉKOSOK TESTFELÉPÍTÉSÉNEK 
HASONLÓSÁGAI ÉS KÜLÖNBÖZÔSÉGEI
PPááppaaii  JJúúlliiaa11,,  TTrróózznnaaii  ZZssóóffiiaa11,,  SSzzaabbóó  TTaammááss11,,  NNééggeellee  ZZaalláánn22

1 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
2 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
Székesfehérvár
EE--mmaaiill::  ppaappaaii..jjuulliiaa@@nnuuppii..hhuu

BBeevveezzeettééss
Izgalmas feladat vizsgálni, hogy vajon a különbözô sport-
ágak reprezentánsai rendelkeznek-e sajátos „alkati karak-
terrel" vagy akár más sportágak képviselôi is lehetnének. E
munkában három sportágat választottunk azzal a céllal,
hogy megtudjuk: 1. eltér-e a különbözô sportágakhoz tarto-
zók testfelépítése; 2. az adott sportághoz tartozók testszer-
kezete hasonlít-e egymáshoz. A vizsgálat alanyai a Hérak-
lész programban szereplô három sportág – kézilabda, kosár-
labda, röplabda – képviselôi voltak (N=180). Életkoruk 14-
18 év között variált. 

MMóóddsszzeerreekk
26 abszolút testméret felhasználásával közös faktoranalízist
végeztünk. A faktorokat diszkriminancia elemzésbe vontuk
be. Az egyes sportágak standard faktorérték különbségeit
egy szempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk. 

EErreeddmméénnyyeekk
A testméretek alapján 4 faktor különült el, amelyeket az
alábbiak szerint neveztünk el. 1. Izmosság és törzsrobuszti-
citás, 2. Linearitás, 3. Zsírosság, 4. Végtagrobuszticitás. Szig-
nifikáns különbséget az 1. és 4. faktorban találtunk a sport-
ágak között. A diszkriminancia elemzés során két függvény
jött létre. Az elsô függvényhez az 1. faktor járult hozzá szigni-
fikánsan, míg a második függvényhez a többi három faktor.
A legnagyobb diszkrimináló erôvel az elsô függvény bírt.
Az osztályozási mátrix megmutatta, hogy a diszkriminancia
függvények mennyire pontosan azonosították a sportágak-
ba tartozást. A testfelépítés faktorok alapján a röplabdázók
bizonyultak a legszórtabbnak, az összes sportolónak csak
mintegy negyedét sikerült a saját sportágába besorolni.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A kézilabdázók magas értékkel bírtak az izmosság, a röplab-
dázók a végtagrobuszticutás dimenzióban. Ezek a testszer-
kezeti változók különítették el legjobban a sportágakat. Az
alkati faktorok alapján a röplabdázók többsége akár a má-
sik két sportághoz is tartozhatott volna.
KKuullccsssszzaavvaakk:: utánpótlás, testszerkezet

SZÁMÍTÁSOK AZ EDZETT SZÍV JELLEMZÉSÉRE
PPaavvlliikk  GGáábboorr11,,  MMaajjoorr  ZZssuuzzssaannnnaa11,,  CCssaajjáággii  EEsszztteerr11,,  
KKoovvááttss  TTíímmeeaa22 PPeettrreekkaanniittss  MMááttéé11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Budapest
EE--mmaaiill::  ppaavvlliikk@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Sportolók echokardiográfiás vizsgálata után edzôk, sportor-
vosok és sportolók igénylik, hogy a szív edzettségi állapotát
jellemezzük, esetleg tanácsokat adjunk a további edzésmun-
kára. A nyers, mért adatok információ értéke a sportszakem-
berek részére kevés. Jelen munkánkban számítások segítsé-
gével kívánunk segítséget adni az edzett szív jellemzésére. 

MMóóddsszzeerreekk  
Ennek érdekében a mért abszolút értékeket relatív értékek-
ké alakítjuk át, amelyek közvetlenül mutatják meg, hogy az
adott paraméter mennyire jellemzô az edzett szívre. A rela-
tív értékekké való átalakítás elve, hogy az átlagtól való kü-
lönbséget számoljuk ki az Xr = (Xátlag – X) / 10 · SD képlet
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segítségével, ahol Xr a relatív érték, Xátlag az életkornak,
nemnek megfelelô átlagérték, ami jelen vizsgálatunkban az
alsóbb osztályú igazolt sportolók szintjét jelenti. X a mért
érték, az SD-t azért szorozzuk 10-zel, hogy jól kezelhetô szá-
mokat kapjunk, amelyek kb. –20 és + 20 közé esnek. A ki-
vonás irányát úgy választjuk meg, hogy az edzettségre jel-
lemzô relatív értékek a pozitív tartományba kerüljenek. 
A 0 érték tehát az igazolt, de nem élsportolókra jellemzô, a
pozitív tartomány az edzettebb, a negatív a kevésbé edzet-
tekre jellemzô. Tekintettel arra, hogy a különbözô edzettsé-
gi jelek változnak az életkorral, a képleteket az életkoroknak
megfelelôen kell megadnunk. Minél szûkebb korosztályra
alakítunk ki képleteket, annál reálisabbak a vizsgálatok.

EErreeddmméénnyyeekk
Az edzett szív morfológiájára a LVMM/BSA3/2, ahol LVMM a
bal kamra izomtömege, BSA a testfelület, a funkcionális ál-
lapotra az E/A, a szabályozásra a nyugalmi pulzusszám a
legjellemzôbb.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A relatív értékek elônye, hogy összevonhatók, tehát egy
komplex edzettségi index számolható belôlük. A módszert
jelen elôadásunkban a fiatal, versenyzôi korosztály adatai-
nak segítségével mutatjuk be. Az összevont index jól korre-
lál a relatív aerob kapacitással.
KKuullccsssszzaavvaakk:: echokardiográfia, az edzett szív, kondicionális
állapot jellemzése

ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK ÉS FIZIKAI PRÓBÁK
LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA FIATAL SPORTOLÓKON
PPeettrriiddiiss  LLeeoonniiddaass  
Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi 
és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen
EE--mmaaiill::  llppeettrriiddiiss@@yyaahhoooo..ccoo..uukk

BBeevveezzeettééss
Jelen munkában a testmutatók (testmagasság, testsúly) ha-
tásait vizsgáltuk meg három fizikai próba alakulására longi-
tudinális vizsgálatban fiatal sportolókon. Jól tudjuk, hogy a
kondicionális képességek alakulása serdülôkorban változ-
hat a kor, a nem és az ûzött sportág függvényében. 

AAnnyyaagg  ééss  MMóóddsszzeerr  
Összesen 79 sportolót mértünk (40 fiú és 39 lány) kosárlab-
dázókat és kézilabdázókat. A sportolókat két korcsoportba
osztottuk, 11-12 évesekre (n = 42), valamint 13-14 évesekre
(n = 37). A sportolókat két alkalommal mértük, 2010 tava-
szán és 2011 ôszén, tehát egy 16 hónapos idôszak változása-
it figyelhettük meg. Testmagasság (TM), testsúly (TS), súly-
pontemelkedés (Spont), 30m sprintfutás és 2800m futás ada-
tait gyûjtöttük össze a két mérés alkalmával. A statisztikai
feldolgozás regresszió analízis segítségével történt meg.    

EErreeddmméénnyyeekk
A két mérés között átlagosan a TM 4.6±2.44%-kal, a TS
13.0±9.95%-kal, a Spont  16.93±23.37%-kal, a 30m futás
6.12±11.72%-kal és a 2800m futás 5.93±11.04%-kal válto-
zott meg. Mindkét korcsoportban a kosárlabdázó fiúk gyor-
sabb növekedést mutattak TM-ben és TS-ben, azonban a fi-
zikai próbákban fejlôdésük alacsonyabb volt a kézilabdázó
fiúkhoz képest. A test mutatói közül a TM-nak volt szignifi-
káns hatása a 30m futás eredményére (β = 0.39; t = 2.78; p
< 0.05), míg a TS, a nem és a kor mutatóknak nem volt je-
lentôs hatásuk. Hasonlóan a súlypontemelkedésre a TM-
nak volt hatása (β = 0.42; t = 3.23; p < 0.05), a TS-nak ne-
gatív, de statisztikailag nem kimutatható hatása volt. A fiúk
és a lányok között, kismértékû, de nem szignifikáns különb-
ség volt látható, a fiúk valamennyivel jobb eredményeket ér-
tek el. A 2800m futás eredményére egyik mutatónak sem
volt jelentôs hatása.  

KKöövveettkkeezzttéésseekk
Úgy tûnik, hogy a három fizikai próba közül a prepubertás
korban a TM-nek csak a 30m futásban lehet szerepe. A fiúk
és a lányok, valamint a kosárlabdázók és a kézilabdázók fej-
lôdési üteme között nem volt különbség. A két sportág, sok
tekintetben hasonló mozgásanyagú és edzésjellegû, hasonló
fejlôdést tud biztosítani a serdülôkorú sportolóknak.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: fiatal sportolók, fizikai próbák, testsúly, test-
magasság, súlypontemelkedés

A TÁPLÁLKOZÁSI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ 
PSZICHOLÓGIAI JELLEMZÔK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ELEMZÉSE SPORTOLÓ FIATALOK 
ÉS KONTROLLCSOPORT KÖRÉBEN
PPiikkóó  BBeettttiinnaa11,,  MMiikkuulláánn  RRiittaa22,,33

1 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, 
Magatartástudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
3 Országos Sportegészségügyi Intézet, 
Megyei Sportorvosi Rendelô, Szeged
EE--mmaaiill::  ppiikkoobbeettttiinnaa@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A táplálkozás szorosan összefügg az életmód más elemeivel,
így különösen erôs a kapcsolódás a fizikai aktivitással. Ép-
pen ezért az egészségvédô és egészségkockázatos táplálko-
zást is helyesebb a fizikai aktivitás függvényében vizsgálni.
Az étkezési szokások nemcsak a táplálkozás egészséges, il-
letve egészségtelen voltának megítélésében, hanem a saját
egészség önértékelésében is fontos szerepet játszanak. Vizs-
gálatunkban azt elemeztük, hogy a táplálkozás megítélését
mennyiben befolyásolják bizonyos egyéni és társas pszicho-
lógiai jellemzôk a fizikai aktivitás függvényében.

MMóóddsszzeerreekk  
Vizsgálatunk fókuszában sportoló (n = 91) és nem sportoló
(kontroll középiskolás, n = 256) fiatalok (N = 347) táplálko-
zásának néhány jellemzôje, valamint annak megítélése állt,
hogy mennyire tartják egészségesnek saját táplálkozásukat.
Az adatgyûjtéshez mindkét esetben önkitöltéses kérdôíves
módszert alkalmaztunk, amely kiterjedt a minta étkezési
magatartásának, és az azzal összefüggô egyéni (önbecsülés)
és társas (szociális összehasonlítás) pszichológiai jellemzôk-
nek a megismerésére.

EErreeddmméénnyyeekk
Az eredmények azt mutatják, hogy a sportoló fiatalok táplál-
kozására jellemzô a nagyobb egészségtudatosság, és az akt-
ívabb monitorozási hajlam. Míg a nem sportoló fiataloknál a
saját táplálkozásuk megítélése erôteljesen függ a mások vi-
selkedésének megfigyelésétôl, addig a sportoló fiataloknál a
táplálkozási szokásaik (mind az egészségkockázatos, mind
pedig az egészségvédô táplálékok fogyasztása) mellett aktu-
ális testtömegindexük és önbecsülésük a mérvadó. A spor-
tolás tehát pozitívan hat nemcsak a táplálkozásra, hanem a
táplálkozás tudatos monitorozására és megítélésére is.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A táplálkozás és a fizikai aktivitás szorosan összefügg egy-
mással, hiszen mindkettô életmódunk, pontosabban szólva
egészségmagatartásunk eleme. Amint Donovan elmélete rá-
világít, az egészségmagatartás egyes elemei között koheren-
cia állhat fenn, azaz, aki igyekszik egészségtudatosan élni,
azt többféleképpen is teszi, például tartózkodik a káros
szenvedélyektôl, sportol, és igyekszik egészségesen táplál-
kozni is. Jelen kutatásunk eredményei adalékul szolgálnak
eme elmélet megerôsítéséhez. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportolók táplálkozása, kontrollcsoport, táp-
lálkozás megítélése, önbecsülés, társas összehasonlítás
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SZOMBATHELYI ÉS KOLOZSVÁRI DIÁKOK 
SPORTOLÁSI SZOKÁSAI
PPoollggáárr  TTiibboorr11,,  KKoollttaaii  MMiikkllóóss11,,  BBeerrttóókk  SSzzaabboollccss22

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Szombathely
2 Kolozsvár
EE--mmaaiill::  ppoottii@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Vizsgálatunk a magyar fiatalok, középiskolások és egyete-
misták sportolási szokásainak feltérképezésével indult, me-
lyeket a késôbbiekben kiterjesztettünk a környezô országok
diákjainak kérdôíves adataival. Jelen dolgozat a szombathe-
lyi és kolozsvári diákok sportolási szokásait hasonlítja
össze. Vizsgáltuk a sportolási alkalmakat a sportolási tevé-
kenységeket, a sportszerek választását, a hátteret illetôen
kerestük az összefüggéseket az iskolafok, a nemek, az anya
és apa iskolai végzettsége tekintetében.

MMóóddsszzeerreekk  
A kutatás során alapsokaságnak szombathelyi és kolozsvá-
ri középiskolásokat, egyetemistákat és fôiskolásokat tekin-
tettük. Adatnak számítottuk az empirikus eljárással gyûj-
tött, rögzített és elemzett megfigyelést. A vizsgálat során
kérdôíves módszerrel szisztematikus véletlen mintavételt al-
kalmaztunk.  Mivel az adatok nominális és ordinális skálán
helyezkednek el, a válaszok elemzése minden esetben gya-
koriságvizsgálattal kezdôdik, amelyet nem paraméteres kü-
lönbözôségvizsgálat követ. A gyakoriság mutatók jól érzékel-
tetik a válaszok mennyiségi mutatóit, és alkalmat adnak a
kiemelésre, emellett a lényeges részletek további elemzésére
is jó alapot szolgáltatnak.  A nem-paraméteres statisztika
jellemzôi alapján a változók jellemzôit itt a Chi2 és Pearson
Chi22 segítségével elemeztük és hasonlítottuk össze.  A szig-
nifikancia szintet a véletlen 5%-os szinten állapítottuk meg
(p<0,05). A statisztikai elemzést az SPSS 17,0 for Windows
statisztikai programmal végeztük.  

EErreeddmméénnyyeekk
Az eredmények értékelésénél 5 fô szempontot emeltünk ki:
• sportolási alkalmak száma az iskolafok és nemek tekinte-
tében 
• sportolási alkalmak az anya és apa iskolai végzettsége te-
kintetében 
• milyen tevékenységet végez szívesen a szabad idejében 
• milyen sporteszközöket részesít elônyben, a sporteszközö-
ket hogyan rangsorolta 
• a sportszereket rangsorolók nemek, iskolafok és szülôk
végzettsége szerinti különbözôség-vizsgálata
Megállapítható, hogy a sportolási alkalmak tekintetében a
rendszeresen sportolóknak tudatosabb a választása. A lá-
nyok minden sport jellegû tevékenységben inaktívabbak a
fiúknál. A fiúk magasabb számú sporttevékenységének tu-
datossága kevésbé tetten érhetô, a vélemények alapján elsô-
sorban a kortárs csoportok kohéziós hatásainak köszönhe-
tô. A középiskolások egyértelmûen többen sportolnak, mint
az egyetemisták, fôiskolások. Úgy véljük, hogy a középisko-
lások több gondot fordítanak az egészségük prevenciós vé-
delmére mint a fôiskolások, viszont nem ismert, hogy ez a
kortárs csoportok vagy csak az iskola hatása.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A vizsgálat egyik kulcsgondolata az volt, hogy megkeressük
a sportos életmódhoz vezetô út mozgatórugóját. Ennek elsô
elemének a sportolási értéktartalmak (célok és feladatok)
felismerését tekintettük. Ugyanis, ha nincs céltartalom, bi-
zonytalanná válik az értékek rangsorolása és a cselekvési
motiváció. Az egészségnevelés egyre inkább a személyiség-
formálás immanens része kell, hogy legyen, és az iskolai ne-
velésnek alapvetô részévé kell válnia.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportolási szokások, szabadidô, sportszerek 

HATÁSKÖR-TELEPÍTÉS 
A SPORTIGAZGATÁS SZEREPLÔI KÖZÖTT
PPrriinncczziinnggeerr  PPéétteerr
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kar, Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest
EE--mmaaiill::  pprriinncczziinnggeerr..ppeetteerr@@ppppkk..eellttee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A szakmai közvéleményben közmegegyezés van abban a
kérdésben, hogy a magyar sport fejlôdésének egyik akadá-
lyát a sportigazgatási szervezetrendszer erôs tagoltsága je-
lenti. (Bürokratikus önérdekek, párhuzamosságok, erôfor-
rás-pazarlás.)

MMóóddsszzeerreekk  
E problémakör vizsgálatának elôfeltétele, hogy tisztázzuk, a
sporttal kapcsolatban hol húzódnak az állami felelôsség ha-
tárai, azaz: egyáltalán melyek azok a sporttal kapcsolatos
feladatok, amelyekrôl az államnak kötelessége gondoskod-
ni. A feladatkataszter felfektetése után azt kell eldönteni,
hogy az állami felelôsségi körbe tartozó feladatok közül me-
lyeket indokolt az állam saját szervei útján ellátni, és me-
lyek azok, amelyeket állami felhatalmazás alapján célszerû
lehet egyéb szervezetekre bízni. Ezt követi az a kérdés, hogy
milyen szervezeti rendben, milyen létszámú és felkészültsé-
gû személyzettel, milyen „szükséges és elégséges felszerelés-
sel" láthatók el optimálisan az állami feladatok. A téma a
jogszociológia, a jogtörténet és a jog-összehasonlítás mód-
szereinek komplex alkalmazásával ragadható meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A jogi szabályozásban a különbözô állami, ún. „félállami",
önkormányzati, illetve állam által elismert szervezetek fel-
adatainak listája között számos átfedés található (pl. után-
pótlás-nevelés támogatása). Ugyanakkor vannak olyan fel-
adatok is, amelyekrôl az államnak gondoskodnia kellene, de
végül ellátatlanul maradnak (állami sportinformációs rend-
szer). Közben kiaknázatlan szervezeti kapacitások is rendel-
kezésre állnak (társhatóságok, egyetemek, EU-s források). 
A közfeladatok ellátásának elméletileg három modellje kép-
zelhetô el: az állam (1) közvetlenül az államszervezeten be-
lül látja el az adott feladatot, (2) intézményt (költségvetési
szervet vagy gazdasági társaságot) alapít a feladat ellátásá-
ra, (3) tôle független, arra valamilyen szempontból alkalmas
nem állami szervezetet (köztestületet, magánjogi jogalanyt)
hatalmaz fel a közfeladat ellátására (feladat-átadás vagy ki-
szervezés). A rendszerváltozást követôen a magyar sport-
igazgatás a három elvi megoldást változatos formákban
kombinálta.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A politikai rendszerváltozást követô két évtizedben a sport-
igazgatás szervezetrendszere dinamikusan változott. A mak-
roszinten zajló állandósult kísérletezés, amely többnyire
kényszerû kompromisszumokra vezetett, eddig nem hozott
átütô eredményt. A tervezés új iránya értelemszerûen az le-
het, ha a döntéshozók figyelmét a szervezetrendszerrôl a fel-
adatrendszerre fordítjuk. A szervezetrendszer kiterjedtsége
mellett (helyett) a feladatellátást szükséges mélységében át-
tekinteni ahhoz, hogy megfelelô kiindulópontokhoz juthas-
sunk a hatékony szervezeti és pénzügyi feltételrendszer
megtervezéséhez.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportigazgatás, hatáskör-telepítés, munkame-
gosztás, hatékonyság, racionalizálás
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A MÉLYSÉGLÁTÁS SZEREPE A DOBÁSPONTOSSÁGBAN
LABDAJÁTÉKOSOKNÁL
PPuuccssookk  JJóózzsseeff  MMáárrttoonn,,  MMááttéé  JJáánnooss,,  VVeerreessss  GGyyuullaa
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézet, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  ppuuccssookkjj@@nnyyff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Labdajátékoknál, különösen kosárlabdában kiemelkedô je-
lentôsége van a dobás pontosságának. Ismert tény, hogy a
kosárra dobás pontosságát a látás és a dobó kéz mozgásá-
nak finom összehangoltsága, a szem-kéz koordináció szín-
vonala egyértelmûen befolyásolja.  A mélységlátás egy olyan
képesség, amit bizonyos szakmai alkalmassági felmérése-
ken (pl. pilóták, nehézgép-kezelôk esetén) rendszeresen
mérnek. Úgy gondoljuk, hogy a mélységlátás, illetve a térlá-
tás minôségének a játékos mezônymunkájában, illetve a do-
bás pontos kivitelezésében meghatározó jelentôsége lehet.

AA  vviizzssggáállaattookk  ccéélljjaa,,  aallaappffeelltteevvéésseekk
Vizsgálataink célja, hogy megállapítsuk, vajon a dobáspon-
tosság és a mélységlátás színvonala között létezik-e pozitív
összefüggés. Feltételezzük, hogy a mélységlátás, illetve tér-
látás minôsége hatással van a dobás végrehajtására is. To-
vábbá feltételezzük, hogy a sportágban aktívan eltöltött idô,
az edzéséletkor és a mélységlátás szintje között pozitív kap-
csolat áll fenn. Ugyanakkor ép látással bíró, azonos sport-
ágat ûzô, azonos edzéséletkorú, de eltérô nemû sportolók
között a mélységlátás tekintetében nem várunk szignifikáns
különbséget.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr  
Vizsgálataink elsô részét ez év tavaszán a Nyírsuli Kosárlab-
da Akadémia U16 és U17-es korosztályú fiú csapatánál va-
lamint a Nyíregyházi Fôiskola azonos korosztályú leánycsa-
pata (n=40) végezzük el. A vizsgálati mintába ép látással bí-
ró (kancsalság, komolyabb látófunkció zavar kizáró ténye-
zôk) sportolókat vonnánk be. 
A felmérés elsô részében a mélységlátás mûszeres mérésére
(KG ISZSZI EN-05. típusú készülék) kerül sor, majd a játé-
kosok jól standardizálható körülmények között, büntetôdo-
básokat hajtanak végre. A büntetôdobásokat a technikai
végrehajtás színvonala alapján, egy négyfokozatú skála sze-
rint értékeljük. Az egyes büntetôdobási kísérleteket, ha a
labda nem ér gyûrût és kosár, gyûrût ér és kosár, gyûrût ér
és nem kosár, nem ér gyûrût és nem kosár kategóriák alap-
ján 3, 2, 1, és 0 ponttal osztályozzuk. Az elsô felmérést kö-
vetôen egy évvel, azonos feltételek és módszerek alapján új-
ra megismételjük a vizsgálatokat.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Úgy gondoljuk, hogy az elvégzendô felmérések a gyakorlati
munka során nyújthatnak értékes segítséget. Amennyiben
a mélységlátás színvonala és a dobáspontosság között po-
zitív kapcsolatot találunk, úgy eredményeinket az edzôi
munkában: a felkészítésben és a kiválasztásban is haszno-
sítani lehet. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: mélységlátás, dobáspontosság, labdajátékok

BONYHÁDI KÖZÉPISKOLÁSOK 
FELGYORSULÁSI KÉPESSÉGÉNEK 
ÉS GYORSASÁGÁNAK LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA
RReeiiddll  RRiittaa
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ
Mûvészeti-, Nevelés-, és Sporttudományi Kar, Szombathely
EE--mmaaiill::  rreeiiddll..rriittaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A vizsgálat célja, egy longitudinális vizsgálat keretében a fel-
gyorsulási képesség és a gyorsaság fejlôdésének mérése a
60 méteres síkfutásnál. A vizsgálat eredményei hasznos in-

formációval szolgálhatnak arról, hogy a középiskolás kor-
osztálynál mikor lehet a felgyorsulási képességet és a
sprintgyorsaságot hatékonyan fejleszteni. 

MMóóddsszzeerreekk
Kutatásomat a bonyhádi Petôfi Sándor Evangélikus Gimná-
ziumban végeztem. A tanulóknak 60 m síkfutás tesztet kel-
lett teljesíteni térdelôrajttal, ahol az idôeredményeket 20 és
60 méteren is rögzítettem. A 60 m idôeredmények a gyorsa-
ság szintjére engednek következtetni, a 20 m-es részered-
mények pedig a felgyorsulási képesség befolyásoló hatásá-
nak vizsgálatához szolgálnak alapul. A tesztek eredményeit
egy infrasugaras elven mûködô mérômûszer segítségével
mértem fel, ezáltal kiküszöbölhetôk az emberi, kézi mérés-
bôl adódó pontatlanságok. 
Az elsô felméréseket 2010/2011-es tanévben 524 tanuló be-
vonásával végeztem, 4 évfolyamon. Az évfolyamok és nemek
gyorsasági teljesítménye és felgyorsulási képessége közötti
eltéréseket vizsgáltam.
A 2011/2012-es tanévi felmérésben a jelenlegi második,
harmadik és negyedik évfolyamban tanuló diákok vesznek
részt, megközelítôleg 390 fôvel, ahol a fejlôdés mértékét ha-
sonlítom össze a 2010/2011-es adatokkal.

EErreeddmméénnyyeekk
Az elsô felmérések során elvégzett tesztek alapján szignifi-
káns különbség mutatkozott az évfolyamok, valamint a ne-
mek teljesítménye között. Kutatásom eredményei bebizonyí-
tották, hogy az általam mért fiú és lány középiskolai tanu-
lók esetében a felgyorsulási képesség és a gyorsaság is elté-
rést mutatott, ugyanis a 9. és a 11., valamint a 9. és a 12.
illetve a felgyorsulási képesség esetében a 10. és a 11. évfo-
lyam között is jelentôs teljesítménybeli különbséget tapasz-
taltam.
Jelenlegi kutatásom felmérései és adatfeldolgozása folyamat-
ban van, aminek várható eredménye április végére tehetô.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A 2010/2011-es tanévi kutatásom eredményei bebizonyítot-
ták, hogy a felgyorsulási képesség nagymértékben befolyá-
solja a sprintgyorsasági teljesítmény színvonalát. Ezért a rö-
vidtávfutók edzésében, az edzésmódszerek megválasztásá-
ban jelentôs figyelmet kell szentelni a felgyorsulási képesség
fejlesztésének. A teszteredmények évfolyamonkénti változá-
sa, javulása arra enged következtetni, hogy mind a felgyor-
sulási képesség, mind a gyorsaság jól fejleszthetô a középis-
kolás korosztálynál. Longitudinális vizsgálatommal pedig
szeretnék komolyabb betekintést nyerni a bonyhádi tanuló-
közösségnél a gyorsaság, valamint a felgyorsulási képesség
fejleszthetôségét illetôen.
KKuullccsssszzaavvaakk:: gyorsaság, felgyorsulási képesség.

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI 
ÉS A TF HALLGATÓK ELSÔ FÉLÉVES 
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
RReeiiggll  MMaarriiaannnn,,  HHaajjaass  IIllddiikkóó  BBoogglláárrkkaa,,  SSzzllaaddiiccss  PPéétteerr
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  rreeiiggll@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A kétszintû érettségi vizsga 2007-ben történt bevezetése új
kihívást jelentett tanároknak, diákoknak egyaránt. Megnôtt
a középiskolák felelôssége, mivel az érettségi vizsga kiváltot-
ta a felvételi eljárásokat is.  A vizsgálat célja, hogy az elmúlt
öt év emelt- és középszintû testnevelés érettségi vizsgaada-
tait összehasonlítva képet kapjunk az eredmények alakulá-
sáról, a változások tendenciájáról. Vizsgáltuk azt is, hogy a
testnevelés érettségi megfelelôen szûri-e ki a testkulturális
szakokra alkalmas tanulókat.
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MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásunk során a 2008-2011 közötti testnevelés érettsé-
gin (közép- és emelt szint) elért kvantitatív adatokat vettük
alapul, melyeket az OKÉV által felvett eredményekbôl adap-
táltunk. Az adatok elemzését a Microsoft Office Excel 2003
programmal végeztük el. A vizsgálat kiterjedt a SE-TSK nap-
pali szakos testnevelô-edzô és rekreáció-egészségfejlesztô
szakos hallgatók öt tantárgyból elért elsô féléves eredmé-
nyeinek elemzésére és az általuk kitöltött kérdôív feldolgo-
zására (N= 67 fô). A feldolgozás során matematikai statisz-
tikai mûveleteket alkalmaztunk.

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgált 4 év alatt szignifikánsan nôtt a testnevelés érettsé-
gi vizsgára jelentkezettek száma. Az egyes sportágak teljesít-
ményében emelt szinten stagnálás, illetve kismértékû javulás
figyelhetô meg. Középszinten az eredmények egyértelmû tel-
jesítmény-romlást jeleztek. Az összesített gyakorlati pont-
szám tekintetében azt mondhatjuk el, hogy emelt szinten az
eredmények javuló tendenciát, míg középszinten ebben az
esetben is hanyatló eredményeket mértünk. A hazai könyvpi-
acon megjelenô segédanyagok nagymértékben hozzájárulhat-
tak ahhoz, hogy a közelmúltban mindkét szinten jelentôsen
emelkedett a szóbeli eredmények átlagpontszáma.
A TF két „sportos" szakára járó hallgatók elsô féléves gya-
korlati tárgyakból elért eredményeiben szignifikáns különb-
ség mutatkozik az emelt szinten vizsgázók javára, míg az el-
méleti tárgyak esetében ez a különbség nem mutatható ki.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A testnevelés érettségi vizsgát tett fiatalok számának emel-
kedése pozitívan hatott a tantárgy megítélésére. A diákok –
fôleg emelt szinten – jól felkészülnek a vizsgára. A közép-
szintet sokan választják „csak" ötödik érettségi tárgyként a
testnevelést. A TF-re felvett hallgatók elsô féléves eredmé-
nyeiben szignifikáns különbség mutatható ki az emelt szin-
ten érettségizôk javára, így javasolhatjuk a „sportos" sza-
kokra a magasabb szint teljesítését. Az emelt szinten érett-
ségizôk felkészültebbnek is érzik magukat a felsôfokú ta-
nulmányok elvégzésére. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: felvételi, érettségi vizsga, sportszakember kép-
zés

A TRIATLON SPORTÁGBAN ALKALMAZOTT 
FELKÉSZÍTÉSI RENDSZER ELEMZÉSE
RRéévvéésszz  LLáásszzllóó,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff,,  CCssáákkii  IIssttvváánn,,  
TTrrzzaasskkoommaa--BBiiccsséérrddyy  GGaabbrriieellllaa,,  GGéécczzii  GGáábboorr
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  rreevveesszz@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A kiemelkedô motoros teljesítménynek számos összetevôje
van, ugyanakkor a szakirodalomban is eltérések mutatkoz-
nak, hogy mely tényezôk a legfontosabbak a csúcsteljesít-
mény elérésében. A triatlon sportág nemzetközi népszerûsé-
ge és elismertsége folyamatosan növekszik. A nemzetközi
eredmények jelentôsen javultak az elmúlt idôszakban, a
magyar versenyzôk tekintetében azonban a fejlôdés lelas-
sult, illetve stagnál. Az eredményesség tekintetében legsike-
resebbnek mondható nemzetek a Hosszú Távú Fejlesztési
Modellt (LTAD) alkalmazzák.  A sportág hazai helyzetét lát-
va célunk, hogy megvizsgáljuk az utánpótlás programokban
alkalmazott kiválasztási rendszerek hatékonyságát, vala-
mint összehasonlításra kerüljön a nemzetközi gyakorlattal. 

MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásunkban a 14-18 éves válogatott sportolók vettek
részt (N=50). A kiválasztott sportolókkal több pszichés tesz-
tet (ACSI-28, SMS, PMCSQ-2, CSAI-2) töltettünk ki, vala-
mint elemzésre került a felmérô versenyeken nyújtott moto-

ros próbák (úszás, futás) eredménye is. Dokumentum és
tartalomelemzés segítségével áttekintettük a legsikeresebb-
nek mondható nemzetek felkészítési programját, valamint
ennek a korosztálynak az elmúlt tíz évben nyújtott teljesít-
ményét a világbajnokságokon. Felmértük továbbá, hogy az
LTAD modellben meghatározott céloknak és fejlesztési fo-
lyamatoknak mennyire felel meg a hazai felkészítési rend-
szer. A statisztikai analíziseket az SPSS 19.0 program segít-
ségével végeztük el. 

EErreeddmméénnyyeekk
A felmérô versenyeken nyújtott teljesítményekrôl elmondha-
tók, hogy a vizsgált idôszakban nem javultak jelentôsen, ese-
tenként stagnáltak, illetve visszaesés is tapasztalható volt.  
A pszichés felmérés eredményeirôl megállapítható, hogy a
korosztályok között szignifikáns különbségek vannak. Az
idôsebb sportolóknak magasabb az önbizalmuk, alacso-
nyabb gondolati feszültséggel rendelkeznek, valamint tét-
helyzetben magasabb szinten tudják elérni a csúcsteljesít-
ményt, valamint a koncentrációs képességük is magasabb
szinten van. 
A nemzetközi eredményesség esetében fejlôdés mutatkozik,
míg a hazai kiválasztási és felkészítési rendszerrôl elmond-
ható, hogy kevéssé követi a nemzetközi trendeket, és míg a
hazai utánpótlás programok egymásra épülése biztosított, a
célrendszer a jól meghatározott az LTAD modell célrendsze-
rétôl esetenként eltérô.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A programokat és a felmérési, kiválasztási rendszert átte-
kintve arra jutottunk, hogy az életkori egymásra épülés
megvan a felkészítési rendszerben, azonban a szakmai egy-
másra épülés a nemzetközi gyakorlattól eltérôen valósul
meg. A felmérô versenyeken elért teljesítmények nem javul-
tak jelentôsen, ugyanakkor a nemzetközi versenyeken az el-
ért teljesítményben javulás történt. 
Fejlesztési lehetôségként jelenik meg a szakmai programok
továbbfejlesztése, valamint az LTAD modellnek való megfelel-
tetése. A fiúk és a lányok életkori, fejlôdési specifikumait fi-
gyelembe véve a 14-18 éves korosztályban nemenként  eltérô
felkészítési rendszer szükséges. Az érintett korosztályban a
felkészítést további két részre lehetne bontani, így a fejlôdés
jobban követné az LTAD modellben meghatározott célokat.
KKuullccsssszzaavvaakk:: triatlon, LTAD modell, fejlesztési lehetôségek

A SPORTRENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS 
VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK 
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI
RRiippppeell--SSzzaabbóó  PPéétteerr
Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
EE--mmaaiill::  ppeetteerr..rriippppeell--sszzaabboo@@ttwwoobbiirrddss..ccoomm      

BBeevveezzeettééss  
A bonyolult jogszabályi és szabályozási környezet, valamint
az érintettek gyakran eltérô érdekei miatt a gyakorlatban
sokszor problémát okoz a sportrendezvények, sportverse-
nyek vagyoni értékû jogainak ún. kereskedelmi szerzôdé-
sek, azaz szponzorálási, arculat-átviteli és sportközvetítési
jogokra vonatkozó megállapodások keretei között történô
értékesítése, valamint az értékesítésbôl származó bevételek
elosztása. Az elôadás a hazai jogszabályi környezet és a jog-
értékesítés problémáinak bemutatásán keresztül vázol fel
megoldási lehetôségeket.

MMóóddsszzeerreekk  
A sportrendezvény, mint „vagyoni érték", illetve a sportren-
dezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékû jogok (imázs) fo-
galmának meghatározását követôen a sportrendezvényen
közvetlenül résztvevô személyek, azaz a sportoló, a sport-
szervezet, a sportszövetség és a sportrendezvény-szervezô
közötti jogi és érdekkapcsolatok bemutatása a Sporttör-
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vény, egyéb kapcsolódó jogszabályok és a sportszövetségek
szabályzatainak rendelkezései, valamint gyakorlati tapasz-
talatok alapján. Ezt követôen a vagyoni jogok értékesítésé-
hez jogi és gyakorlati megoldások felvázolására kerül sor, il-
letve a Sporttörvény hatályos rendelkezéseihez néhány mó-
dosító javaslat is elôadásra kerül. 

EErreeddmméénnyyeekk
A Sporttörvény megfelelôen definiálja a szponzorálási és az
arculat-átviteli szerzôdések, illetve a sporttevékenység köz-
vetítésének, rögzítésének fogalmát. Mindazonáltal a hazai
jogelmélet nem foglalkozik mélyrehatóbban a sportrendez-
vények vagyoni értékû jogai értékesítésének kérdéseivel. A
német és az angolszász jogirodalom átfogóan tárgyalja a fen-
tebb említett jogkérdések aspektusait. A jogrendszerek ha-
sonlósága következtében a német jogirodalomban felvázolt
problémák és megoldások döntô többsége hasznosítható a
magyar jogi környezetbe való átültetéssel, így elsôsorban a
jogtulajdonossággal (azaz, hogy a sportverseny résztvevôi
közül kit, milyen jogszabályi alapon és milyen mértékében
illet meg a sportrendezvény vagyoni értékû jogaink értékesí-
tése) és a vagyoni értékû jogok használatra való átengedésé-
vel (ún. imázstranszfer) kapcsolatos elméletek. Az angol-
szász jogirodalomból szerzôdéses mechanizmusok, illetve az
Európai Uniós és a magyar versenyjog jogharmonizációja
miatt különösen a kollektív jogértékesítés versenyjogi szem-
pontjaira vonatkozó tanulmányok megoldásai vehetôk ala-
pul a hazai sportrendezvény-szervezés jogkérdéseinek elem-
zése során. 2012. január 1-tôl a Sporttörvény vagyoni érté-
kû jogokra és azok engedélyezésére vonatkozó elôírásai több
helyen módosultak, azonban az új rendelkezések nem telje-
sen koherens módon szabályozzák a kérdéskört.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A témakör jogi szempontból átfogó és sokrétû jellegének ér-
zékeltetése mellett az elôadás célja a sportrendezvények
szervezéséhez kapcsolódóan figyelembe veendô hazai jogi
elôírások gyakorlatba való átültetésének bemutatása külföl-
di jogelméleti és gyakorlati példák alapján.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportrendezvény, vagyoni értékû jogok, keres-
kedelmi szerzôdések

VIBRÁCIÓS TRÉNING HATÁSA 
A KÖZPONTI IDEGRENDSZER SÉRÜLT (CP-S) 
EMBEREK ÁLLAPOTÁRA
SSáárriinnggeerrnnéé  SSzziilláárrdd  ZZssuuzzssaannnnaa11,,  LLoommbbooss  EEsszztteerr22,,  
SScchhaaffffeerr  TTaammááss33

1 Mozgássérültek Petô András Nevelôképzô és Nevelôintézete,
Budapest
2 Power Plate Magyarország, Budapest
3 SystemSport. Ltd.
EE--mmaaiill::  ssaasszziizzssuu@@ggmmaaiill..ccoomm  

BBeevveezzeettééss  
A vibrációs tréning sportban és a gyógyászatban kifejtett
eredményességét több mint egy évtizednyi tudományos kuta-
tás támasztja alá. A háromdimenziós mechanikai rezgés al-
kalmazása egyre nagyobb teret kap az egészség megôrzésé-
ben. Az eszköz a test saját reflexeit kihasználva optimalizál-
ja, maximalizálja az erôt anélkül, hogy túlterhelné az ízületet.
A gépen megtartott különbözô testhelyzetekben végzett nyúj-
tó, erôsítô és lazító feladatokra a szervezet egyszerûen válasz-
reakciót ad biológiai és fizikai szinten.  A vibráció által kivál-
tott reflexszerû izom összehúzódások jótékonyan befolyásol-
ják az izomerôt, flexibilitást, keringést és a csontsûrûséget
(Nazarov, 1978). A rendszeres használatával javul az erônlét,
az egészségi állapot, és egészségmegôrzô hatása is van.

MMóóddsszzeerreekk  
A Power Plate gép használatát vizsgáltuk N=7 felnôtt CP-s
emberen (2 nô, 5 férfi), akiknél a központi idegrendszer ká-

rosodott. (1 fô születés óta CP-s, 4 fô felnôttkorban szerzett
stroke következménye, 1 fô SM beteg, 1 fô felnôttkori oxi-
génhiány következménye). Tizenkét héten keresztül heti 2
alkalommal egyénre szabott 25 perces foglalkozáson vettek
részt, mely nyújtó, erôsítô és lazító feladatokból állt. Az elsô
foglalkozás elôtt és az utolsó után állapotfelmérést végez-
tünk, amely a járás biztonságot, a végtagok mozgáshatárát
és az izmok flexibilitását vizsgálta. Vizsgáltuk hogyan befo-
lyásolja a vibrációs tréning a járást, az egyensúlyt, a sérült
oldal terhelését és ez milyen hatással van a mindennapjaik-
ra. A 25 foglakozásról képi és írott feljegyzéseket készítet-
tünk és az adatokat mozgáselemzô programmal értékeltük. 

EErreeddmméénnyyeekk
Három hónapon keresztül vizsgáltuk az eszköz hatékonysá-
gát központi idegrendszer sérült felnôtteken, hogy milyen
hatással van a mozgásállapotukra a heti két rendszeres
edzés. A CP-s embereknél az idegrendszer sérülésének kö-
vetkeztében az izom-ideg kapcsolat hibás. A központi ideg-
rendszer sérülésének következtében mind a piramis mind
az extrapiramidális pályák sérülhetnek - megszakad a kap-
csolat a gerincvelô elülsô szarvában lévô motoneuron és a
központi idegrendszer  magasabb szintû motoneuronjai kö-
zött (afferens és efferens pályák  komplex hatása). Ennek
eredményeként bénulás, spasticus tónusfokozódás, mély-
reflexek fokozódása, kóros reflexek jönnek létre. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A mozgássérült emberek gyakran állapotukból adódóan
képtelenek, vagy csak korlátozottan képesek testmozgásra,
mert általában koordinációs zavaraik vannak, gyakori a
rossz beidegzôdés miatt az izomgyengeség, izomveszteség és
gyenge a keringési rendszerük. A gép használata a mi ese-
tünkben sem gyakorolt hatást magára a betegségre, de a be-
tegséggel járó tünetek csökkentek, javult az általános köz-
érzet, fájdalom csökkenés jellemzô, ami hatással van a na-
pi élet funkcióira is. A három hónap alatt olyan embereknek
is rendszeres sportolást biztosítottuk, akik egyébként soha
nem végeztek fizikai aktivitást, ezzel könnyen elérhetô meg-
oldást kínáltunk a rendszeres sportmozgásokhoz. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: vibrációs tréning, Cerebral Palsy (CP), periféri-
ás motoneuron, izomtónus

3 HÓNAPOS PROPRIOCEPTÍV TRÉNING HATÁSA 
SERDÜLÔKORÚ NÔI KÉZILABDÁZÓK 
STATIKUS ÉS DINAMIKUS EGYENSÚLYÁRA
SScchhuutthh  GGáábboorr,,  BBrreettzz  KKáárroollyy,,  TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  sscchhuutthhggaabboorr@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A modern kézilabda játék magas színvonala gyakran sérülé-
seket von maga után. Jól megtervezett preventív progra-
mokkal jelentôsen mérsékelhetô elôfordulásuk (Ho Yoo et
al., 2010, Mandelbaum et al., 2005). Ezen programok alkal-
mazása 18 év alatt is szükséges (Olsen et al., 2005). A pro-
prioceptív tréning kedvezô hatása azonban nemcsak a sérü-
lések megelôzésében jelentkezik, javítja a teljesítményt is. 

MMóóddsszzeerreekk
Vizsgálatunkban két serdülô, nôi kézilabdásokból álló cso-
port vett részt: a proprioceptív csoport (PR, N=8 fô, átlagélet-
kor: 13,66±0,67 év) 3 hónapig, hetente háromszor, alkal-
manként 20 perces programot teljesített Dyn-air párna és
egyensúlyozó korong segítségével, a kontrollcsoport (K, N=9,
átlagéletkor: 14,14±0,30 év) a megszokott kézilabda edzését
végezte. A beavatkozás elôtt és után erômérô platform segít-
ségével, 20 s idôtartamban, Romberg pozícióban statikus és
dinamikus körülmények között mértük a nyomásközéppont
összes útját (Stot), antero-posterior (SAP) és medio-lateralis
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(SML) tengely mentén megtett útját, valamint a stabilo-
gramm köré rajzolt kör sugarát (R). Dinamikus körülmé-
nyek között 80 bar nyomással, 5,5°-kal billentettük meg a
személyeket, miközben vissza kellett nyerniük az egyensú-
lyukat. Továbbá Fourier-analízis segítségével minden eset-
ben vizsgáltuk 0-1 Hz, 1-2 Hz, illetve 2-3 Hz között az egyes
frekvenciaértékekhez tartozó amplitúdók nagyságát antero-
posterior (AP) és medio-lateralis (ML) irányban. 

EErreeddmméénnyyeekk  
Statikus körülmények között PR-ben szignifikánsan nôtt a
Stot és az SML (p<0,05), K-ban a Stot, az SML és az SAP is
szignifikánsan csökkent (p<0,05). A frekvencia amplitúdók
nagysága PR-ben  0-1 Hz, K-ban 0-1 Hz, illetve1-2 Hz között
szignifikánsan nôtt ML irányban (p<0,05). R PR-ben nem
változott, K-ban nôtt. Dinamikus körülmények között PR-
ben SML, K-ban Stot és SML szignifikánsan csökkent
(p<0,05). Ám az R esetében csak a PR-ben volt szignifikáns
a csökkenés (p<0,05). A Fourier analízis alapján a PR-ben
mindkét irányban (AP és ML), mindhárom tartományban
szignifikánsan csökkentek az amplitúdók (p<0,05), K-ban
1-2 Hz,  illetve 2-3 Hz között ML szignifikánsan csökkent
(p<0,05), 1-2 Hz-nél AP szignifikánsan nôtt (p<0,05).  

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A proprioceptív edzés elsôsorban a megbomlott egyensúly
visszaszerzésének képességét javítja, amit az R csökkenése
mutat elsôsorban (Mayer et al., 2008). Ez az egyes frekven-
ciatartományokban az amplitúdók csökkenésével járt
együtt. Bár statikus körülmények között az R értéke nem
változott, 0-1 Hz tartományban az amplitúdók növekedtek,
csakúgy mint az Stot és SAP, amely a reagálási képesség és
a proprioceptív visszacsatolás javulására utal. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: proprioceptív tréning, statikus és dinamikus
egyensúly, stabilometria

SOPRONI UTÁNPÓTLÁS KORÚ VERSENYZÔK 
TÁPLÁLKOZÁSI- ÉS ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINAK 
VIZSGÁLATA
SSiimmoonn  IIssttvváánn  ÁÁggoossttoonn,,  BBaalloogghhnnéé  BBaakkkk  AAddrriieennnn,,  
KKaajjttáárr  GGaabbrriieellllaa
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
Kar, Sopron
EE--mmaaiill::  ssiimmoonn..iissttvvaann@@bbppkk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszeresen sportoló gyermekeknek a fokozott terhelés
és a minél jobb teljesítmény elérése miatt nagyobb figyelmet
kell fordítani az energia-, fehérje-, vitamin- és ásványi
anyag bevitelre, mint nem sportoló kortársaiknak. A megfe-
lelô, kiegyensúlyozott táplálkozás meghatározza a fiatal
sportolók fejlôdését, teljesítôképességét, edzésmunkáját, re-
generálódását. Az edzôknek és a sportoló fiatalok szüleinek
felelôssége és feladata, hogy a versenyzôk a terhelésüknek
megfelelô táplálkozási- és étkezési szokásokat alakítsanak
ki, a folyadékpótlásuk optimális mértékben megvalósuljon.

MMóóddsszzeerreekk  
Kutatásunk célja, megvizsgálni a soproni utánpótlás ver-
senyzôk táplálkozási- és étkezési szokásait. A vizsgálatban
válaszokat kerestünk, hogy a sportolók milyen táplálkozási-
és étkezési szokásokkal rendelkeznek, milyen gyakorisággal
fogyasztanak táplálék-kiegészítôket, vitaminokat, izotóniás
italokat? Van-e különbség a különbözô korosztályok és
sportág típusok eredményei között? A kérdések megválaszo-
lására kutatási módszernek az írásbeli kikérdezést, zárt vé-
gû és attitûd skálát tartalmazó kérdôívet használtunk,
amelyhez a mintát a soproni 10-18 éves csapat és egyéni
sportágakban versenyzô utánpótlás korú sportolók adták
(n=380). Az adatok feldolgozásához StatSoft Statistica 9.0
statisztikai programot használtunk.  

EErreeddmméénnyyeekk
A kutatás eddig feldolgozott (60%) adatai alapján elmondha-
tó, hogy a sportoló fiatalok közel 90%-a elônyben részesíti
az ásványvizet, ellenben az izotóniás italokat fogyasztók
aránya nem éri el az 50%-t. A fiatal sportolók közel 90%-a
2 liternél több folyadékot fogyaszt naponta, ami jónak
mondható. A megkérdezettek 42%-a nem szokott reggelizni,
vagy csak ritkán. A sportoló fiataloknak folyamatosan kell
pótolniuk az ásványi anyagokat, vitaminokat. A megkérde-
zettek 32%-a szed napi, vagy heti rendszerességgel Ca-t, il-
letve Mg-t tartalmazó pezsgôtablettákat, s közel ekkora az
aránya az ezt nem szedôknek. A táplálék-kiegészítôket, illet-
ve plusz fehérje bevitelt segítô tablettát szedôk aránya
(16%), alacsony. A sportolók nagy százaléka (64%) csak he-
ti rendszerességgel fogyaszt gyümölcsöt, a napi fogyasztók
aránya (11%) csekély. A megkérdezettek nagy hányada
(74%) egészséges étkezési- és táplálkozási szokásokkal ren-
delkezik, de a megfelelô mennyiségû és minôségû tápanyag-
bevitelre kevésbé figyelnek.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A vizsgálatból kiderült, hogy a soproni utánpótlás korú ver-
senyzôk megfelelô táplálkozási-  és étkezési szokásokkal
rendelkeznek, de a versenyzôktôl elvárható tudatos táplál-
kozásra, optimális vitamin és ásványi anyagbevitelre törek-
véssel csak kis százalékuknál találkoztunk. A fentiekbôl kö-
vetkezik, hogy szükséges az utánpótlás korú versenyzôk kö-
rében a helyes táplálkozási- és étkezési szokások kialakítá-
sát elôsegítô elôadások, programok szervezése, amelyben az
edzôknek, sportvezetôknek kiemelt feladatot kell kapnia.
KKuullccsssszzaavvaakk:: utánpótláskorú sportolók, táplálkozási szoká-
sok, tudatos táplálkozás

„LYUKAS PIRAMIS"
A SPORTFINANSZÍROZÁS STRUKTÚRÁJÁNAK 

PROBLEMATIKÁJA A MAGYAR 
KOSÁRLABDÁZÁS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL
SStteerrbbeennzz  TTaammááss,,  GGuullyyááss  EErriikkaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  gguullyyaass@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A sportági modellek leírásához leggyakrabban használt pi-
ramis a széles alapokon nyugvó, egymásra logikusan tá-
maszkodó elemekbôl álló, magasba törô építkezési formát
jelképezi. A metafora szerint a minél nagyobb létszámú
utánpótlás bázisra épített rendszer biztosítja a tehetségek
felfelé áramlását és a verseny élesedésével hozzájárul a leg-
jobbak kiválasztódásához, az élsportolók felkészüléséhez.
Az alábbi írás a versenyrendszerek vizsgálatán keresztül
kritikusan szeretné bemutatni, hogy az önmagukban éssze-
rûnek tûnô szerkezeti egységek milyen struktúrához vezet-
hetnek és az így kialakult modellek miként befolyásolják a
sportágak versenyképességét.

MMóóddsszzeerreekk  
Az elôadásban vázolt probléma létezésének alátámasztásá-
hoz alapvetôen adatelemzést végeztünk. Megvizsgáltuk az
egyes sportszervezetek mûködését, melyben fontos szerepet
játszottak az adott sportágakra vonatkozó versenyrendsze-
ri, illetve eredményességi adatok elemzései. Megvizsgáltuk
az egyes korosztályokban sportolók számának alakulását,
melyet összevetettünk nemzetközi eredményességükkel, és
különös figyelmet fordítottunk a felnôtt élvonal hasonló
adatainak elemzésére is. Ezek alapján a következô sejtése-
ket fogalmaztuk meg:
• A versenyrendszerek erôs befolyással vannak a sportágak
versenyképességére.
• A hazai és nemzetközi versenyképesség között nincs szer-
ves kapcsolat.
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• A bizonytalan kimenet hipotézise nem releváns a verseny-
képesség szempontjából.
• A sportági piramis a bürokratikus szervezeti formához ha-
sonló viselkedésre hajlamos.
• Az egyes sportágakban kialakult hazai sportági piramis
lyukas, elnyeli a fejlesztésre fordított erôforrásokat és meg-
nehezíti a magasabb, nemzetközi szint elérését. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A létezô versenyrendszer erôs befolyással van a sportági
struktúrára és a magyar kosárlabdázás példája azt igazolja,
hogy a kialakuló piramis a hazai élvonal szintjén elnyeli az
erôforrásokat. A hatékonynak tartott széles alapok és a ma-
gasba törô csúcs helyett a racionális döntések eredménye-
képp kialakuló struktúra túlzottan széles és a beruházások
(utánpótlás nevelés) helyett napi fogyasztásra használja a
rendelkezésre álló tôkét, munkaerôt (edzôk, játékosok).  Az
egyes sportágakra jellemzô struktúra a bürokratikus pira-
misokhoz hasonlóan a nemzetközi színvonal alatt horizon-
tálisan terjeszkedik, korlátozva ezzel az egész sportág ver-
senyképességét.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportfinanszírozás, kosárlabdázás, lyukas pi-
ramis, versenyrendszer

A VÉR SAV-BÁZIS ÉS ION KONCENTRÁCIÓJÁNAK 
VÁLTOZÁSA KERÉKPÁR-ERGOMÉTERES TERHELÉS 
SORÁN IFJÚSÁGI KÉZILABDÁS LÁNYOKNÁL  
SSyyddóó  TTiibboorr11,,  GGyyöörree  IIssttvváánn22,,  SSyyddóó  NNóórraa33

1 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt,
Veszprém
2 Magyar Honvédség Honvéd Kórház Egészségügyi Hatósági
és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
3 Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Budapest
EE--mmaaiill::  ssyyddoo@@iinnffoorrnnaaxx..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Intenzív izommûködés során folyadék,  Na+ és Cl– ionok lép-
nek be az izomsejtbe,  K+ és tejsav ionok (La–) lépnek ki a
mûködô izomzatból a plazmába.  (Fenn, 1936; Lindinger és
Heigenhauser, 1991; Lindinger, Heigenhauser, Mc Kelvie és
Jones, 1992.). A plazma ionkoncentráció változása intenzív
izommûködés során jelentôs mértékben megnöveli a plazma
H+ koncentrációját (Kowalchuk, 1988; Jones, 1990; McKel-
vie, Lindinger, Heigenhauser és Jones 1991; Lindinger,
1992.). Az ionváltozások közül a jelentôs K+ kiáramlás az
izomsejtben membrán depolarizációt és csökkent ingerelhe-
tôséget okoz (Sjogard, Adams és Saltin, 1982; Kowalchuk,
Heigenhauser, Lindinger, Sutton és Jones, 1988.), míg a je-
lentôs tejsav (La–) növekedés az izomban és a vérben acidó-
zist hoz létre (Hermansen és Osnes, 1972; Medbo és Sejers-
ted, 1985.). A sejten belüli folyadék növekedése a K+ csök-
kenésével együtt fokozza a fáradtságot, de csökkenti a sej-
ten belüli tejsav felszaporodását.
Marcos fokozatosan növekvô kerékpár-ergométeres terhelés
során a vénás plazma nátrium, kálium és klorid koncentrá-
ció emelkedését figyelte meg kerékpárosok és kontrollsze-
mélyek esetében is. Az ionok közül a legjobban a kálium
koncentrációja növekedett (kerékpárosoknál 35%, kontroll-
személyeknél 31%) a nyugalmi értékhez képest. 

MMóóddsszzeerreekk  
28 ifi kézilabdás lány kerékpár-ergométeres terhelését vé-
geztük el. A terhelést 25 watt kezdô teljesítményrôl indítot-
tuk, majd percenként 20 wattal emeltük az intenzitást a tel-
jes kifáradásig. Nyugalomban és a terhelés után (R1’, R5’)
kapillárisba vért vettünk és  Cobas b 221 system (ROCHE)
astrup  készülékkel meghatároztuk a vér sav-bázis paramé-
tereit, a Na+, K+, Ca++, Cl- ionok koncentrációját, valamint a
vér tejsav és glukóz koncentrációját. Az eredményeket Stu-
dent-féle egymintás t-próbával értékeltük. szignifikancia
szint p<0,05.

EErreeddmméénnyyeekk
A terhelést követôen a vér pH (Ny: 7,402±0,022; R1’:
7,298±0,066; R5’: 7,317±0,101) és BE (-1,81±1,11; -8,71±
1,78; -9,47±1,89 mmol/l) koncentrációja szignifikánsan csök-
kent (p<0,001). A terhelés hatására a vizsgált ionok kon-
centrációja szignifikánsan emelkedett, a legnagyobb növe-
kedést a  K+ koncentráció változásában figyeltük meg (4,16±
0,31; 5,08±0,45 mmol/l). A vér glukóz koncentrációban
szignifikáns emelkedést nem sikerült kimutatni, a vér tejsav
maximális értéke 10,42±2,91 mmol/l volt. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az ifi kézilabdás lányok vér sav-bázis és ion paraméterei ter-
helés után az irodalmi adatokhoz hasonlóan változtak. A vér
K+ koncentrációjának változása 22%-os emelkedést muta-
tott, ami kissé elmarad a Marcos által megfigyelt, több mint
30%-os emelkedéstôl.  Ennek oka valószínûleg az ifi kézilab-
dás lányok mérsékeltebb anaerob teljesítôképessége, a vér
pH értéke alig csökkent 7,30 alá (7,298±0,066) és a vér glu-
kóz koncentráció sem emelkedett szignifikánsan.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: terhelés, sav-bázis egyensúly, ionok, elektroli-
tok, kézilabda 

REKREÁCIÓS EDZÉSPROGRAM HATÁSAI 
A TÖMEGKÖZÉPPONT DINAMIKAI JEGYEINEK 
VÁLTOZÁSÁRA FELUGRÁSNÁL ÉS GUGGOLÁSNÁL
SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr11,,  DDvvoorráákk  MMáárrttoonn11,,  
OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  KKoovvááccss  TTaammááss11,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa11,,  
KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó11,,  MMoollnnáárr  AAnnddoorr11,,22,,  
††LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi 
és Információs Központ, Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzaabblliiccss@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a
rekreációs edzések hogyan befolyásolják a tömegközéppont
mozgásának dinamikáját (pozíció, sebesség, gyorsulás),
olyan mindennapi mozgásoknál, mint a felugrás és a guggo-
lás. Azt is kutattuk, hogy miként jelenik meg ez a változás a
különbözô korosztályoknál és milyen tényezôk okozhatták a
változásokat.

MMóóddsszzeerreekk
A vizsgálatot 93 személyen végeztük, akik három hónapos
szabadidô típusú mozgásprogramokon heti két alkalommal
vettek részt. A vizsgálatban APAS 3D mozgáselemzô rend-
szert használtunk. Az elemzést két dimenzióban végeztük, 4
pontos referencia kerettel és 11 ízületi ponttal. Az alanyok-
nak kamera elôtt egy guggolást és egy felugrást kellett elvé-
gezniük. A felvételek 30 képkocka/s sebességgel készültek.
A videót digitalizáltuk és a tömegközéppont (TKP) dinamikai
változásait elemeztük (pozíció, sebesség, gyorsulás). InBody
rendszerrel meghatároztuk a testösszetétel változásait. Kér-
dôíves módszerrel a sportolási szokásokat vizsgáltuk, a fitt-
séget pedig lépésteszttel. Az adatsorokat egymintás t-próbá-
val elemeztük. A kutatást több korosztályban is elvégeztük
(I.kcs.: 11-18, II.kcs.: 19-29, III.kcs.: 30-45, IV.kcs.: 46-60,
V.kcs.: 61-70 évesek).

EErreeddmméénnyyeekk
Felugrásnál a TKP emelkedésében a III. kcs. és az V. kcs., míg
a sebesség változásában a IV. kcs. és az V. kcs. produkált
szignifikáns eltérést.  Guggolás közben a TKP süllyesztésénél
és sebességének változásánál a IV. kcs. mutatott szignifikáns
különbséget. Testtömeg csökkenésénél szignifikáns változás
jelentkezett a következô korcsoportokban: II. kcs., III. kcs.,
IV. kcs., V. kcs. A zsírtömeg csökkenés tekintetében szignifi-
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kancia a II. kcs.-ban és a III. kcs.-ban mutatkozott. A fittsé-
gi vizsgálatok során a III. és IV. kcs.-nál látható szignifikáns
javulás. Ez a két korcsoport az, akiknek a sportolási szoká-
sai is jelentôsen változtak az edzésprogram hatására.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Alacsony intenzitású szabadidôs mozgásprogram során, a fel-
ugrásnál és a guggolásnál javult a TKP pozíciójának változá-
sa, valamint a TKP emelkedésének és süllyesztésének sebes-
sége. A legnagyobb változás a 30-60 éveseknél mutatkozott,
amit az InBody rendszerrel végzett vizsgálat, a fittségi vizsgá-
lat és a kérdôíves felmérés is alátámasztott. Ebben a korosz-
tályban fontos, hogy kialakítsuk a mozgás iránti vágyat, ez-
zel megelôzve a túlsúlyt és annak szövôdményeinek kialaku-
lását, mivel ezek a személyek alkotják a dolgozó korosztályt.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rekreációs edzés, mozgáselemzés, tömegkö-
zéppont

TTáámmooggaattóóiinnkk:: TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006; TÁMOP
4.2.1./B-09-1/KNOV-210-0005

AEROB ÉS REZISZTENCIA, IRÁNYÍTOTT TRÉNINGEK
PREVENCIÓS HATÁSA A KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓ-
TÉNYEZÔKRE
SSzzaabbóó--GG..  NNooéé  JJuuddiitt11,,22,,  DDóóssaa  AAnnddrreeaa22,,  PPaavvlliikk  GGáábboorr11,,22

1 Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
1,2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Csolnoky Ferenc Kórház, Diabetológia, 
Belgyógyászati és Anyagcsere Centrum, Veszprém

BBeevveezzeettééss
A rendszeres fizikai tréning mérsékli a szív- és érrendszeri
rizikót primer és szekunder prevencióban. A fizioterapeuta
és a kardiológus együttmûködése javíthatja az edzések ha-
tékonyságát. 

MMóóddsszzeerreekk
Tréning protokollok kardiovaszkuláris rizikófaktorokra gya-
korolt hatását vizsgáltuk és hasonlítottuk össze inaktív sze-
mélyekével. Kettô, vagy több rizikóval (hipertónia, elhízás,
emelkedett szérum koleszterin és éhomi vércukor, dohány-
zás) rendelkezô egyén rizikós csoportba került. Ötven, kar-
diovaszkuláris kockázattal rendelkezô személy kezdte el a
tréninget, 25 fô esetében (RA1 csoport) heti 2-3-szor, 140
min/hét (100 min cardio, és 40 min rezisztencia), míg má-
sik 25 személy esetében (RA2) heti 4-5 alkalommal, 210
min/hét (140 min cardio, és 70 min rezisztencia) tréning
történt. Ugyancsak rizikóval bíró 25 egyén esetében nem
volt tréning (RI), másik 25 fô pedig rizikóval nem rendelke-
zett és tréninget sem végzett (EI). A követés és a tréningek
idôtartama hat hónap volt. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az aktív csoportokban az alap értékhez képest hat hónap-
pal késôbb csökkent a BMI és a nyugalmi szisztolés vérnyo-
más (RA1: 141±7.5 Hgmm vs 129±7.3 Hgmm; RA2: 146±8.5
Hgmm vs 138±8.3 Hgmm, P<0,0001 mindkét csoportra). A
két aktív csoportban a szérum koleszterin szint (RA1:
5.6±0.99mmol/l vs 4.7±0.47mmol/l; RA2: 6.1±0.79 vs
5,3±0.52 P<0.01 mindkettôre) és az éhomi vércukor (RA1:
6.3+0.2 mmol/l vs 5.4+0.3 mmol/l P<0.01) is csökkent.
Ezen értékek az inaktív csoportokban nem változtak a köve-
tés során. A tréning elôtti és utáni átlagos SCORE rizikó a
RA1 és RA2 csoportban is csökkent (3.4 vs 1.61 és 3.3 vs
1.58, P<0.05 mindkettôre), a rizikófaktorral rendelkezô
inaktív RI csoportban nem változott (3.0 vs 3.0). 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
A bevezetett kombinált aerob és rezisztencia edzés jelentôs
kardiovaszkuláris kockázat csökkenést eredményezett, szív-

és érrendszeri betegséggel nem rendelkezô tünetmentes
egyénekben. Célunk, hogy a betegek számára könnyen
megvalósítható és biztonságos tréningprogramot tudjunk
megtanítani.
KKuullccsssszzaavvaakk:: aerob és rezisztencia tréning, szív- és érrend-
szeri rizikó, primer prevenció

ÖTBÔL NÉGY MÛKÖDIK! DE HOGYAN?
SSzzaabbóó  ÁÁggnneess
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  aaggnneess..sszzaabboo22@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A sportszervezetek érintettjei között szereplô fogyasztókat,
játékosokat, szponzorokat és médiát, valamint a merchan-
dise termékek forgalmazóit András (2003, 2004) a hivatásos
sport esetében piacokként értelmezte. András (2003, 2004)
speciális értelmezésben a labdarúgáshoz kapcsolódó piacok
alatt érti mindazon forrásokat, amelyekbôl a labdarúgócsa-
patokat mûködtetô társaságoknak bevétele származik.
A szabadidôsport esetében is öt piacot különböztethetünk
meg. A hivatásos sporthoz hasonlóan elméletileg itt is léte-
zik fogyasztói piac, szponzori piac és merchandising piac,
ezen felül a sportszerek, sportfelszerelések, sportruházat pi-
aca és a sportszakember piac. Ezekrôl hazánkban tudomá-
som szerint még nem készült átfogó kutatás a szabadidô-
sport területén.

MMóóddsszzeerreekk  
Módszertanilag a kutatásom András ([2003, 2004) hivatá-
sos sport piacainak szabadidôsportra történô elméleti adap-
tációjára (fogyasztói, szponzori és merchandising piacok
esetében) és kiegészítésére (sportszakember és sportszer,
sportfelszerelések, sportruházati piacokkal), irodalomkuta-
tásra, valamint legfôképp 31 kvalitatív mélyinterjúra épül. A
mélyinterjúkat a civil (10 fô), az üzleti (12 fô) és az állami
szféra (3 fô) képviselôivel, valamint az egyetemi szféra szak-
értôivel (6 fô) készítettem, a legtöbbet 2011 folyamán. A
másfél-két órás mélyinterjúk során – több más téma, kuta-
tási kérdés között – választ kerestem arra a kérdésre, hogy
„Milyen piacok mûködnek a szabadidôsportban, és mi jel-
lemzi ezeket hazánkban?" Az interjúalanyok kiválasztásá-
hoz a kritérium mintaválasztást, az opportunista és hólab-
da módszereket alkalmaztam.

EErreeddmméénnyyeekk
Négy piac mûködik a szabadidôsportban hazánkban, ezeket
részletesen bemutatom elôadásomban. A merchandising piac
nem mûködik. Mindegyik piac további fejlôdési potenciált rejt. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Egy dolog bizonyos, fogyasztói igényt kell kelteni a szabad-
idôsport iránt, mind az államnak, mind a civil szférának,
mind az üzleti vállalkozásoknak. A fogyasztói piac növeke-
dése magával hozná a sportszerek, sportfelszerelések,
sportruházat, a szakember, a szponzori és a merchandising
piacok növekedését is.
KKuullccsssszzaavvaakk::  szabadidôsport-piacok, fogyasztói piac,
szponzori piac, merchandising piac, sportszerek, sportfel-
szerelések, sportruházat piaca, sportszakember piac
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A FIATAL SPORTOLÓ SPORTPSZICHOLÓGIAI PROFILJA
ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIÁJA 
SSzzaabbóó  AAttttiillaa11,,22,,  ÁÁbbrraahháámm  JJúúlliiaa11,,  VVeelleenncczzeeii  AAttttiillaa22

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési 
és Sporttudományi Intézet Budapest
2 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  ddrraattttiillaasszzaabboo@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Az érzelmi intelligencia (EQ) fontos szerepet játszik a sport-
ban, fôleg a csapatsportban. Tanulmányok kimutatták, hogy
az érzelmi intelligencia pozitív kölcsönhatásban áll a teljesít-
ménnyel, viszont a sportolásban mérvadó pszichológiai vál-
tozók (mint pl. motiváció, verseny elôtti szorongás) és EQ kö-
zötti kapcsolatot eddig még nem vizsgálták. A jelen tanul-
mány célja ennek a kapcsolatnak a kezdôleges feltárás volt.

MMóóddsszzeerreekk  
Szülôi, edzôi és sportolói beleegyezéssel 176 fiatal labdarú-
gó fiút (13 éves, n = 88 és 14 éves, n = 88) vetettünk alá egy
kérdôíves vizsgálatnak. A vizsgálat során hat sportolással
kapcsolatos pszichológiai tényezôt vizsgáltunk meg: verseny
elôtti szorongás, feladat- és ego-orientáció, motivációhiány,
illetve külsô és belsô motiváció. Ugyancsak megvizsgáltuk a
sportolók érzelmi intelligenciáját egy pszichometrikailag va-
lidált rövid 14-itemes magyar nyelvû kérdôívvel (Szabó,
Kun, Urbán és Demetrovics, 2011). 

EErreeddmméénnyyeekk
Az adatokat  regresszió  analízissel vizsgáltuk, amelynek so-
rán a sportolással kapcsolatos pszichológiai mérések a füg-
getlen változók szerepét töltötték be, míg az EQ érték volt a
függô változó.  A lineáris regresszió modell szignifikáns volt
F (6,169) = 16,21, p <.001, R = 0.604, R2 = 0.365). Fordított
arányban  járult a modellhez az ego-orientáció (β =-.238,
korrigált β = -.179, t = -2.19, p =.03) és a motivációhiány (β
=-.227, korrigált β =.137, t = -1.99, p =.05). Viszont egyenes
arányban erôsítette a modellt a feladat-orientáció (β =.928,
korrigált β =.460, t = 5.42, p =.001), és a belsô motiváció (β
=.187, korrigált β =.255, t = 3.13, p =.002). A verseny elôtti
szorongás és külsô motiváció nem járultak szignifikánsan a
regresszió modellhez. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A jelen eredmények szoros lineáris kapcsolatra utalnak kü-
lönbözô sportpszichológiai mutatók és az érzelmi intelligen-
cia között. A kérdôívekkel mért pszichológiai változók majd-
nem 37%-ban osztották meg a varianciát az érzelmi intelli-
genciával, az R2 alapján. Tanulmányunk tehát kimutatja,
hogy az érzelmi intelligencia (EQ) megvizsgálása önmagá-
ban jelentôs információt nyújthat a fiatal sportoló várható
sportpszichológiai profiljáról.
KKuullccsssszzaavvaakk:: feladat- és ego-orientáció, motiváció, verseny
elôtti szorongás

VAN MÁSIK ÚT LONDONBA
SSzzaabbóó  AAttttiillaa
Szegedi Tudományegyetem 
Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzttoorroonnyy@@ttoonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A probléma az, hogyan tudjuk beépíteni a tehetséges fiatal
kenus versenyzôket a világhírû felnôtt csapatba és milyen
módszereket használjunk az edzés során. A mai sikeres
edzôk számtalanszor kerülnek válaszút elé és ezekben a
kérdésekben teljesen magukra utaltak. Kutatásom fô célja,
hogy segítsen a sportedzôk pedagógiai profiljának erôsítésé-
ben. Statisztikailag is kimutatható legyen, az élsport segít
az élet késôbbi szakaszában a megküzdési technikában, va-
lamint a FLOW megélése segít a teljesítmény fokozásában.

MMóóddsszzeerreekk
I. mérés. 
A pszichológiai immunkompetenciát meghatározó személyi-
ségjegyek vizsgálatára a Pszichológiai Immunkompetencia
Kérdôív (PIK) szolgál (Oláh, 2005. 87. o.).
Vizsgált minta: Pályafutásukat befejezô, válogatott szintû
kajak-kenus versenyzô, 50 fô.
Kontrollcsoport: nem sportoló pedagógusok, 50 fô.
II. mérés.
A FLOW edzésterv hatékonyságának mérése, Flow kérdôív-
vel (Oláh, 2005). 
Kontrollcsoport: (felnôtt és U-23, válogatott kajak-kenus
versenyzôk).
„Felkészített csoport" (saját csapat). 
Az adatok feldolgozása: SPSS programcsomaggal történt.

EErreeddmméénnyyeekk
A kontrollérzésben visszatükrözôdik az edzéseken gyakorol-
tatott képesség, mely szerint az új, váratlan helyzetet min-
dig uralnia kell a sportolónak (pl. idôjárási viszontagságok). 
A szociális alkotóképesség magas szintjén a sportoló kihoz-
za a másikban rejlô tartalékokat, a legjobbat. Ez a csapat-
hajóban nagyon fontos a gyôzelemhez. 
Az impulzivitáskontrollnál a sportolónak mindig a legmegfe-
lelôbb magatartást és a legelôbbre vivô megoldást kell vá-
lasztania. 
A koherencia érzésnél mutatott szignifikáns eltérés a taná-
rok javára a sportolók túlzottan szabálykövetô magatartásá-
val magyarázható, mely szerint a késôbbi élethelyzetek vá-
ratlan kihívásait nem tudják a tanult modellbe beilleszteni.
A felkészített csoportba tartozó élsportolók: 7,5-szer na-
gyobb gyakorisággal tapasztalnak flow élményt (Fisher-
teszt). A kontrollcsoportba tartozó élsportolók: 17,8-szer na-
gyobb gyakorisággal tapasztalnak apátiát (Fisher-teszt).

ÖÖsssszzeeggzzééss
A pedagógusoknál egyedül a koherencia érzék konstrumá-
ban van szignifikáns eltérés, ami, Gombocz megállapítását
igazolja. ,,Nem segíti a sport a személyiséget a nevelés har-
madik dimenziójában, az autonóm cselekvések elsajátításá-
ban. A szabálykövetés válik a cselekvésekben uralkodóvá’’
(Gombocz, 2007. 179.o.).
E szerint, fontos az edzések nevelési hátterét erôsíteni, va-
lamint a pozitív gondolkodást fejlesztô, FLOW élmény meg-
élését elôsegítô edzésterv is hatékonynak bizonyult. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: flow, egészségfejlesztés, teljesítményfokozás,

ÉLMÉNYGENERÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉ-
SEK BÜKFÜRDÔN A GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUMBAN
SSzzaabbóó  EErriikkaa  
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi
Kar,  Széchenyi István Doktori Iskola, Sopron
EE--mmaaiill::  sszzaabboo..eerriikkaa@@ssppaabbuukk..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A 2012. évben 50 éves jubileumát ünneplô Büki Gyógyfür-
dô történetében új fejezetet nyitott a rendszerváltozás, ami-
kor a fürdôt mûködtetô közös vállalat részvénytársasággá
alakult és a versenyszférában megváltozott piaci környezet-
be került. A társaság vezetése által – a mennyiség helyett fô-
ként a minôségi értékek növelését célzó – folyamatosan ér-
vényesített úgynevezett „elôre menekülési stratégia" Bük-
fürdôt a Dunántúl vezetô, egyben hazánk második legkere-
settebb gyógyfürdôjévé tette. A mindezen elképzelések meg-
valósítása érdekében készítette el a Zrt. igazgatósága a für-
dô fejlesztésének középtávú tervkoncepcióját, melynek kere-
tében 2008-ban „A Büki Gyógyfürdô fejlesztése" tárgyú fej-
lesztési projekt kiemelt minôsítésû Európai Uniós pályázati
támogatást nyert.
A nyertes fejlesztés kiemelt céljai ennek körében a követke-
zôk voltak:
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• a piaci pozíció erôsítése, a versenyképesség fokozása,
• a külsô és belsô imázs erôsítése, a nemzetközi hírnév meg-
tartása, erôsítése,
• a szolgáltatások bôvítése, minôségének emelése,
• a vendégközpontú szemlélet fokozása,
• a vendégforgalom növelése.
A felsorolt célok megvalósítása érdekében a társaság vezeté-
se olyan létesítményfejlesztési programot hagyott jóvá,
amely különleges építészeti megoldásaival, egyedi megjele-
nésével biztosítani tudja a vendégek által a fürdôszolgálta-
tások kínálatában elvárt ciklikusan megújuló attraktivitást,
és a folyamatos élménygenerálást az alábbi fôbb tényezôk,
feltételek kiépítésével, megteremtésével:
• a szolgáltatási funkció és az építészeti forma egységének
optimalizálása,
• az „elsô benyomás" élményének pozitív alakítása, a szignál
értékûség növelése,
• a szolgáltatási struktúra átalakítása, folyamatos frissítése
a karakteres, speciális, a másokétól jól elkülöníthetôség irá-
nyába.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A több mint fél éve mûködô Gyógy- és Élménycentrum új
épületeinek, építményeinek, berendezéseinek lehetôségei,
kiaknázó szolgáltatások eddig mért jellemzôi arra utalnak,
hogy a gyógyulni vágyó idôsebbek mellett jelentôs számban
jelentek meg a fizetôképesebb keresletet jelentô, magasabb
jövedelmû, egészségtudatos, az egészségmegôrzést szem
elôtt tartó fürdôvendégek és a kisgyermekkel rendelkezô
családok is. Mindez pedig arra ad iránymutatást, hogy az
örök megújulásnak, az élménygenerálásnak, a fürdôszolgál-
tatásban sincs alternatívája.
KKuullccsssszzaavvaakk:: egészségmegôrzés, élményszerzés, fürdô,
egészségtudat

MAGYAROK LATIN-AMERIKA LABDARÚGÁSÁBAN
SSzzaabbóó  LLaajjooss
Magyar Sportmúzeum, Budapest
EE--mmaaiill::  llaajjooss..sszzaabboo@@ssppoorrttmmuuzzeeuumm..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A Sporttörténész Világszervezet (International Society for
the History of Physical Education and Sport) ez évi konfe-
renciájának egyik kiemelt témája a kulturális transzfer. A
helyszín Rio de Janeiro, így értelemszerûen a Latin-Ameri-
kára ható transzferrôl lehet szó. Latin-Amerika vezetô
sportja a labdarúgás, így joggal vetôdik fel a kérdés: volt-e
hatásunk és ha igen, milyen, a latin-amerikai focira? 

MMóóddsszzeerreekk  
A több mint nyolcvan évre visszanyúló sportolói és fôleg edzôi
kapcsolat kronologikus összegyûjtése, a fellelhetô szakirodal-
mi adatok és sajtó megjelenések bemutatása, elemzése. A
fontosabb szereplôk hazai sportmúltjának feltárása. 

EErreeddmméénnyyeekk
A XX. század húszas éveire a bezárkózó briteket nem szá-
mítva, Közép-Európa lett a labdarúgás központja. A világ-
háborút követô gazdasági visszaesés miatt labdarúgók tö-
megei keresték a megélhetést más országokban, egy részük
elkerült az óceánon túlra is. Az aktív kapcsolatokat ekkor
még nagyban akadályozta a távolság. A magyar foci hírét
megalapozta a Ferencváros 1929-es túrája, mely során le-
gyôzte az olimpiai bajnok Uruguay válogatottját, mely ké-
sôbb megnyerte az elsô világbajnokságot is. A gazdasági vi-
lágválság és az Európában egyre erôsödô antiszemitizmus
újabb szakembereket ösztönzött a latin-amerikai munka-
vállalásra (pl. Orth, Plattkó, Kürschner). Többségük neve a
távolság miatt itthon feledésbe merült.
A II. világháború után is találunk jelentôs neveket, többsé-
gük idôlegesen jelenik meg a kontinensen, több helyen is

(pl. Guttmann, Baróti, Puskás), de van aki letelepszik (ilyen
pl. Fekete Árpád) és magyar gyökereit megôrizve élete végé-
ig itt él és dolgozik. Külön színfoltot jelent a Kuba esetén ta-
pasztalható „szocialista segítségnyújtás."
Számos magyar edzôt találhatunk bajnokcsapatok, nemzeti
válogatottak élén is.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A magyar labdarúgó edzôk meghatározó módon járultak
hozzá a latin-amerikai futballstílus kialakulásához. Közü-
lük is kiemelkedik a Magyarországon ma már alig ismert
Kürschner Izidor, aki a brazil foci lényegét, a „jogo bonito"-t
kidolgozta, megalapozva ezzel a brazil futball csodát. Szob-
ra a Maracana stadion kertjében áll.
KKuullccsssszzaavvaakk:: labdarúgás, Latin-Amerika, magyar edzôk,
kulturális transzfer

A REKREATÍV TESTMOZGÁS KARDIOVASZKULÁRIS 
VÉDELMI SZEREPE ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLBEN
SSzzaabbóó  RReennááttaa11,,  MMaaggyyaarriinnéé  BBeerrkkóó  AAnniikkóó11,,  SSzzaallaaii  ZZiittaa11,,  
VVaarrggaa  CCssaabbaa11,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó22,,  PPóóssaa  AAnniikkóó11

1 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzaabboorreennaattaa8888@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A szív és érrendszeri betegségek kialakulása döntôen
életmódfüggô. Legfôképpen a mozgáshiány, a szenvedély-
betegségek és a táplálkozási szokások vezetnek a beteg-
ség kockázati tényezôinek kialakulásához, melyek a hi-
pertónia, a diabétesz, a lipidanyagcsere-zavar és az obe-
zitás. A hem-oxigenáz (HO) által termelt szén-monoxid,
valamint a nitrogén-monoxid szintáz (NOS) által termelt
nitrogén-monoxid (NO) számos kedvezô élettani effektus-
sal rendelkezik a kardiovaszkuláris rendszerben. Ezen
enzimek csökkent aktivitása, illetve a mátrix-metallopro-
teázok (MMP) megnövekedett szintje fokozza a kardio-
vaszkuláris rizikót.

MMóóddsszzeerreekk  
A hathetes kísérleti periódus alatt kontroll és futókerékkel
felszerelt ketrecekben elhelyezett hím Wistar patkányokat
használtunk. Meghatároztuk 1.) a HO és NOS enzimek ak-
tivitását és expresszióját bal szívkamrában (LV) és aortában
egyaránt; 2.) a szérum MMP-2 szintjét;  3.) a szívizom iszké-
miára való hajlamot (adrenalin és fentolamin által kiváltott
experimentális angina modell, testfelszíni II: EKG). 4.) 30
perc koronária lekötést követô 120 perces reperfúzió után
az infarktusos terület nagyságát (ex vivo) 5.) az izolált szív
perfúzióját.

EErreeddmméénnyyeekk
A testedzés következtében 1.) növekedett a HO aktivitás
mind LV-ban mind pedig aortában (0,83±0,21 vs 5,35±0.36
és 0,73±0,15 és 1,60±1,13 nmol bilirubin/óra/mg fehérje;
n=12-15; p<0,001) és a LV HO-1 expressziója (106,3±3,132
vs 164,0±16,479%; n=6-7; p<0,05); emelkedett a LV-ban és
az aortában mért cNOS aktivitás (16,32±3,71 vs 59,11±7,94
és 105,38±55,72 vs 181,78±30,29 pmol/perc/mg fehérje;
n=9-15; p<0,001) és az eNOS izoenzim LV expressziója is
(109,15±5.247 vs 163,1±10,67%; n=3; p<0,05); 2.)csökkent
a szérum MMP-2 szintje (64KDa: 1002,71±37,50 vs
679,73±34,35 intenzitás x mm2; n=12-13; p<0,001) és 3.)
minimalizálódott az ST depresszió (-0,14±0,018 vs -0,019±
0,019 mV; n=11; p<0,001); ); 4,) csökkent az infarktusos te-
rület nagysága (51,2±6.86 vs 30,17±3,66%; n=5-6; p<0,001;
és 5.) növekedett az izolált szív perfúziója (11,6±3,14 vs
6,17±2,16%; n=8; p<0,05).
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a rekreációs testmozgás a
HO és NOS serkentésen keresztül részt vesz az angina elle-
ni védelemben, valamint csökkenti az iszkémia-reperfúziót
követô szöveti károsodás mértékét. Az MMP-2 aktiválódás
alacsonyabb szintje hozzájárul az érfal védelméhez, rugal-
masságához.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rekreációs testmozgás, kardiovaszkuláris
rendszer

A munkát a TÁMOP 4.2.1/B-09-1/KNOV-210-0005, TÁMOP
4.2.2.-08/1-2008-0006 és az MTA Bolyai Ösztöndíj (Pósa
Anikó) támogatta.

TUDOMÁNYOK DIFFERENCIÁLÓDÁSA, INTEGRÁLÓDÁSA,
INTERDISZCIPLINÁRIS SPORTTUDOMÁNY
SSzzaabbóó  SS..  AAnnddrrááss
Budapesti Corvinus Egyetem, 
Élelmiszerfizika Közhasznú Alapítvány, Budapest
EE--mmaaiill::  aannddrraass..sszzaabboo@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A tudomány fejlôdése, új tudományágak, korábban nem is-
mert tudományterületek kialakulása természetes folyamat,
ami részben differenciálódás, részben integrálódás során
valósul meg. Ez jellemzô a sporttudományra is, amely egy
jellegzetesen interdiszciplináris szakterület, ahol számos,
egymással csak nagyon távoli kapcsolatban lévô tudomány-
ág kapcsolódik össze hatalmas konglomerátummá. 

DDiiffffeerreenncciiáállóóddááss  ééss  iinntteeggrráállóóddááss  
A tudomány fejlôdése, a tudományos ismeretek felhalmozó-
dása magával hozza az egyre speciálisabb szakterületek ön-
álló területté válását, az adott tudományon belül számos tu-
dományág kialakulását. Tipikus példa erre pl. a természet-
tudományon belül a kémia kialakulása, azon belül az ana-
litikai kémia, azon belül a mûszeres analitika, azon belül a
szeparációs technikák területe, azon belül a kromatográfia,
azon belül a GC rövidítésû gázkromatográfia. Néha persze a
differenciálódás együtt jár az integrációval, ezt is mutatja a
másik példa, most a természettudományon belül a fizika tu-
dományából, ezen belül a klasszikus fizika, ezen belül a me-
chanika, ezen belül a biomechanika, s ezen belül is a sport-
biomechanika. Vagy egy harmadik példa a következô speci-
alizálódással: természettudomány – biológia – élettan – hu-
mán élettan – sportélettan. 
A tudományok fejlôdésének másik iránya – gyakran a diffe-
renciálódással párhuzamosan végbemenô folyamat – az in-
tegrálódás, ami két vagy több tudományterület összekap-
csolódását, a közös pontok megkeresését és megtalálását je-
lenti. Ha biofizikáról beszélünk, akkor ez a szakterület a
biológiát és a fizikát integrálja, de azokon belül természete-
sen differenciálódást jelent. Hiszen ez a közös (integrált)
szakterület mindkét tudományághoz besorolható, mint an-
nak speciális (differenciált) részterülete. Hasonló a helyzet a
biokémiával is, a kémia és a biológia közös határterületét
említve. 

IInntteerrddiisszzcciipplliinnáárriiss  ssppoorrttttuuddoommáánnyy
A tudományok robbanásszerû fejlôdése rengeteg ún. inter-
diszciplináris tudományág kialakulását eredményezte, ahol
– látszólag – egymástól viszonylag távol álló diszciplínák is
összekapcsolódnak. Tipikus példa erre a radioökológia, az
élelmiszerfizika, a mikroelemkutatás, s jellegzetesen inter-
diszciplináris tudományterület maga a sporttudomány is.
Több témakör is tárgyalásra kerül az elôadás során, pl. a
sporttudomány definiálhatósága, önálló szakterületei, az él-
sport s a sporttudomány fejlôdésének összefüggései, telje-
sítményfokozás, egészség és elvárás, a sporttáplálkozás spe-
ciális kérdései, a sporttudomány szerepe és jelentôsége a
posztindusztriális társadalomban.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az elôadás rámutat a tudományterületek differenciálódása
és integrálódása közötti összefüggésekre s vázolja egyes in-
terdiszciplináris tudományágak kialakulását. Elemzi a
sporttudomány egyes szakterületeit,  s választ próbál talál-
ni olyan kérdésekre, hogy van-e valóban önálló sporttudo-
mány, milyen irányban fejlôdik (quo vadis sporttudo-
mány?), s  milyen ellentmondások, problémák merülnek fel
a XXI sz. sporttudományát tekintve. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: egészség, élsport, táplálkozástudomány, telje-
sítményfokozás

REKREÁCIÓS TESTMOZGÁS HATÁSA 
VASTAGBÉLGYULLADÁSRA 
PATKÁNY KÍSÉRLETES MODELLBEN
SSzzaallaaii  ZZiittaa,,  KKiirráállyy  AAddééll,,  MMaaggyyaarriinnéé  BBeerrkkóó  AAnniikkóó,,  
PPóóssaa  AAnniikkóó,,  SSzzaabbóó  RReennááttaa,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa
Szegedi Tudományegyetem  
Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged
EE--mmaaiill::  sszz..zziittaa8844@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszeres, megfelelô intenzitású testmozgás jótékony ha-
tásait már számos krónikus gyulladásos állapottal járó be-
tegségben leírták. A gyulladásos bélbetegségek esetében
azonban keveset tudunk arról, hogy a mozgás milyen szere-
pet tölt be a betegség súlyosságának változásában. Célul
tûztük ki a hosszú ideig tartó testedzés hatásának vizsgála-
tát a HO, NOS, myeloperoxidáz (MPO)  enzimek aktivitásá-
ra patkány vastagbélben, valamint a trinitrobenzén-szulfon-
sav (TNBS) által kiváltott vastagbélgyulladás mértékére.

MMóóddsszzeerreekk  
A három-, illetve hathetes kísérleti periódus alatt futókerék-
kel felszerelt ketrecekben elhelyezett hím Wistar patkányo-
kat használtunk. A gyulladást TNBS-val (10 mg) váltottuk
ki. 72 óra után néztük a gyulladási paramétereket és a
HO/NOS/MPO aktivitást az állatok vastagbelében.

EErreeddmméénnyyeekk
Három hétig tartó futtatásnál nem tapasztaltunk különbsé-
get sem a gyulladás súlyosságában, sem kiterjedésében a
nem-futó és a futó TNBS-kezelt állatok között. A hathetes
mozgás hatására a kontrollállatokban szignifikánsan meg-
nôtt a HO enzim (1,3±0,2 vs 2,8±0,3 nmol bilirubin/óra/mg
fehérje), a konstitutív NOS izoenzim (321,1±35,2 vs 438,0±
30,1 pmol/perc/mg fehérje), valamint az induktív NOS izo-
enzim (21,4±5,5 vs 26,6±4,8 pmol/perc/mg fehérje) aktivi-
tása. A hathetes futást követôen TNBS kezelést kapott álla-
tokban szignifikánsan csökkentek a gyulladási paraméterek
(nyálkahártya lézió: 54,6±2,6% vs 42,9±3,2%; súlyosság:
7,6±0,3 vs 6,6±0,3; MPO aktivitás: 880,6±79,3 vs 568,4±
59,9 mU/mg fehérje). A futó bélgyulladásos állatokban nem
változott a HO enzim aktivitása, míg a cNOS aktivitása nôtt
(108,9±25,6 vs 333,9±32,3 pmol/min/mg fehérje), az iNOS
aktivitás pedig csökkent (217,6±26,4 vs 128,9±15,8 pmol/
min/mg fehérje) a nem futó TNBS kezelt csoporthoz képest.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A megfelelô ideig, rendszeresen végzett szabadidôs testmoz-
gás a hem-oxigenáz és a nitrogén-monoxid-szintáz enzimek
regulációja révén is részt vesz a gyulladáscsökkentô folya-
matokban patkány bélgyulladásos modellben.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rekreatív testmozgás, kísérletes bélgyulladás,
antioxidáns enzimrendszerek

A munkát a TÁMOP 4.2.1/B-09-1/KNOV-210-0005; TÁMOP
4.2.2.-08/1-2008-0006 támogatta.
Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE Kutatóe-
gyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és
hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a
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kiváló tudományos utánpótlás biztosításával" címû, TÁ-
MOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt tá-
mogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

GÉN- ÉS FEHÉRJESZINTÛ EXPRESSZIÓS MINTÁZATOK
VIZSGÁLATA A FIZIKAI AKTIVITÁS FÜGGVÉNYÉBEN 
PATKÁNY BÉLGYULLADÁSOS MODELLBEN
SSzzáásszz  AAnnddrrááss11,,22,,  SSttrriifflleerr  GGeerrddaa11,,33,,  DDoorrkkaa  PPéétteerr22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa44,,
NNaaggyy  IIssttvváánn11,,33,,  BBaayy  ZZoollttáánn11

1 Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
3 Magyar Tudományos Akadémia SZBK, Biokémia Intézet,
Szeged
4 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzaasszz@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszeresen, rekreatív jelleggel végzett testmozgás jóté-
kony hatásai jól ismertek. Azonban kevéssé tanulmányo-
zott, illetve igen ellentmondásos az eddig kialakult kép az-
zal kapcsolatban, hogy a fizikai aktivitásnak milyen hatá-
sa van akkor, mikor az emberi szervezetben éppen valami-
lyen gyulladásos folyamat zajlik. A krónikus gyulladásos
betegségek közül a népesség egyre nagyobb százalékát
érintô gyulladásos bélbetegségek (IBD), mint például a
Crohn-betegség és a colitis ulcerosa esetén is további,
mélyrehatóbb vizsgálatok szükségesek annak érdekében,
hogy a fizikai aktivitás hogyan befolyásolja a betegek élet-
minôségét. 

CCééllookk
A gyulladással járó immunfolyamatok negatív regulátorá-
nak - a TAM receptoroknak (TYRO3, Axl, Mer) - valamint li-
gandjaiknak (GAS6, ProS), illetve különbözô pro- és antiin-
flammatórikus mediátorok gén- és/vagy fehérje expressziós
mintázatának vizsgálata hosszú idejû rekreatív jellegû moz-
gásos tevékenység során, illetve trinitrobenzén-szulfonsav
(TNBS) által indukált IBD modellben.

MMóóddsszzeerreekk
Futókerékkel felszerelt ketrecekben elhelyezett hím Wistar
patkányok hat héten keresztül rekreációs jelleggel fizikai ak-
tivitást végeztek. Ezután az állatok egy részét TNBS-val (10
mg/250ml 50%-os etanolban) kezeltük. 72 óra elteltével a
vérbôl és a vastagbélbôl vett mintákból RNS-t izoláltunk, és
kvantitatív real-time PCR-rel nyomon követtük a TAM recep-
toroknak,  ligandjaiknak, valamint a gyulladásos folyama-
tokban szerepet játszó TNF-a, TNFAIP6, CXCL8, IL-1b, IL-10
génexpressziós mintázatát, és hasonlítottuk össze fizikailag
inaktív állatok génexpressziós értékeivel. Ezzel párhuzamo-
san a bélmintákban immunhisztokémiai módszerrel nyo-
mon követtük a TAM-ok fehérjeszintû kifejezôdését is. 

EErreeddmméénnyyeekk  
A bélminták esetén a fizikai aktivitás önmagában nem oko-
zott különösebb változást a TAM receptorok és ligandjaik
gén- és/vagy fehérjeszintû expressziós mintázatában. To-
vábbi megfigyelés, hogy a gyulladásos citokinek közül a
TNF-a gén kifejezôdése markánsan csökkent a futó állatok-
nál. A TNBS-indukált IBD modell esetén a TAM receptor
család egyes tagjainak, illetve a ligandoknak a gén- és/vagy
fehérje expressziójában szignifikáns változások következtek
be a kontrollhoz képest, melyekhez hasonló jelentôs eltéré-
seket tapasztaltunk a gyulladáskeltô- (TNF-a, IL-1b,
CXCL8), valamint antiinflammatórikus ágensek (TNFAIP6,
IL-10) kifejezôdésében. A vérmintákban a fizikai aktivitás
több vizsgált proinflammatórikus gén (pl. IL-1b, CXCL8)

szignifikáns down-regulációját eredményezte, azonban ez a
mintázat TNBS indukciót követôen megváltozott. 

ÖÖsssszzeeggzzééss
Eredményeink alapján elmondható, hogy IBD esetén a TAM
receptorok és ligandjaik kifejezôdésében bekövetkezô változá-
sok - módosítva számos egyéb gén kifejezôdését - befolyásol-
ják a gyulladásos válaszreakciókat, melyek rekreatív jellegû
fizikai aktivitás hatására nagymértékben módosulhatnak.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, bélgyulladás, veleszületett
immunitás, TAM receptorok

MÉRLEGEN AZ EGYETEMI SPORT
FELSÔOKTATÁSI HALLGATÓK SPORTOLÁSI SZOKÁSAI,
AZ EGYETEMI SPORTTAL KAPCSOLATOS 
VÉLEMÉNYEI ÉS ATTITÛDJEI
SSzzéékkeellyy  MMóózzeess11,,22,,33,,  PPooggááttssaa  ZZssuuzzssaannnnaa11,,44

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési 
és Sporttudományi Intézet, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet,
Budapest
3 Magyar Egyetemi-Fôiskolai Sportszövetség, Budapest
4 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, 
Budapest
EE--mmaaiill::  mmoozzeess@@lluuddeennss..eellttee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Európai Uniós kutatások alapján a szabadidôsport az EU-s
átlaghoz viszonyítva lehangoló képet mutat. A 27 tagorszá-
got vizsgáló felmérésbôl kiderül, hogy a magyarok csupán
5%-a sportol rendszeresen, 18% valamilyen rendszeresség-
gel, 24% ritkán, 53% válaszolta, hogy soha nem végez sport-
tevékenységet. Vajon ugyanilyen lehangoló a kép a középis-
kolából a felsôoktatásba átlépô hallgatók körében is?

MMóóddsszzeerreekk  
A feltáró jellegû kutatás elvégzéséhez a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) megrendelésére
kérdôíves felmérést terveztünk. Az interneten kitölthetô kér-
désekkel a sportolási szokásokra, a sportágankénti gyakori-
ságokra, a sportolás motívumaira és akadályaira, valamint
az egyetemi sporttal kapcsolatos véleményekre voltunk kí-
váncsiak. A közel 17 ezer kitöltô súlyozásával a hallgatói po-
pulációra vonatkoztatható állításokat fogalmaztunk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A kérdôíves felméréssel választ kaptunk a sportolási szoká-
sok megoszlására szocio-demográfiai (életkor, nem, lakó-
hely, jövedelem) jellemzôk, illetve képzési területek, intéz-
mények és tanulmányi eredmények mentén. Ez az elsô
olyan felmérés, amely a hallgatók sportág szerint differenci-
ált sport-magatartását vizsgálja, megadva a gyakoriságokat,
a rendszeres mozgás szervezettségi kereteit, a megcélzott in-
tenzitás szintjét, valamint a testedzés helyszínét. A kérdôív
második felében kiderül, hogyan vélekednek hallgatóink az
egyetemi sportolás lehetôségeirôl és korlátairól, de ugyanígy
saját motivációikról és a korlátozó tényezôkrôl. Fontos üze-
net, hogy a hallgatók többsége számára is úgy tûnik, a kö-
telezô sportolás átvezet az iskolai testnevelésbôl az önként
választott rendszeres mozgásba. Végül egy sokat vitatott
kérdéshez is adalékul szolgál, hogy mennyire fizetôképes a
hallgatóság, ha egyetemi sportról van szó.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A kitöltési aktivitásból és a kérdésekre adott válaszokból ki-
tûnik, hogy a hallgatóság jelentôs hányadát érdekli a rend-
szeres testmozgás. Az eredmények alapján meghatározhat-
juk, hogy mely sportágak esetében érdemes nagyobb figyel-
met és erôforrást biztosítani a hozzáféréshez, mivel lehet
motiválttá tenni a hallgatókat (egészségmegôrzés szinte
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mindenkinél, fiúknál a képességfejlesztés, lányoknál a fitt-
ség javítása), és milyen mentális és fizikai akadályokat kell
elgörgetni (pl. idônyomás érzete).
KKuullccsssszzaavvaakk:: egyetemi sport, sportolási szokások, közvéle-
mény-kutatás, attitûdök

SZUBJEKTÍV EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 
A TESTTÖMEG-INDEX TÜKRÉBEN
SSzziilláággyyii  NNóórraa,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii,,  KKiissss  BBaalláázzss,,  RRáázzssóó  ZZssóóffiiaa,,
BBaalloogghh  LLáásszzllóó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  sszziillaaggyyii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A túlsúly és a vele járó betegségek a leggyorsabban terjedô
népbetegségek egyike. A felnôttkori fizikai aktivitás és en-
nek hatása az egészségi állapotra egyre nagyobb hangsúlyt
kap a tudományos kutatások körében. A modern társada-
lomban bekövetkezett változásoknak köszönhetôen pedig az
egészségi állapot szubjektív megélése, a pszichoszociális di-
menzió került elôtérbe.

MMóóddsszzeerreekk
Felmérésünket egy életmódprogramban önkéntesen részt-
vevôk körében végeztük önkitöltéses kérdôíves módszerrel.
Ez a program részben egy négy hónapos mozgásprogramot
jelentett. A kérdôívet a résztvevôk a program elején, illetve a
mozgásprogram végén töltötték ki (N1=187,N2=122). A kér-
dôív itemei vizsgálták a szociodemográfiai és egészségmaga-
tartási változókon túl a testsúlyt és testmagasságot, az ön-
minôsített egészségi és edzettségi állapotot (Pikó, 2000), az
egészséggel és edzettséggel való elégedettséget, az élettel va-
ló elégedettséget (Diener és mtsai, 1985) és a pszichoszoma-
tikus tüneteket (Pikó és mtsai, 1997) is. A testösszetétel ala-
kulását a bioelektromos impedancia elvén mûködô InBody
230 Biospace készülékkel is nyomon követtük.

EErreeddmméénnyyeekk
Az önkéntesek körében a programra való jelentkezéskor a
minta BMI átlaga 29.22 (S.D. 6.42) volt. A minta 32.4%-a az
I. fokú obesitas kategóriába, 35.7%-uk pedig a II. fokúba
tartozott. A korrelációelemzés kimutatta, hogy a BMI nega-
tívan korrelál az önminôsített egészségi és edzettségi álla-
pottal, valamint az egészségi és edzettségi állapot elégedett-
ségével. A varianciaanalízis nem mutatott szignifikáns
összefüggést a BMI és a pszichoszomatikus valamint élettel
való elégedettség skálával. Az utánkövetésnél a BMI csökke-
nését figyelhettük meg, melynek hátterében megváltozott a
táplálkozási és sportolási szokások állhatnak. Ekkor a BMI
átlaga 27.01 (S.D. 5.72) volt, és a BMI kategóriák eloszlása
is jelentôsen megváltozott. Megnôtt a normál kategóriába
tartozók aránya (38.1%), a II. fokú obesitas kategória gyako-
risága pedig csökkent (22.9%). A BMI összefüggései a szub-
jektív egészségi állapottal az utánkövetésnél is ugyanúgy
alakult.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Eredményeink rámutatnak egyrészt a mozgásprogram haté-
konyságára, másrészt pedig a BMI pszichoszociális egész-
séggel való összefüggéseire. A BMI önálló hatásának megér-
téséhez további vizsgálatok szükségesek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: testtömeg-index, szubjektív egészségi állapot,
önkéntesek

A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással jött
létre

FÉRFI VÁLOGATOTT SPORTOLÓK ULTRAHANGOS
CSONTJELLEMZÔI ÉS TESTSZERKEZETE
SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt,,  SSzzôôttss  GGáábboorr,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee,,
FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  TTóótthh  MMiikkllóóss
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  sszzmmooddiiss@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszeres fizikai aktivitás jótékony hatása a felnôttkori
csonttömegre bizonyítottnak tekinthetô, az egyes sportági
terhelések azonban jelentôsen különböznek egymástól. Fel-
tételezhetô, hogy a testszerkezeti mutatók várható különb-
ségei mellett a csontozat minôségi jellemzôi is eltérnek. Az
ultrahangos csontvizsgálat viszonylag olcsó és nem-invazív
lehetôség a csont állapotának felmérésére. Célunk a csont-
jellemzôk, néhány antropometriai jelleg és a rendszeres fizi-
kai aktivitás kapcsolatának feltárása élsportoló férfiaknál. 

MMóóddsszzeerreekk  
A vizsgálatban három sportág élsportoló férfi versenyzôi (ka-
jak: 43 fô, atlétika: 55 fô, kerékpár/triatlon: 16 fô) és hason-
ló korú kontroll férfiak (61 fô) vettek részt (N=175). 
A testalkat jellemzésére a növekedési típust (Conrad, 1963)
és a szomatotípust (Heath és Carter, 1967) alkalmaztuk, be-
csültük a relatív zsírhányadot (Parízková, 1963), és a test-
összetételt (Drinkwater és Ross, 1980).
A sarokcsont ultrahangos vizsgálatához Sonost 3000 típusú
készüléket használtunk. Az elemzésbe a csont sûrûségére
jellemzô hangterjedési sebességet (SOS, m/s), a frekvencia-
függô ultrahang-gyengülést (BUA, dB/Mhz) és a csont minô-
ségét jellemzô indexet (BQI=α SOS+βBUA) vontuk be. Az ant-
ropometriai változók és a csontjellemzôk korreláció mintáza-
tát a teljes mintában és az alcsoportokban is elemeztük.  A
csoportok közti különbségeket, ha a variancia-analízisben az
F-próba szignifikáns volt, Tukey-féle post-hoc próbával tesz-
teltük a véletlen hiba 5%-os effektív szintjén.

EErreeddmméénnyyeekk
A teljes mintában a sportág, a testmagasság, a relatív zsír-
tömeg és izomtömeg, az izomhányadhoz viszonyított relatív
csonttömeg, a metrikus index, az endomorfia és az ultra-
hangos paraméterek: a SOS, BUA, BQI, szignifikáns kap-
csolatban álltak. A sportágcsoportok korreláció-mintázata
azonban eltért, az atlétáknál volt a legtöbb, a triatlon/ke-
rékpár csoportban viszont egyáltalán nem volt szignifikáns
összefüggés. 
A sportolói csoportok és a nem sportolók legtöbb antropo-
metriai és csontmutatója különbözött. Az ultrahangos
csontjellemzôk minden esetben a kontrolloknál voltak a leg-
alacsonyabbak. A legmagasabb értékeket az atlétáknál mér-
tük, ôket követték a kerékpárosok/triatlonosok, majd a ka-
jakosok.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Jól ismert tény, hogy az oszteoporózis megelôzésében jelentôs
a rendszeres fizikai aktivitás szerepe. Az eltérô sportági kivá-
lasztás és terhelés következtében nemcsak az antropometriai
mutatók, hanem az ultrahangos csontjellemzôk is különböz-
tek csoportjainkban, a legkedvezôbb értékeket az atlétáknál
tapasztaltuk, esetükben az alsó végtag jelentôs igénybevétele
hatékonyan befolyásolta a csontparamétereket.  
KKuullccsssszzaavvaakk:: élsport, ultrahangos csontvizsgálat, testszer-
kezet
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SPORT ÉS FOLYADÉKBEVITEL
SSzzûûccss  ZZssuuzzssaannnnaa
Coca-Cola Magyarország
EE--mmaaiill::zzsszzuuccss@@ccooccaa--ccoollaa..ccoomm

A sportoló szervezete a kilégzett levegôvel, valamint a sport-
tevékenység közben fellépô verejtékezéssel jelentôs mennyi-
ségû folyadékot és elektrolitokat (legnagyobb arányban nát-
riumot és klórt, kisebb mértékben magnéziumot) veszít. Ez
a veszteség intenzív fizikai igénybevétel, illetve a meleg klí-
matikus viszonyok között végzett aktivitás során a víz ese-
tében akár a 4-10 literes, nátrium esetében pedig a 3,5-7
grammos mértéket is elérheti.
Azonban a már ennél jelentôsen kisebb mértékû, a testtö-
meg 2%-át meghaladó dehidráció is, a fellépô fokozott kar-
diovaszkuláris, valamint hôterhelés folyományaként nagy-
mértékben rontja a teljesítményt. A folyadékháztartás
egyensúlyának helyreállítása, a megfelelô folyadék és elek-
trolitpótlás a sportteljesítmény és a sportoló egészségének
megôrzése miatt is fontos.    
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szakmai állásfoglalása a
rehidrációra vonatkozóan a következô alapelveket fogalmaz-
ta meg:
• a 2%-nál nagyobb mértékû testtömeg veszteség megelôzé-
se érdekében a sporttevékenység során folyadékpótlás java-
solt,
• azokban az esetekben amikor a fizikai aktivitás 2 óránál
hosszabb, illetve amikor a nagyfokú verejtékezéssel elvesz-
tett nátrium mennyisége meghaladja a 3-4 grammot folya-
dékpótlásra nátriumtartalmú italok fogyasztása javasolt,
• mindezek mellett kerülendô a túlzott folyadékfogyasztás a
nem kívánt testtömeggyarapodás elkerülése érdekében,
• az edzést követô rehidrációnak egyaránt biztosítania kell
az elvesztett vizet és nátriumot,
• a verejtékezés következtében testtömegveszteséget ered-
ményezô fizikai igénybevételt követôen a folyadékháztartás
helyreállításának érdekében több vizet és nátriumot szük-
séges pótolni. mint az elvesztett mennyiség.
Az ásványi anyagok közül a nátrium szerepe a legjelentôség-
teljesebb a szervezet folyadékháztartásának mûködése
szempontjából. Edzés, illetve verseny elôtt segít a vízvissza-
tartásban, így pedig az optimális hidratáltság kialakításá-
ban. Edzés/verseny során a nátriumpótlás az elôzôekben
említett esetekben (2 óránál hosszabb aktivitás, illetve 3-4
grammnál nagyobb mértékû sóvesztés) válik szükségessé.
Az edzést vagy versenyt követôen pedig a megfelelô nátrium
ellátottság helyreállítása alapfeltétele a hatékony folyadék-
pótlásnak.
Összefoglalásként elmondható, hogy a sportoló dehidratált
állapota rontja az edzés hatékonyságát és a sportteljesít-
ményt. Ez a jelenség azonban körültekintô és szakszerû fo-
lyadék és elektrolitpótlással kiküszöbölhetô.

ALVÁSMINÔSÉG, DEPRESSZIÓ ÉS SZORONGÁSOS 
TÜNETEK KAPCSOLATA ÉS VIZSGÁLATA SPORTOLÓ 
ÉS NEM SPORTOLÓ FIATALOK KÖRÉBEN
TTaakkááccss  JJoohhaannnnaa11,,  BBoollllóókk  SSáánnddoorr22

1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, 
Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ttjjoohhaannnnaa@@cciittrroommaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Kutatásunk célja a depressziós és szorongásos tünetek, il-
letve az alvással kapcsolatos szubjektív panaszok vizsgála-
ta volt rendszeres testmozgást végzô, aktívan sportoló, illet-
ve inaktív fiataloknál; emellett a fenti változók egymásra va-
ló hatását, összefüggéseit vizsgáltuk a sportoló populáció
esetében. Klinikailag fontos kapcsolat van az alvás, a test-
mozgás és a mentális jóllétet jellemzô depressziós és szoron-

gásos tünetek között. A fizikai aktivitás hatékony ellenszere
a rossz alvásnak és segít megelôzni azt, emellett a rendsze-
res testmozgás csökkenti a depressziós, szorongásos tüne-
teket, növeli az önbecsülést és a pszichológiai jóllét érzését
adhatja. 

MMóóddsszzeerreekk  
A vizsgálatunkban 213 személy vett részt, közülük 104 fô
nem sportol, 109 fô rendszeres fizikai aktivitást végzett
(egyéni és/vagy csapatsportolók). A résztvevôk alvásminôsé-
gét (Pittsburgh Sleep Quality Index), nappali aluszékonysá-
gát (Epworth Sleepness Scale), depressziós (Beck Depres-
sion Inventory) és szorongásos tüneteit (STAI-T) vizsgáltuk. 

EErreeddmméénnyyeekk
A sportolók a kontrollcsoport (nem sportolók) eredménye-
ihez képest szignifikánsan jobb alvásminôségrôl, alacso-
nyabb alváslátenciáról számoltak be és ezzel együtt dep-
ressziós tüneteik is alacsonyabbak voltak. Azonban a
PSQI alvásminôség teszt nappali diszfunkciókra vonatko-
zó komponensében és az ESS tesztben megfigyelhetô szig-
nifikánsan magasabb eredmény a sportolók esetében a
túlterhelésbôl adódó szubjektív panaszok megjelenésére
utal. Ezt mintegy kiegészíti, hogy a sportolók magasabb
szorongásszintet mutattak a nem sportoló személyekhez
képest.
A sportolók esetében vizsgálatunk erôs, szignifikáns kap-
csolatot mutatott ki a PSQI összpontszáma, illetve a BDI,
STAI-T eredménye között, ami azt jelenti, hogy a rosszabb
szubjektív alvásminôség a depressziós és szorongásos tü-
netek gyakoriságának emelkedésével jár együtt; emellett a
BDI szignifikáns pozitív korrelációban állt a STAI-T értéke-
ivel.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az alvásminôség, depressziós és szorongásos tünetek,  vala-
mint a testmozgás klinikailag is fontos kapcsolatban áll egy-
mással. Számos kutatás igazolta, hogy a fizikai aktivitás ja-
vítja az alvásminôségét és hatékonyságát. Ugyanakkor a
sportolók esetében az intenzív edzés és a sportteljesít-
ménnyel kapcsolatos szorongás növelheti a depressziós tü-
netek megjelenését, a túlterhelés alvásproblémákhoz vezet-
het, amelyek a depressziós tüneteket tovább erôsíthetik; a
testmozgás hasznos az általános jóllét szempontjából, de fi-
gyelembe kell venni, hogy terhelést is jelent a szervezet szá-
mára.  Azonban a sportolással együtt járó életmód, a rend-
szeresség, szabályozottság, magasabb önértékelés, jobb
szociális támogatottság védheti a sportolókat a depressziós
tünetek elmélyülésétôl. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, depresszió, szorongás, alvás-
minôség, nappali aluszékonyság

A SPORT MINT ALAPJOG – ALAPJOGOK A SPORTBAN
TTéégglláássii  AAnnddrrááss
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar,
Alkotmányjogi Tanszék, Budapest
Alkotmánybíróság, Budapest
EE--mmaaiill::  tteeggllaassii@@mmkkaabb..hhuu

BBeevveezzeettééss
„Magyarország Országgyûlése kinyilvánítja, hogy minden
embernek alapvetô joga van a sporthoz, és e jogát az állam
biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabad-
idô eltöltésérôl, a diák-, fôiskolai-egyetemi sportról, a fogya-
tékkal élôk sportjáról vagy az egészség megôrzésérôl van
szó." Ezt egy 2011-es módosítás emelte be a sportról szóló
2004. évi I. törvény preambulumába. 

MMóóddsszzeerreekk
A téma feldolgozása során alapvetôen az elemzô, összeha-
sonlító módszereket alkalmazom. 
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EErreeddmméénnyyeekk
Kutatásom eredményeit azért tartom aktuálisnak, mert az
Alaptörvény hatálybalépésével megnyílt az út a bírósági íté-
letek alkotmánybírósági felülvizsgálata elôtt, ami azt jelenti,
hogy akár a sportjogi jogviták elbírálásának végsô fórumává
is válhat az Alkotmánybíróság. Ezért szükséges képet kap-
nunk arról, hogy az Alkotmánybíróság eddig hogyan ítélte
meg a sporttal összefüggô alkotmányossági/alapjogi kérdé-
seket. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A sporthoz való jog most már a sporttörvény preambuluma
szerint emberi jog, de az Alaptörvény ezt nem deklarálja.
Kérdés, hogy meg fog-e jelenni – és ha igen, hogyan – az Al-
kotmánybíróság gyakorlatában. 
A sport jogi szabályozása számos alapvetô alkotmányossági
kérdést vet fel. 
Az emberi méltósághoz való jog aspektusai közé tartozik a
személyiség szabad kibontakoztatásához való jog és az álta-
lános cselekvési szabadság. A sportoló számára a rendsze-
res testedzésre vonatkozóan fontos az is, hogy képességeit,
teljesítményét másokkal összemérhesse, versenyezhessen.
Ebbôl vezette le az Alkotmánybíróság a „versenyzéshez való
jogot" mint alkotmányos jogot.
Az Alaptörvényben szabályozott egyesülési jog alapján min-
denkinek joga van a törvény által nem tiltott célra létreho-
zott szervezetekhez csatlakozni, így az általa választott
sportegyesületbe belépni, illetve oda más egyesületbôl átlép-
ni. Ez az alapjog az átigazolások során is felmerülhet hivat-
kozási alapként.
A sportoló játékjoga – annak átengedése – kapcsán felme-
rülhet a tulajdonhoz való jog védelmének szükségessége is.
A sportrendezvényrôl való kitiltás felvetheti a mozgássza-
badság jogának sérelmét. 
A sportrendezvény nézôinek kamerával történô megfigyelé-
sére és e megfigyelés eredményének rögzítésére más alapjog
– így az emberi élet, méltóság és egészség – megóvása és al-
kotmányos értékek védelme érdekében kerül sor. A stadio-
nok biztonságosabbá tételét célzó komplex intézkedések ré-
szeként jelent meg a sportrendezvények kamerával történô
megfigyelése. 
A sportrendezvények helyszínén az ún. kamerarendszer al-
kalmazására és az eltiltott nézôk nyilvántartására vonatko-
zó szabályozása korlátozza a nézô információs önrendelke-
zési jogát. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: sporthoz való jog, alapjog, emberi jog, Alaptör-
vény, alkotmány, Alkotmánybíróság, versenyzéshez való jog,
kamerarendszer

TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT  
– REKREÁCIÓS SPORT – TÁPLÁLKOZÁS – EGÉSZSÉG
TToollnnaayy  PPááll,,  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  ZZssuuzzssaa,,  SSzzaabbóó  SS..  AAnnddrrááss
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ppaall..ttoollnnaayy@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Ma már nyilvánvaló, hogy a genetikai adottságok és sok
egyéb tényezô (pl. szociális körülmények) mellett, a táplál-
kozás és a fizikai aktivitás jelentôsen befolyásolja az élettar-
tamot és az életminôséget. E két utóbbi területen elérhetô
pozitív változások nem egyszerûen összeadódnak, hanem
egymást erôsítik, szinergista hatásúak. A táplálkozás és a
fizikai aktivitás ráadásul tervezhetô, kontrollálható, ellen-
tétben más, az életkilátásokra kiható tényezôvel (pl. a gép-
jármûvek, az ipari tevékenység okozta környezetszennyezés
káros hatásai). 
Az életkornak, az egészségi és edzettségi állapotnak megfe-
lelô, adekvát táplálkozással és testmozgással megközelíthe-
tô, jó esetben elérhetô a kívánatos testtömeg, s ezzel együtt
a kedvezôbb laborértékek. 

TTáápplláállttssáággii  áállllaappoott
A jelenlegi statisztikai adatok szerint Magyarországon a fel-
nôtt lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. Ez
a sajnálatos adat egyértelmûen a fizikai aktivitás és az ener-
giabevitel diszharmóniájából származik.
A test összetételének jellemzésére - mely többnyire szorosan
összefügg a tápláltsági állapottal - az aktív testtömeg és
testzsír arányának értékeléséhez számos adat használható
fel. A legegyszerûbb számítások (pl. BMI) csupán két jellem-
zôn, a testtömegen és testmagasságon alapulnak. Az ennél
pontosabb becslések figyelembe veszik a szélességi, körfoga-
ti értékeket (pl. vállszélesség, derék és csípô körfogat), a bôr-
redô vastagság és felkar körfogat mérésébôl származó ada-
tokat is. 

RReekkrreeáácciióóss  ssppoorrtttteevvéékkeennyysséégg
A rekreációs sporttevékenység célja az ember egészségének
visszanyerése (rehabilitáció), megôrzése (prevenció, well-
ness), vagy fejlesztése (fitnesz) érdekében végzett rendsze-
res, tudatos és tervszerû tevékenység. A terhelés mértéké-
nek igazodnia kell az életkorhoz és egészségi állapothoz. Az
ajánlott sporttevékenységek közé fôként az aerob, állóké-
pességi sportok tartoznak, bár az izomtömeg növelés is fon-
tos szempont lehet, hiszen a nagyobb izomtömeg több ener-
giát éget el. Így ajánlható az intenzív gyaloglás, a kocogás, a
futás, a kerékpározás, az úszás, az aerobik, a fitnesztermek-
ben újabban divatos mozgásformák (pl. zumba, kengu) és a
mérsékelt (adekvát) terhelésû, súlyzóval végzett gyakorla-
tok. Megfelelô terheléssel számos betegség kialakulásának
kockázata csökkenthetô, pl. szív és érrendszeri betegségek,
magas vérnyomás, II típusú diabétesz, egyes daganatos
megbetegedések. 
Az ajánlások heti 3-5 alkalommal 1/2-2 órát javasolnak az
említett tevékenységekbôl.
A fizikai aktivitás növelésének egyébként gazdasági haszna
is van, pl. a skandináv országokban a fizikai aktivitás növe-
lésével mintegy 1000 euró/fô/év a becsült költségcsökkenés
az egészségügyi rendszerben, illetve a fizikailag inaktívak
25-30%-kal nagyobb arányban veszik igénybe az egészség-
ügyi szolgáltatásokat. Ha Magyarországra vetítjük az adato-
kat, a maximálisan elérhetô költségcsökkenés (ha minden
érintett változtatna életmódján) ezermilliárd Ft nagyságren-
dû évente. 

AAddeekkvváátt  ttáápplláállkkoozzááss
Egyes krónikus betegségekben érintettek kivételével, a rek-
reációs sporttevékenységet folytató személyek táplálkozása
nem kell, hogy különbözzön a kiegyensúlyozott táplálkozás
irányelveitôl (a helyes táplálkozás 12 pontja, táplálkozási pi-
ramis, minél vegyesebb, „széles-spektrumú" táplálkozás).
Táplálkozás-kiegészítôk fogyasztása csak indokolt esetben
ajánlható (pl. izomgörcsre való hajlam ~ Ca és Mg kiegészí-
tés). Az adekvát táplálkozás „szerkezetének" kialakítása a
szervezet igényeibôl és az egyes élelmiszercsoportok ener-
gia- és tápanyagsûrûségébôl adódik. 
A táplálkozás megtervezése pontosabb, ha nem csak egysze-
rû irányelveket tartunk be, hanem táplálék összetételi ada-
tokat is felhasználunk. A legpontosabban akkor tudunk el-
járni, ha tápanyag-összetételi adatbázist alkalmazunk, s
emellett az egyes fizikai aktivitásokhoz (testmozgásokhoz)
tartozó energiafelhasználás és tápanyagszükséglet becslésé-
vel számolunk. A korrekt megvalósításhoz szükséges a való-
ságot „jól leíró" matematikai modellek (algoritmusok) alkal-
mazása.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az elôadás azt tárgyalja, hogy az optimális testtömeg és a
hosszabb élettartam elérése érdekében milyen mozgásfor-
mák és ezekhez rendelhetô táplálkozás javasolható. Rámu-
tat az ily módon elérhetô nemzetgazdasági haszonra is. Vé-
gül ismerteti a cél eléréséhez alkalmazható eljárásokat.
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai aktivitás, optimális testtömeg, táp-
anyagbevitel, táplálkozás-tervezés, testösszetétel
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AZ ÁLLÓKÉPESSÉGI SPORTOK KAPCSÁN JELENTKEZÔ
HOLTPONT ÉLMÉNY JELLEMZÔINEK 
TANULMÁNYOZÁSA ÉS KIALAKULÁSÁBAN 
SZEREPET JÁTSZÓ TÉNYEZÔK FELTÁRÁSA
TToorrmmaa  NNooéémmii11,,22,,  BBáárrddooss  GGyyöörrggyy33

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet,
Budapest
3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési 
és Sporttudományi Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  ttoorrmmaa..nnooeemmii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Az állóképességi sportok ûzése során jelentkezô holtpont él-
mény kialakulását eddig fôként futók körében vizsgálták. A
mai tudományos álláspont szerint 50% körülire tehetô az él-
mény megjelenésének gyakorisága maratonfutók körében,
melyért a cukorról zsíranyagcserére történô metabolikus vál-
tás, illetve a disszociatív kognitív stratégiák alkalmazása te-
hetô felelôssé. Az eddigi eredmények inkonzisztenciája azon-
ban további pszichológiai tényezôk vizsgálatát implikálja.

MMóóddsszzeerreekk  
60 résztvevôt vizsgáltunk két feltételben (monoton, változa-
tos feladat) 30 perces spinning gépeken végzett tekerés köz-
ben. A feladat elvégzése elôtt testedzési szokásokra vonat-
kozó kérdések, az EPQ Extraverzió skálája, a Schwarzer-fé-
le Általános Énhatékonyság kérdôív és a Kontroll hatóköré-
nek kérdôíve kerültek kitöltésre. A tekerés alatt a résztvevôk
5 perces idôközönként nyilatkoztak fizikai és pszichológiai
fáradtságukról, észlelt erôfeszítésükrôl és az alkalmazott
kognitív stratégiák arányáról, majd a tekerést követôen a
holtpont észlelésérôl, megjelenési idejérôl. Pulzusuk is min-
den alkalommal rögzítésre került. 

EErreeddmméénnyyeekk
19-en számoltak be a holtpont élményérôl a tekerést köve-
tôen, mely átlagosan az eltelt idô 53,7%-ánál jelentkezett. A
heti több órát tekeréssel töltôk ritkábban tapasztalták meg
az élményt (p=0,028). A holtpontot megélôk fizikai és pszi-
chológiai fáradtsága magasabb, az értékek korábban kezde-
nek emelkedni (F=12,876 df=1;58 p=0,001) az élményt nem
tapasztalókhoz képest. A fáradtság mutatók pulzussal való
korrelációja csak a holtpontot elkerülôk csoportjában ész-
lelhetô (0,331<r<0,598 p<0,048), az élményt megélôknél a
második mérési idôpontot követôen eltûnik a szignifikáns
kapcsolat (p>0,05). A személyiségjellemzôk befolyását (ext-
raverzió, énhatékonyság, kontroll), valamint az extra-intro-
verzió feladat változatosságával való interakciójának holt-
pont kialakulásában játszott szerepét nem sikerült igazol-
nunk (p>0,05). A kognitív stratégiák alkalmazásában ten-
denciaszintû különbségek (F=2,616 df=2,56;140,824
p=0,063) jelezték az asszociatív külsô stratégiavédô, a
disszociatív belsô stratégia holtpontra adott válaszként
megjelenô hatását. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A holtpontra nem tekinthetünk tisztán fiziológiai változások
következményeként kialakuló jelenségként, létrejöttében a
pszichológiai faktorok feltételezése és vizsgálata elengedhe-
tetlen. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: holtpont, állóképességi sport, fizikai és men-
tális fáradtság, kognitív stratégiák, énhatékonyság, extra-
verzió, kontroll, pulzus

MIBEN KÜLÖNBÖZNEK AZ EREDMÉNYES 
ÉLSPORTOLÓK TESTARÁNYAI 
A KEVÉSBÉ EREDMÉNYES TÁRSAIKÉITÓL?
TTrróózznnaaii  ZZssóóffiiaa11,,  PPááppaaii  JJúúlliiaa11,,  SSzzaabbóó  TTaammááss11,,  NNééggeellee  ZZaalláánn22

1 Nemzeti Sport Intézet, Budapest
2 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
Székesfehérvár
EE--mmaaiill::  ttrroozznnaaii..zzssooffiiaa@@nnuuppii..hhuu

BBeevveezzeettééss
Fontos kérdés, hogy az egyes sportágakban mitôl lesznek
eredményesebbek a sportolók, melyek azok a kritériumok,
amelyek elôrébb viszik a teljesítményt. Tanulmányunkban a
testarányok alapján vizsgáljuk a Héraklész Programhoz tar-
tozó, 15 sportágat képviselô (1166 fô) utánpótláskorú fiú
testformáját. Arra kerestük a választ, hogy a sportágukban
eredményes élsportolók testarányai különböznek-e kevésbé
eredményes társaikétól. A különbségek feltárása segítheti a
sportági kiválasztás folyamatát.

MMóóddsszzeerreekk  
A feldolgozásba hosszúsági-, szélességi-, kerületi- és bôrre-
dô méreteket vontunk be. Az elemzést a Ross és Wilson-fé-
le unisex humán fantom segítségével végeztük. A kapott z-
értékek a csoportok magasságarányos testméreteinek mu-
tatószámai.

EErreeddmméénnyyeekk
A hosszúsági arányok a lineáris szerkezet és a stabilitás mi-
att fontosak. A kiválóan teljesítô kajakosoknál, ökölvívóknál
és úszóknál az arányaiban nagyobb ülômagasság elônyt je-
lent. Relatíve hosszabb alsó végtaggal bírnak az állóképes-
ségi sportolók, a tornászok, a vívók és a labdajátékosok
eredményesebbjei. 
A jobban teljesítô sportolók magasságarányos tömege az ál-
lóképességi sportágakban kisebb kevésbé eredményes tár-
saikénál. Ugyanakkor ott, ahol a nagyobb testtömeg megha-
tározó tényezô, az eredményesebb sportolók nagyobb pro-
porcionális tömeggel bírnak (küzdô sportágak, jégkorong). A
kerületi arányok az öttusázók és a tornászok esetében a jól
teljesítôknél kisebbek, az ökölvívóknál, a birkózóknál, a tri-
atlonosoknál nagyobbak.
Nagyon érdekes, hogy bizonyos sportágakban csak a telje-
sítményben fontos szerepet játszó testterületek méreteiben
találtunk eltérést. A kiválóan teljesítô kajakosok és úszók
felsô végtagjának és mellkasának, a kosárlabdázók felsô
végtagjának, a vívók alsó végtagjának kerületi arányai na-
gyobbak kevésbé jól teljesítô társaikhoz képest. Ezek az
eredmények a regionális adaptáció mutatószámai is egyben.
Úgy tûnik, hogy az állóképességi sportágak többségében, a
küzdôsportokban, a jégkorongban a nagyobb zsírtömeg tel-
jesítményt akadályozó tényezô. Más sportágakban a két
csoport között nem találtunk különbséget e mutatószámok-
ban (kajak, torna, vízilabda). A jól teljesítô úszók törzsén
arányaiban nagyobb, végtagjaikon kisebb a testzsír, mint a
kevésbé eredményeseknél.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A testarányok tekintetében bizonyos sportági csoportokban
elkülöníthetôk a kiválóan teljesítô vagy a kevésbé eredmé-
nyes sportolók. Az állóképességi sportágakban az eredmé-
nyes sportolók inkább a kisebb, a küzdô sportágakban a na-
gyobb testarányokkal tûnnek ki. A labdajátékokban egyér-
telmû elkülönülést nem találtunk. A módszer alkalmas a
sportági adaptáció morfológiai jellemzôinek kimutatására is.
KKuullccsssszzaavvaakk:: testarányok, eredményesség, kiválasztás
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GENETIKAI VIZSGÁLATI TESZT 64 GÉNES DNS CHIPPEL
SPORTOLÓI POPULÁCIÓN
UUddvvaarrddyy  AAnnnnaa11,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt11,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee11,,  KKoommkkaa  ZZssoolltt11,,
PPrroottzznneerr  AAnnnnaa11,,  GGyyöörree  IIssttvváánn22,,  TTóótthh  MMiikkllóóss11,,  PPuuccssookk  JJóózzsseeff33

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Magyar Honvédség, Honvéd Kórház Egészségügyi Hatósági
és Haderôvédelmi Igazgatóság, Budapest
3 Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  aannnnaa..uuddvvaarrddyy@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
Korábbi kutatásaink során már tanulmányoztuk egyes, a
sportági kiválasztással és fizikai teljesítménnyel kapcsolat-
ba hozható gének variánsait. Jelenlegi vizsgálati metódus
alapját a vizsgált génszám kiterjesztése és a hirtelen szívha-
lál és a metabolikus szindróma (elhízás, magas vérnyomás,
magas vércukorszint és diszlipidémia) hátterében vizsgált
génvariánsok bevonása adta. 

MMóóddsszzeerreekk  
A DNS kivonása teljes vérbôl zajlik és minden mintából 64
gén variánsa kerül meghatározásra. A genetikai háttér ana-
lizálása DNS chip segítségével történik az Avidin Kft. által. A
TaqMan OpenArray chip 48 almátrixra oszlik és mindegyik
almátrix 64 db kikötött oligonukleotid szekvenciát tartal-
maz, melyek az adott polimorfizmus vizsgálatáért felelôsek.
Ez teszi lehetôvé, hogy egyszerre 3072 nanokapilláris kvan-
titatív valós idejû PCR (QRT-PCR) futtatható.

EErreeddmméénnyyeekk,,  vviizzssggáálltt  ggéénneekk
A rendszer validálása korábban már meghatározott DNS
mintákkal történik. A vizsgált 64 gén közül az elsô csoport-
ban a fizikai és sportteljesítménnyel kapcsolatos gének sze-
repelnek. Ezek közül kiemelem az ADRB2-t, ami korábbi ta-
nulmányok által az állóképességi teljesítménnyel és a hirte-
len szívhalálra való hajlammal is összefüggést mutatott. A
második csoportját a géneknek a hirtelen szívhalállal, szív-
érrendszeri megbetegedésekkel összefüggésben állítottuk
össze (AMPD1, NOS AP, ADIPOQ stb.). A harmadik csopor-
tot a metabolikus szindróma hátterében vizsgált gének ké-
pezik. Ilyen például a LIPG, ami a HDL-C szint egyéni kü-
lönbségeivel és fizikai aktivitásra adott változásával állhat
kapcsolatban.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A sportolói hirtelen szívhalál általában minden elôzetes tü-
net/panasz nélkül jelentkezik és csak az esetek töredéké-
ben sikerül megnyugtató okot találni (trauma, embólia, ane-
urizmaruptura, asthma stb.) a háttérben. A genetikai háttér
megismerése segédletet adhat a jövôben a kockázati ténye-
zôkkel rendelkezô egyének korai kiszûrésére. A metabolikus
szindróma genetikájának tanulmányozása sportolói populá-
cióban a genetikai variációk által kialakított mérhetô fenotí-
pusos tulajdonságok (vérnyomás, vérzsírok) vizsgálatát teszi
lehetôvé egy káros környezeti befolyásoktól (fizikai aktivitás
hiánya, dohányzás) védettebb csoportban.
KKuullccsssszzaavvaakk: genomika, SMP, cardiovascularis szûrés

MIKROSÉRÜLÉST JELZÔ ÉS METABOLIKUS MARKEREK
AKUT VÁLTOZÁSA INTENZÍV LÉPCSÔEDZÉS UTÁN
VVáácczzii  MMáárrkk11,,  TTéékkuuss  ÉÉvvaa11,,  KKaajj  MMóónniikkaa11,,  KKôôsszzeeggii  TTaammááss22,,
AAmmbbrruuss  MMíírraa11,,  TToolllláárr  JJóózzsseeff11,,  AAttllaasszz  TTaammááss11,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn11,,
SSzzaabbaaddffii  KKrriisszzttiinnaa33

1 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és 
Sporttudományi Intézet, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet,
Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  vvaacczzii@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A sportban az alsó végtagok dinamikus erejének fokozására
alkalmazott szökdeléses gyakorlatok mikrosérüléseket
okozhatnak, melyek következtében az izmokban fájdalom,
valamint funkcionális deficit tapasztalható. Vizsgálatunk-
ban feltételeztük, hogy a lépcsôn végzett szökdelés kisebb
mértékben okoz mikrosérülést, viszont jelentôsebb metabo-
likus változásokat eredményez, mint a vízszintes talajon
végzett szökdelés. Hipotézisünket abból származtattuk,
hogy az emelkedôk leküzdésére irányuló ciklikus mozgások
alatt kisebb a mikrosérülést kiváltó excentrikus izomfeszü-
lés, ugyanakkor hosszabb ideig tart a magas energiaigényû
koncentrikus izommûködés, a vízszintben végzett mozgá-
sokhoz képest.

MMóóddsszzeerreekk
Tíz edzett férfi 10x10 ugrást hajtott végre 1 perc pihenôvel a
sorozatok között, két kondíció mellett: lépcsôn (L) felfelé az
egyik végtaggal, és vízszintes (V) talajon elôre a másikkal. V
és L kondíciók között két hét telt el. Az edzések elôtt, köz-
vetlenül utána, majd 24 és 48 órával késôbb, az edzett vég-
tagnál megmértük a térdfeszítô izmok maximális izometriás
forgatónyomatékát (MVC), nyomatékkifejtési meredekségét
(RTD), és a súlypont emelkedését (SE) függôleges felugrás
közben. Meghatároztuk a vér szérum kreatin kináz (CK)
koncentrációját és a térdfeszítôkben, illetve a farizmokban
érzékelt szubjektív fájdalmat. Közvetlenül az edzés elôtt és
után megállapítottuk a vér laktát-koncentrációját, valamint
meghatároztuk a terhelések alatti maximális, és a pihenôk
alatti legalacsonyabb szívfrekvenciát.

EErreeddmméénnyyeekk  
A laktát és a terhelési szívfrekvencia szignifikánsan emelke-
dett, ugyanolyan mértékben mindkét kondíciónál. CK emel-
kedett, MVC csökkent, hasonlóan mindkét kondíciónál,
RTD és a súlypontemelkedés viszont nem változott 24h-val
az edzést követôen. MVC csak 48h-val edzés után regenerá-
lódott V kondícióban. Izomfájdalom csak V kondícióban ala-
kult ki, és a farizmokban nagyobb volt, mint a térdfeszítôk-
ben. A pihenôidôkben mért szívfrekvencia magasabb volt L
kondícióban.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Vizsgálati hipotézisünk csak részben igazolódott be. Bár a
CK és az erôkifejtés hasonlóan alakult a két kondícióban, a
fájdalom kialakulása alapján valószínû, hogy a vízszintben
végzett sorozatugrás valamivel nagyobb mértékben okozott
mikrosérülést. Az V kondíciónál mért erôteljes laktát emel-
kedés annak tulajdonítható, hogy a talajra érkezéskor az iz-
mok nagymértékben elôfeszülnek, fokozott elektromos pre-
aktivizáció kíséretében. Ez a mechanizmus jelentôs energia-
felhasználást igényel. Összességében elmondható, hogy az
intenzív lépcsôedzés nem okoz akut erôcsökkenést és izom-
fájdalmat, mely a sorozatedzések tervezésekor fontos infor-
máció lehet. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: izomfájdalom, tejsav, forgatónyomaték
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AZ ÁLLÓKÉPESSÉG NEMZEDÉKENKÉNTI 
KÜLÖNBSÉGEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS FIÚKNÁL
VVaajjddaa  IIllddiikkóó,,  BBaattttaa  KKlláárraa,,  HHeeggeeddûûss  FFeerreenncc,,  VVaajjddaa  TTaammááss,,
VVaass  LLáásszzllóó
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és 
Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  vvaajjddaaii@@nnyyff..  hhuu

BBeevveezzeettééss  
A különbözô gyermek-generációk testméretei, testösszetéte-
le és fizikai teljesítménye közötti különbségek indirekt úton
jellemzik az életszínvonal és az életmód különbözôségeit is.
Az auxologiában a „nemzedéki változás" kifejezést általában
az olyan, pozitív értéktartalommal is felruházható generáci-
ónkénti különbségek jelölésére használják, mint a gyerme-
kek gyorsabb növekedése, a fiatal felnôtt népesség maga-
sabb termete, a biológiai érés mediánjának fiatalabb naptá-
ri korra esése, stb. A feltételezett ok, mely szerint a vizsgá-
lók a nemzedéki változást általában vagy kizárólagosan po-
zitív humánbiológiai folyamatok összességének ítélik valószí-
nûen az, hogy az elsô ilyen megfigyelések idôben egybeestek
a technikai fejlôdés és az életszínvonal növekedésének gyors
fázisával (Susanne és Bodzsár, 1998). A magyar gyermekek
testmagasságának és testtömegének vizsgálata több mint
100 éves múltra tekint vissza (Tóth és Eiben, 2004). A szer-
zôk által végzett meta-analízis eredményei szerint az említett
két méret szekuláris trendje évtizedrôl-évtizedre jelentôs.

MMóóddsszzeerreekk  
Két, félévenként ismételt adatfelvételt végeztek. Az elsô vizs-
gálat 1987 és 1991 között volt, a második 2003 és 2006 kö-
zött. A testmagasság, a testtömeg, a BMI, a relatív testzsír-
tartalom és a 12-perces járás-futás próbában elért teljesít-
ményeket hasonlították össze nem sportoló fiúk mintáiban.
A gyermekek naptári életkora a vizsgálatok kezdetén 6, 51
és 7, 50 év között volt.

EErreeddmméénnyyeekk
A második vizsgálatban részt vett gyermekek szignifikánsan
magasabbak és nehezebbek voltak, a testtömeg százaléká-
ban kifejezett testzsírtartalmuk jelentôsen és következete-
sen nagyobb, fizikai teljesítményük viszont szignifikánsan
gyengébb volt.
A minták közötti szignifikáns testméret, testösszetétel és fi-
zikai teljesítmény különbségek indirekt módon azt is jellem-
zik, hogy milyen jelentôsen növekedett a megfigyelési idô-
szak alatt a társadalmi középosztály valamelyik rétegébe so-
rolható gyermekek egészségkockázata. A kötelezô iskolai
testnevelés már korlátozott óraszáma miatt sem lehet a be-
mutatott társadalmi probléma megoldásának kizárólagos
eszköze.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A különbözô gyermek-generációk testméretei, testösszetéte-
le és fizikai teljesítménye közötti különbségek indirekt úton
jellemzik az életszínvonal és az életmód különbözôségeit is.
Az összehasonlítás célja hosszmetszeti adatfelvétel alapján
elemezni a szekuláris növekedési változások hatásait a
gyermekek testösszetételére és futó állóképességére.
KKuullccsssszzaavvaakk:: hosszmetszeti vizsgálat, testmagasság, testtö-
meg, BMI, Cooper-teszt

A TESTMOZGÁS ÉS A METABOLIKUS 
SZINDRÓMA KAPCSOLATA
VVaarrggaa  CCssaabbaa11,,  PPuusskkááss  LLáásszzllóó  GG55,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó22,,  
KKoovvááccss  GGyyuullaa66,,  KKiissss  GGáábboorr44,,  SSeerreess  EErriikkaa33,,  PPóóssaa  AAnniikkóó11,,  
MMaaggyyaarriinnéé  BBeerrkkóó  AAnniikkóó11,,  MMoollnnáárr  AAnnddoorr22,,  SSzzaabblliiccss  PPéétteerr22,,
OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa22,,  SSzzaallaaii  ZZiittaa11,,  KKaarrccssúúnnéé  KKiiss  GGyyöönnggyyii11,,  
HHeeggeeddûûss  IImmrréénnéé44,,  DDoommookkooss  MMiihháállyy22,,  SSzzaabbóó  RReennááttaa11,,  
KKiirráállyy  AAddééll11,,  MMiikkuulláánn  RRiittaa22,,77,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa22,,  VVáárrii  BBeeááttaa22

KKiissss  BBaalláázzss22,,  DDaarruukkaa  LLeeiillaa11,,  VVeesszzeellkkaa  MMééddeeaa11,,  
LLáásszzllóó  FFeerreenncc  AA..11,,  ††LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22

1 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, 
Laboratóriumi Medicina Intézet,  Szeged
4 Szegedi Rekreációs Sport Klub
5 Funkcionális Genomikai Laboratórium, 
Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged
6 Data Research Kft
7 Országos Sportegészségügyi Intézet, Szeged, 
Megyei Sportorvosi Rendelô
EEmmaaiill::  vvaaccss@@bbiioo..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Hazánkban egyre jobban terjed a metabolikus szindróma
(MS), amely a túlsúly, cukorbetegség, magas vérnyomás és
emelkedett vérzsír szintek együttese. 

CCééllookk
Megvizsgáltuk, hogy a rekreatív, alacsony intenzitású, több
hónapig tartó, fizikai aktivitás befolyásolja-e a MS legfonto-
sabb fittségi, laboratóriumi, hormonális és genetikai para-
métereit.

MMóóddsszzeerreekk
Vizsgálatunkat szervezett formában meghirdetett 4-5 hóna-
pos, heti 3-4 edzést tartalmazó mozgásprogramok alanyai-
ban végeztük (n=480). Meghatároztuk a testsúly és testzsír
% mellett a vércukor, koleszterin, triglicerid, hemoglobin
A1c, leptin, inzulin szinteket. A metabolikus szindróma sza-
bályozásában szereplô gének mellett az immunfolyamatokat
befolyásoló gének expresszióját is vizsgáltuk nanokapilláris
valós-idejû PCR technikával. 

EErreeddmméénnyyeekk
A kísérletek során a laboratóriumi és hormon értékek pozi-
tív irányú változását rögzítettük. Megállapítottuk, hogy az
általunk vizsgált 28 gén közül 20 expresszióját változtatta
meg a rekreatív fizikai aktivitás.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A rekreatív, hosszan tartó fizikai aktivitás megváltoztatja a
MS- és szívérrendszeri betegségek kialakulásában szerepet
játszó laboratóriumi és hormonális értékeket, genetikai ak-
tivitásokat. A változások mérése alkalmas lehet a testmoz-
gás hatékonyságának megelôzô orvoslási szempontból tör-
ténô nyomon követésére. 
KKuullccsssszzaavvaakk::  testmozgás, metabolikus szindróma

TÁMOP 4.2.2.-08/1-2008-0006; TÁMOP 4.2.1/B-09-1/KNOV-
210-0005; TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012; 
MTA Bolyai Ösztöndíj (PA) 
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I. OSZTÁLYÚ MAGYAR MOTOCROSSOZÓK 
VERSENY KÖZBENI TERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
VVáárrii  BBeeááttaa,,  NNaaggyy  AArrnnoolldd
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
EE--mmaaiill::  vvaarrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A motocross egy terepmotoros versenysport, amelynek sport-
élettani hatásairól nem sokat tud a sporttudomány. Annak
ellenére sem, hogy a sportolókat egy 30-40 perces futam so-
rán nagyobb kardiovaszkuláris terhelés éri, mint egy ugyan-
ilyen idôtartamú versenyen az elit idôfutam kerékpározókat.
Magyarország számos I. osztályú motocross versenyzôvel ren-
delkezik, de vajon a magyar sportolók is ugyanakkora kardi-
ovaszkuláris teljesítményre képesek, mint a világ legjobbjai?

MMóóddsszzeerreekk  
Méréseinket egy versenynapon, 2011. május 15-én, a Ma-
gyar Köztársaság Nemzetközi Motocross Bajnokságának
második fordulójában, a hódmezôvásárhelyi Rolandringen
végeztük. A pulzusmérésekhez Polar Team System-et hasz-
náltunk. A vizsgálatban 9, a hazai „top10"-be tartozó ver-
senyzô vett részt. A résztvevôk 16 és 28 év közötti I. osztá-
lyú MX1 (450ccm), illetve MX2 (250ccm) géposztályban ver-
senyzô férfiak voltak.
Mérési eredményeinket összevetettük számos motocrosso-
zók, illetve kerékpározók körében végzett külföldi kutatás
eredményével.

EErreeddmméénnyyeekk
A pulzusértékek összesített adatai alapján a hazai sportolók
futam közbeni átlag pulzusa 184 ütés/perc volt, amely az
átlagos maximális pulzusuk 95%-a. Egy finn és egy ameri-
kai motocross versenyzô körében végzett kutatás is hason-
ló, 94-, 95- és 96%-os eredményrôl számol be. Egy olasz
vizsgálat, amely világklasszis kerékpározók idôfutam közbe-
ni terhelését vizsgálta 89 ± 3%-os eredménnyel zárult. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az eredményeket tekintve a magyar motocross versenyzôk pul-
zus által mérhetô teljesítménye hasonló a külföldi, világélme-
zônybe tartozó versenyzôk kardiovaszkuláris teljesítményéhez.
Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy a magyar
motocrossozók – szív-érrendszeri teljesítményük alapján –
egyenrangú ellenfelei lehetnek a nemzetközi versenyek külföl-
di résztvevôinek. Valószínûsíthetô tehát, hogy bármiféle hát-
rány oka a motorozás-technikai háttérben keresendô.
KKuullccsssszzaavvaakk:: motocross, pulzusmérés, polar, kardiovaszku-
láris terhelés

SPORTTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
A MÚLTBAN ÉS JELENBEN SZEGEDEN
VVaarrrróó  OOsszzkkáárr
Szeged
EE--mmaaiill::  vvaarrrroo..oosszzkkaarr@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
A Kolozsvárról 1921-ben Szegedre áttelepült Ferenc József
Tudományegyetemen kezdôdött el hazánkban elôször a
sporttudományi kutatás. Az 1920-as és 1930-as években az
egyetem Orvostudományi Karán a legkiválóbb kutatók, dr.
Csinády Jenô fiziológus, dr. id. Issekutz Béla farmakológus,
dr. Purjesz Béla belgyógyász, Dr. Rosztóczy Ernô sportorvos,
dr. Szent-Györgyi Albert biokémikus dolgoztak. Tevékenysé-
gükkel, vizsgálati eredményeikkel a szakmai érdeklôdés kö-
zéppontjába kerültek.

CCééllkkiittûûzzéésseekk
A szegedi egyetem a sikeres sportfiziológiai kutatásainak el-
ismeréseként kérte a vallás- és közoktatásügyi minisztert,

hogy Sportorvosi Vizsgáló Állomást létesíthessen az Élettani
Intézet keretében.
Az engedélyt megkapták és 1935. december 8-án ünnepé-
lyesen megnyitották. Az Állomás vezetôje dr. Csinády Jenô,
a „munkafiziológia" magántanára lett. A vizsgáló állomás
kezdetben csupán a kutatómunkára szorítkozott, késôbb
tanácsadással és sportvizsgálatokkal is foglalkozott. A sze-
gedi sportolók pulzusát, légzésszámát, vérnyomás-ingado-
zását mérték, szívnagyobbodást vizsgáltak, terheléses pró-
bákat, az izom fáradásával kapcsolatos ergographiai vizsgá-
latokat végeztek. Az állomás sikeresen mûködött 1942-ig.
Ezekben az években történô kutatási munkák során kapott
dr. Szent-Györgyi Albert 1937-ben élettani-orvosi Nobel-dí-
jat „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin
és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért".
Az 1970-es évektôl folytatódtak, sok vonatkozásban kibô-
vültek az élettani, sport- és munkafiziológiai kutatások. Gu-
ba Ferenc professzor irányításával a Biokémiai Intézetben,
Benedek György professzor az Élettani Intézetben, Csanády
Miklós professzor vezetésével a II. sz. Belgyógyászati Klini-
kán itthon és külföldön egyaránt igen jelentôs, figyelmet ér-
demlô kutatási eredmények születtek.

EErreeddmméénnyyeekk
2006. decemberétôl még szorosabb lett a tudomány és a
sport kapcsolata az Szegedi Tudományegyetemen. Lehetô-
ség van az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Is-
kola „Preventív Medicina" képzési programban új PhD té-
mák vezetésére a „Sporttudomány és egészség" tudományos
képzési alprogramban.
2008-ban a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Sporttudo-
mányi Intézetének kutatói TÁMOP (Társadalmi Megújulás
Operatív Program) projektben nemzetközi innovatív kutató-
csoportot hoztak létre a környezettudatos testmozgásos
életmód tényalapú tesztrendszerei kialakítására.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
2010-ben az SZTE elnyerte 3 évre a Kutatóegyetemi stá-
tuszt. E sikereken felbuzdulva az egyetem lesz a házigazdá-
ja a 2012-ben a Magyar Sporttudományi Társaság IX. Or-
szágos Sporttudományi Kongresszusának.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Szegedi Tudományegyetem, sporttudományi
kutatás, Dr. Szent-Györgyi Albert Doktori Iskola

A FUTSAL, MINT SZABADIDÔ- ÉS VERSENYSPORT 
LEHETÔSÉG AZ EGYETEMEKEN
VVaassss  LLíívviiaa11,,  TTaakkááccss  DDáávviidd22,,  MMeellcczzeerr  CCssaabbaa33

1 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
„Oktatás és Társadalom" Doktori Iskola, Pécs  

2 Pécsi Tudományegyetem
Testnevelés- és Sporttudományi Kar, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, 
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs 
EE--mmaaiill::  lliivviivvaassss@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu,,  ttaakkaaccss8888ddaavviidd@@ggmmaaiill..ccoomm,,
mmeellcczzeerr..ccssaabbaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A teremlabdarúgás hatalmas léptekkel fejlôdik, hiszen több
mint 25 millióan játsszák ezt a játékot szerte a világon. Ha-
zánkban a jegyzett játékosok száma 1200 fô, míg például
Japánban 5 millió. Jó példát szolgáltatnak a brazilok, ahol
minden gyerek 14 éves koráig elôször a labdarúgás ezen
ágával találkozik. Ebben tökéletesre csiszolhatják taktikai,
de fôként technikai képességeiket, gyarapíthatják a cselre-
pertoárjukat.

MMóóddsszzeerreekk
Kérdôíves (on-line), feleletválasztós lekérdezést alkalmaz-
tunk ahhoz, hogy tájékozódjunk a futsalról a PTE Futsal Te-
rembajnokságában résztvevôk körében. A kérdôív két rész-
bôl áll. Az elsô részben a kor, a nem, az igazolt labdarúgók-
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ra vonatkozó információk mellett a PTE Futsal Team 2010-
mel kapcsolatban is megfogalmaztunk kérdést. A második
részben 15 kérdés a futsalra koncentrál. 
A pécsi vizsgálat mellett felmérés készült a hazai egyeteme-
ken megrendezésre kerülô labdarúgó bajnokságokban
résztvevôk között a meglévô bajnoki rendszerrôl. A kérdôí-
veket célzottan az egyetemi csapatok sportvezetôinek,
sportreferenseknek küldtük meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A terembajnokságban résztvevôk közül a kérdôívet (n=105)
94 fô férfi és 11 fô nôi hallgató töltötte ki, A válaszadók
63%-a nem igazolt labdarúgó sem nagypályán, sem pedig
futsalban, így ôk jelentik a potenciális résztvevôket az egye-
temek szabadidôsportjában. A fennmaradó 37%, azaz (39
fô) jól láthatóan az alacsonyabb osztályok felé orientálódik.
A válaszadók 83%-a játszott már futsalt. Ez az adat azért
fontos, mert a futsal-ismeret részénél azt az eredményt kap-
tuk, hogy ennek ellenére kevesen vannak tisztában ponto-
san a játék szabályaival.
A felsôoktatásban zajló labdarúgó-bajnokságokkal kapcso-
latban kiküldött kérdôíveinket minden érintett – 14 – helyrôl
visszakaptuk, így teljes képet kaptunk a hazai helyzetrôl.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A futsal népszerûsítésére az egyetemeknek lehetôségük len-
ne a futsalt választható tantárgyként bevezetni. A játékot is-
merôk száma megfelelô „táptalajt" biztosíthat egy új, a mo-
dern labdarúgás irányzatát hozó rendszer kialakításához.
Erre hajlandóság is mutatkozik a hallgatók körében, ugyan-
is 90%-uk felvenné a futsalt, mint választható tantárgyat,
illetve a játékot még csak hallomásból ismerôk mindegyike
szívesen kipróbálná ezt a sportágat. A futsal népszerûségét
talán annak köszönhetné, hogy gyors, lüktetô, fárasztó, él-
vezetes és sokan szeretik az alapját, a labdarúgást, és új is-
merôsökre is szert lehet tenni. 
A jelenlegi bajnokságok kritikai minôsítése pedig hozzásegí-
tett bennünket ahhoz, hogy a jövôben kidolgozzuk az felsô-
oktatási intézmények közötti futsal-bajnokság rendszerét,
kiküszöbölve a jelenlegi hibáit.
KKuullccsssszzaavvaakk:: futsal, szabadidôsport, egyetemi bajnokság

A SPORT ÉS A TORNA HELYE, 
SZEREPE A TORNÁSZ SZÜLÔK ÉLETÉBEN
VVeerrssiiccss  AAnniikkóó,,  BBoollddiizzssáárr  DDóórraa,,  HHaammaarr  PPááll
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  vveerrssiiccss@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A gyermekek sportolását számos tényezô befolyásolja. Ezek
között talán a legfontosabb a családból hozott szokások, a
szülôk beállítódása, aktivitása a sport iránt. E témakörrel
számos hazai és külföldi szakíró foglalkozott, akik – a teljes-
ség igénye nélkül – a következôk: Orleans és mtsai, 2007;
Oliver és mtsai, 2010; Skouteris és mtsai, 2011; Cleland és
mtsai, 2011; Tucker és mtsai, 2011. Ezekbôl a kutatások-
ból az derül ki, hogy szinte mindegy milyen mintát vizsgál-
nak a kutatók, mindenhol egyértelmûen beigazolódik a szü-
lôk egészséges életvitelének, sportolási szokásainak jelentôs
befolyása a kiskorúak fizikai aktivitására, életvitelére. Azok
a sportoló gyermekek, akiket a szüleik támogattak, nem
csak egészségesebben éltek, hanem a viselkedésük is jelen-
tôsen pozitívabb volt (Beets, 2010). 
Vizsgálatunk egyik, de nem egyetlen mozgatórugója az a
sajnálatos tény, hogy a szülôk és a gyermekek egészségi és
edzettségi állapotának statisztikai mutatói folyamatosan
romló képet mutatnak. Magyarország lakóinak egészségi
állapotát látva, és az egészségmutatók tendenciáit vizsgálva,
jogos az aggodalom (Rózsainé, 2008). Sajnos ez a tornasport
tömegbázisára is jellemzô. Egyre kevesebben állítanak ma-

guk elé sportbeli célt, eredményt. Célunk megvizsgálni a 2-
6 éves tornászok szüleinek beállítódását, motivációját a
sport, a tornasport iránt.

MMóóddsszzeerreekk  
A vizsgálatban a TFSE gyermektorna 2-6 éves tornászainak
szülei, nagyszülei vettek részt (n=110). A felmérést a 2011-
es évben végeztük el. Az eredményeket százalékos formában
értékeltük.

EErreeddmméénnyyeekk
A kérdôív elsô kérdéscsoportja – a sportolás múltja és jele-
ne a szülôk életében – alapján megállapíthatjuk, hogy a
vizsgált személyek 42%-a semmit nem sportol, gyakorlatilag
semmilyen rendszeres testedzést nem végez. Érdekesség
ugyanakkor, hogy a felmértek 97%-a korábban sportolt. El-
mondhatjuk tehát, hogy az életkor elôrehaladtával draszti-
kusan megváltoznak a sportolási szokások.  A sportágak
közül a torna, az atlétika, a labdajátékok, vízi sportok, vala-
mint a téli sportok voltak a „legkedveltebbek". Az aktívak
mindössze harmada végez napi szinten mozgást. A megkér-
dezettek nagy része (85%) nem tagja sem turisztikai szerve-
zetnek, sem sportklubnak. A család szerepe még mindig je-
lentôs a sportra nevelésben, hiszen a megkérdezettek felét a
családja ösztönzi a sportolásra. Több mint háromnegyedük-
nél a család szereti és támogatja a sportolást. Nagyon öröm-
teli, hogy szinte mindenki beszélget gyermekeivel a sportról.
Szintén nagyon pozitív, hogy a családok közül sokan vesz-
nek részt sportrendezvényeken, vagy sportolnak együtt sza-
badidejükben.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az egészséges életmód alapelveit sajátos rendezôelvek ha-
tározzák meg a táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás
és a pihenés terén. Az igényes és az egyén számára érté-
ket adó, hasznos, egészsége megôrzése szempontjából pe-
dig szükséges szabadidô eltöltésnek a képessége az élet-
mód alapja.
KKuullccsssszzaavvaakk:: torna, szülôi beállítódás, rendszeresség

MOZGÁSKOORDINÁCIÓS TANPÁLYA 
TELJESÍTÉSI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
ALSÓ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNÁL
WWaacchhttlleerr  JJ..  GGyyöörrggyy11,,  AArraannyy  ZZssoolltt22,,  BBööggööss  IIssttvváánn33,,  
RRéétthhii  MMáárriiaa44

1 Restart – CVSE, Cegléd
2 Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd
3 Várkonyi István Általános Iskola, Cegléd
4 Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda, Cegléd
EE--mmaaiill::  wwaacchhttlleerrjjggyy@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
„Az emberi mozgás szervezôdése, szabályozása, a mozgás
tanulása, tanítása több évtizede, több tudományág érdeklô-
désének homlokterében áll. A téma összetettsége és bonyo-
lultsága miatt a mai napig tisztázatlan területek lelhetôk fel
és a gyakorlati hasznosítás is várat magára." ( Nádori L. )
Három ceglédi általános iskola részt vesz idén az országos
Intézményi Bozsik-labdarúgó utánpótlás programban. Nem
titkoltan, a kiírástól eltérôen, kimondottan azokat a gyerme-
keket szeretnénk megnyerni sportolásra, labdarúgásra,
akik még egyesületi keretek között nem szerepelnek. A leg-
kedvezôbb „merítés" érdekében egy szûrôeszközt alkalma-
zunk. Köztudott, de ennek ellenére nem elég elterjedt, hogy
5-11 éves korban a mozgáskoordinációs alapképességek a
gyermeki mozgásfejlôdés központi képzési területe. Itt most
csak utalunk Hirtz P., Nádori L., és saját (W.J.Gy) szerény,
de több évtizedes tevékenységére, publikálásokra. Konkré-
tan Kosel, A. (1992) mûvében láthatunk tornatermi hagyo-
mányos eszközökbôl összeállított standard méretû és elhe-
lyezésû tanpályát.
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MMóóddsszzeerr
Mindhárom intézményben évfolyamonként négy párhuza-
mos osztály tanul, akik közül csak betegség, hiányzás és
felmentési okok miatt nem vettek részt a felmérésen. Az
1200 fô körüli létszámot születési évek szerint csoportosí-
tottuk. Fiúk és lányok eredményeit külön-külön is, de
együtt is értékeltük, mivel a tapasztalat szerint 3. osztályig
alig mutatkozik különbség közöttük. Az eredményeket
stopperórával, század pontossággal rögzítettük. A bemele-
gítés után a feladat ismertetése, bemutattatása és rövid
gyakorlás következett. Szóbeli segítséggel végezték a próbát
a tanulók. A feladatsor rövid ismertetése: a terület 14x6
méteres, 40 méter összhosszúságú (mivel mindenhol telje-
sen egyformának kell lenni a pályának, a legkisebb terüle-
tû iskolai tornaterem mérete az irányadó). Rajt után négy
zsámolyon, páros lábon szökdelve fel-leugrással haladás,
egy felfordított pad gerendájáról négy karikába egy lábas ki-
billenés (jobbra-balra kettô-kettô darab), leugorva egy szô-
nyegen guruló átfordulás elôre,  ezt követôen az egyik KTK
elemen átmászás, a következô alatt átbújás. Nyolc bója kö-
zött szlalom futás, majd a bordásfalra felfutás egy padon,
onnan háttal leugrás és guruló átfordulás egy szônyegen,
és befutás a célba.  

EErreeddmméénnyyeekk
A fô cél, hogy egy olyan táblázatot alakítsunk ki, amely se-
gítésével ezt követôen a hasonló korú tanulók eredményét
értékelni tudjuk, ezáltal konkrét információt szerezzünk egy
komplex mozgásteljesítményrôl, amely a korosztályának
legfôbb eredménymutatója. Átlagszámítást, szórást, szélsô-
értékek megjelölést végeztünk. A közepes értéktôl jobbra és
balra egy-egy szórásnyi sáv alkotta az ötfokú értékelési ka-
tegóriákat. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az Intézményi (iskolai, óvodai) Bozsik-labdarúgó utánpótlás
programnak akkor van igazán jelentôsége, ha a létszám nö-
velésén, a sportág népszerûsítésén túl, hozzájárul a majda-
ni versenyzôi mezôny kiszélesítéséhez is. A képzés során a
mozgáskoordinációs alapképességeknek – differenciális
mozgásérzékelés (kinesztézis), ritmizáló és mozgásreagáló
képességek, valamint egyensúlyozó és téri tájékozódási ké-
pességek – kell fejlôdniük. Második osztályig bezárólag az
iskola lehetne a mûhelymunka színtere. A játékos, sok sza-
badságot biztosító labdás mozgások az alapozást segítik.
Sajnos szülôi, edzôi elvárás idônként az eredmények hajszo-
lása. Pedig bôven van idô, mindenkor a gyermekek aktuális
mozgásfejlôdési szenzitív idôszakait kell szem elôtt tartani.
Köszönet az iskolák igazgatóinak, tanárainak és az edzô kol-
légáknak a felmérési lehetôség biztosításáért és lebonyolítá-
sáért.   
KKuullccsssszzaavvaakk:: mozgáskoordinációs alapképességek, aka-
dálypálya standardizálása, intézményi Bozsik program

A FUNKCIONALITÁS ÉS A MOTIVÁCIÓS HATÁSOK 
VIZSGÁLATA ELIT UTÁNPÓTLÁS KORÚ 
LABDARÚGÓK KÖRÉBEN
ZZaallaaii  DDáávviidd11,,  CCssáákkii  IIssttvváánn11,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff11,,  RRéévvéésszz  LLáásszzllóó11,,  
GGéécczzii  GGáábboorr11,,  SSzzaallaaii  LLáásszzllóó22

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Magyar Futball Akadémia, Budapest
EE--mmaaiill::  zzaallaaiiddaavviidd@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy egy sportág sikeressége
érdekében a tudományos háttér is szükséges. Fontos, hogy
a kiválasztást végzô szakemberek szubjektív véleménye mel-
lett különbözô fizikai, pszichológiai, élettani méréseken is
átessenek a fiatal, utánpótláskorú labdarúgók (Trzaskoma
Bicsérdy, Bognár, Révész, 2006). A labdarúgás a világ egyik
legnépszerûbb sportága, ahol számos kutatást végeztek kü-

lönbözô szempontok figyelembe vétele mellett, azonban a
felmérések nagy része az elit, a profi labdarúgók rétegét
vizsgálta és csak igen kis része a fiatal, nem profi labdarú-
gókét (M. Gil, 2007).

MMóóddsszzeerr
Kutatásunkban a Magyar Futball Akadémia U19-es korosz-
tályát mértük fel (N=18). A Sport Motivációs Kérdôív (SMS)
magyar változatát alkalmaztuk (Tsang és mtsai, 1995),
amely a motiváció hiányát, a külsô motivációt és a belsô
motivációt méri. A motivációs irányultság egy 1-7-ig terjedô
skála segítségével mérhetô önkitöltôs teszt. Vizsgálatunk-
ban továbbá a Functional Movement System (FMS) rend-
szert is alkalmaztuk, amely nemzetközileg is validált és a
test, valamint a mozgás fundamentális állapotát vizsgálja
hét különbözô gyakorlaton és korrekciós eljárásokon ke-
resztül. A hét gyakorlat segítségével meg tudjuk határozni a
test izmainak erejét, a core izmok stabilizáló funkcióját, az
ízületek mozgástartományát, az egyensúlyt, a koordinációt,
valamint a propriocepciót is. 

EErreeddmméénnyyeekk
A labdarúgók átlagtestsúlya 75,67±6,63 kg, átlagtestmagas-
sága 181,56±6,66 cm és a BMI átlagos értéke 22,93±1,14. A
motivációhiány átlagos értéke 2,06±1,32, a belsô motiváció
5,37±0,88 és a külsô motiváció 4,57±0,93. Az FMS vizsgálat
átlagértéke 15,89±1,6. A vizsgált mintában elkülönítettük a
motiváció hiányt, a belsô és külsô motivációt tekintve az ala-
csony és magas értékekkel rendelkezô sportolókat, majd
összehasonlítottuk egymással az FMS értékek alapján. Azt
az eredményt kaptuk, hogy egyik esetben sincs szignifikáns
különbség az alacsony, illetve magas külsô és belsô motivá-
ciós értékekkel rendelkezô csoportok között. 

ÖÖsssszzeeggzzééss
Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a sportolók a
sporttevékenységet elsôsorban önmaguknak való megfelelés
miatt végzik, továbbá a sporttevékenység motivációs hátte-
rében az önmegvalósítás áll. Az FMS rendszer értékeit
összehasonlítva nem találtunk szignifikáns különbséget az
alacsony, illetve magas külsô és belsô motivációs értékekkel
rendelkezô csoportok között. A külsô motivációs tényezôk
értéke közepes, a belsô motiváció értéke viszont esetünkben
magas, ami azt mutatja, hogy a sporttevékenység motiváci-
ós hátterében döntôen az önmagának való bizonyítási vágy
és az önmegvalósítás dominál.
KKuullccsssszzaavvaakk:: labdarúgás, motiváció, FMS, utánpótlás, te-
hetséggondozás

EUROGAMES 2012 BUDAPEST
ZZssiirrooss  MMiihháállyy11,,  KKookkoovvaayy  ÁÁggnneess22

1 EuroGames 2012 Budapest
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  zzssiirroossmmiihhaallyy@@ggmmaaiill..ccoomm;;  aakkookkoovvaayy@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
2012-ben Budapesten rendezik a EuroGamest, amely az eu-
rópai LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális, illetve transzne-
mû) sportközösség legnagyobb éves sportversenye. A teljesít-
mény elismerése mellett az esemény célja, hogy hidat képez-
zen a magyar LMBT és a többségi társadalom között, ezzel
elôsegítve az elôítéletek felszámolását a megismerés által.

CCéélloomm  aazz,, hogy bemutassam ennek az amatôr sportese-
ménynek a sportmenedzsment szempontjából egyedinek
számító megvalósulását.

MMóóddsszzeerreekk  
A kutatási munkám több részbôl tevôdött össze.
A kutatás elsôdleges módszere mélyinterjúk készítése volt.
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Az interjú alanyai a szervezôbizottság körébôl kerültek ki,
köztük az elnökkel. 
A kutatás másik módszereként a tartalomelemzést válasz-
tottam, melynek során megvizsgáltam az LMBT (sport) kö-
zösségrôl hozzáférhetô releváns adatokat. 

EErreeddmméénnyyeekk
A kutatás során megbizonyosodtunk arról, hogy: 
• A szervezôbizottság felépítése eltérô a hagyományos sport-
eseményhez (Nyerges, Petróczi, 2007) képest. Egyedülálló,
hogy szinte kizárólag önkéntesek közremûködésével valósul
meg.
• Az innovativitást jellemzik az olyan egyedi programok,
mint a nagyköveti, valamint az outreach. Ezen kívül kiemelt
hangsúlyt fektetnek a marketingre.
• Az LMBT közösség fogyasztóinak sokkal nagyobb az átlag-
keresetük, több a szabadidejük, nem kell gyermekekre köl-
teniük a pénzt, többet utaznak. Általában magas társadal-
mi státuszúak, véleményvezetôk, ráadásul márkahûek.
• A szervezôk 18 sportágban 3800 sportolót, 2200 szurkolót
és további mintegy 4000 látogatót várnak Európából és a
kontinensen túlról is.

• A EuroGames résztvevôi átlagosan 5 vendégéjszakát fog-
nak eltölteni Budapesten. Az átlagos turista napi költése
12 400 Ft. Bár a EuroGames sportolói és a konferenciára ér-
kezô vendégek ennek az összegnek várhatóan legalább a
másfélszeresét költik, az átlagos költéssel is számolva, a ren-
dezvény 5 napja alatt, 10 000 résztvevô, 620 000 000 forin-
tot fog elkölteni. Átlagosan 14 500 forintos szállásköltséggel
számolva a 10 000 fô 5 éjszakára, 725 000 000 forintot fog
még kifizetni. Ez az egyéb költésekkel számolva, összesen
1,5-1,8 milliárd forint forgalmat jelent Budapest számára.
• Az esemény jelentôségét és külföldi támogatottságát jól jel-
zi például a Londoni Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szer-
vezôbizottságának támogatása.

ÖÖsssszzeeggzzééss
A EuroGames szervezését az innovativitás és az alternatív
utak keresése jellemzi. 
A szervezôk közel 10 000 fôt várnak az eseményre, aminek
következtében a verseny turisztikai, valamint gazdasági ha-
tása sem lebecsülendô a fôváros számára, hisz közel 2 mil-
liárd forintos forgalmat várnak a rendezvénytôl.
KKuullccsssszzaavvaakk:: EuroGames, LMBT, Budapest
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