
13. évfolyam ● 51. szám ● 2012/3

A sport piaci értéke
●

Tanulók 
és a testnevelésóra      

●

DSI növendékeinek 
pszichológiai 

segítségnyújtása
●

Sportolás növelése 
–  gazdasági haszon

●

Mozgás-gyógyszer
Marcel Hebbelinck
Jürgen Steinacker

Megvásárolható:

Magyar Sporttudományi Társaság

1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.

Tel: 30-991-0203

A gyermekek kitartása és a lelkesedése 
meghozta a jól megérdemelt sikert

Fô támogató:

Szemle/2012/3/01-76  2012/10/11 09:28  Page 1



MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  SSzzeemmllee
HHuunnggaarriiaann  RReevviieeww  ooff  SSppoorrtt  SScciieennccee

13. évfolyam 51. szám – 2012/3
Megjelenik negyedévenként

FFôôsszzeerrkkeesszzttôô
EEddiittoorr--iinn--CChhiieeff
Balogh László

(társadalomtudomány)
Bartusné Szmodis Márta

(természettudomány)
FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô
EEddiittoorr--iinn--CChhaarrggee
Mónus András

SSzzeerrkkeesszzttôô
EEddiittoorr

Bendiner Nóra
AAnnggooll  nnyyeellvvii  lleekkttoorr

EEnngglliisshh  EEddiittoorriiaall  CCoonnssuullttaanntt
Gallov Rezsô

TTaannááccssaaddóó  tteessttüülleett
AAddvviissoorryy  BBooaarrdd

Apor Péter, elnök
Ángyán Lajos
Bánhidi Miklós

Gáldiné Gál Andrea
Hédi Csaba
Ihász Ferenc

Keresztesi Katalin
Pucsok József
Radák Zsolt

Rétsági Erzsébet
Szabó S. András

Tihanyi József
Vajda Ildikó

Zsidegh Miklós
KKiiaaddjjaa  aa  

MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg
PPuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  

HHuunnggaarriiaann  SSoocciieettyy  ooff  SSppoorrtt  SScciieennccee
EEllnnöökk

PPrreessiiddeenntt
Tóth Miklós

TTiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökköökk
HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeennttss

Nádori László †
Frenkl Róbert †
Pucsok József
SSzzeerrkkeesszzttôôsséégg
EEddiittoorriiaall  OOffffiiccee

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel./Fax: (36-1) 460-6980

EE--mmaaiill::
nora.bendiner@helka.iif.hu

IInntteerrnneett::  
www.sporttudomany.hu

HHiirrddeettééssffeellvvéétteell
aa  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg  ccíímméénn

AAddvveerrttiissiinngg
iinn  tthhee  EEddiittoorriiaall  OOffffiiccee
MMûûsszzaakkii  sszzeerrkkeesszzttôô

Somogyi György
NNyyoommddaaii  mmuunnkkáállaattookk

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
ISSN 1586-5428

„Gróf Széchenyi István hatása hazánk 
sportkultúrájára”

2010. május 12-én, Gödöllôn megrendezett emlékkonferencia elôadásainak szerkesztett változata

Tartalom/Contents
SSzzôôttss  GGáábboorr
Szezon után, szezon elôtt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

TTaannuullmmáánnyy
GGyyöömmöörreeii  TTaammááss,,  TTóótthh  BBaarrbbaarraa  
A sport piaci értéke. Gyôri vállalatok szponzorációs 
hajlandóságának vizsgálata
Market Value of  Sport. Analysis of Sponsorship 
Willingness of Gyôr-based Enterprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

HHaammaarr  PPááll,,  VVeerrssiiccss  AAnniikkóó,,  AAddoorrjjáánnnnéé  OOllaajjooss  AAnnddrreeaa,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn
11-18 éves magyar és erdélyi tanulók iskolai testnevelés 
kötôdés vizsgálatának összehasonlító elemzése 
A comparative study of bonding with physical education at school 
among 11-18 year-old Hungarian and Transylvanian students  . . . . . . . . . . 10

RRáátthhoonnyyii--OOddoorr  KKiinnggaa,,  KKeecczzeellii  DDaanniiccaa,,  SSzzaabbóó  EErriikkaa,,  BBoorrbbééllyy  AAttttiillaa
A Debreceni Sportiskola (DSI) növendékeinek menedzselése 
pszichológiai szempontból
Management of the pupils of the Sports School in Debrecen 
regard to psychological attitudes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SSttoocckkeerr  MMiikkllóóss,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc
A sportolás növelésével elérhetô gazdasági haszon mértéke
Economic benefits of increasing physical activity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

SSzzaabbóó  AAttttiillaa,,  ÁÁbbrraahháámm  JJúúlliiaa
Három perc könnyû mozgás javítja a közérzetet  
Three minutes of light exercise improves well-being  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

SSzzaabbóó  SS..  AAnnddrrááss
Tertium non datur, azaz harmadik út nincs 
Tertium non datur, so there is no third way  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

VVöörrööss  TTüünnddee
A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggô társasági 
adó törvénymódosítás lehetséges társadalmi-gazdasági hatásai
The social and macro-economic effects of the new Hungarian 
law on corporate tax concerning sport financing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

MMûûhheellyy
KKaanncczzlleerr  IIssttvváánn,,  KKoovvááccss  AAnnttaall
A tanulás és a sport összehangolását segítô program bemutatása
Introducing a sport-related education model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

KKeerrttéésszz  IIssttvváánn
Ökölvívók és hérószok
Boxers and Heroes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

YYiiaannnnaakkiiss    OOrrpphhaannooss
Adalékok a sportturizmus elméleti kérdéseihez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

IInntteerrjjúú
GGaalllloovv  RReezzssôô
Kötetlenül - Marcel Hebbelinck professzorral
Mozgásról, egészségrôl, agymûködésrôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

„ A Mozgás – Gyógyszer" ulmi gyakorlata
Eszmecsere megelôzésrôl és a gyermekekrôl 
Jürgen Steinacker professzorral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

KKoonnggrreesssszzuuss
MMoollnnáárr  HH..  AAnnddoorr
Beszámoló a IX. Országos Sporttudományi Kongresszusról  . . . . . . . . . . . . . 64

GGoommbbááss  JJuuddiitt,,  BBéékkii  PPiirroosskkaa
Beszámoló a European Federation of Adapted Physical Activity 
(EUFAPA) 2012. évi kongresszusáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

LLaacczzkkóó  JJóózzsseeff,,  KKaattoonnaa  PPéétteerr  
Beszámoló a IX. Mozgás-szabályozási Nyári Iskoláról  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  MMaajjoorr  ZZssuuzzssaannnnaa,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt
Beszámoló a European College of Sport Science (ECSS) Kongresszusról  . . . . 67

GGaalllloovv  RReezzssôô
Az olimpia jegyében Glasgowban találkozott a sporttudomány elitje  . . . . . . . 68

RReeffeerrááttuumm
AAppoorr  PPéétteerr  rroovvaattaa   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 72

Szemle/2012/3/02-75  2012/10/11 09:44  Page 1



Furcsa helyzetben vagyunk így a
nyár után, hiszen lassan a végéhez
közeledik a pihenés ideje, és legtöb-
bünk számára elkezdôdik/elkezdô-

dött az új tanév. Az egyetemi katedrán dolgozók sok-
szor élik át ezt a helyzetet. Az egyetemi életnek ez a
kettôssége,  vagyis, hogy kétszer kezdünk „új évet" egy
évben, arra késztet minket, hogy kétszer nézzünk
vissza az elmúlt idôszakra és ennek megfelelôen két-
szer tekintsünk elôre is. Így teszünk mi is és most is.

Ebben az évben – megszokhattuk már ezt az elmúlt
két évben – ismét nagy tervekkel és nagy tempóban
indultunk el. Tettük ezt annak ellenére, hogy tudtuk,
nehéz lesz, hiszen anyagi forrásaink nem álltak ren-
delkezésre, de bíztunk abban, hogy forrás-átcsoporto-
sítással valahogy túléljük ezt az idôszakot is és nem
lassítottunk. Nem lassítottunk, mert akkor a lassítás-
nak megállás lett volna a vége és nem akartunk meg-
állni, mert aki autót vezet, az tudja, hogy a fékezés,
megállás után elindulni sokkal nehezebb, mint csak
visszavenni a sebességbôl és úgy újra indulni. Elôre
néztünk és bíztunk benne, hogy lassítani sem kell. 

Kezdtük az évet egy, a szervátültetettek sportjával,
életkörülményeivel foglalkozó szakmai konferenciával
a Tudományos Akadémián, melyet a Szervátültetettek
Szövetségével közösen rendeztünk. Majd folytattuk
szintén ugyanezen a helyszínen egy nemzetközi elô-
adókkal színesített – Marcel Hebbelinck Belgiumból
és Jürgen Steinacker Németországból – Társaságunk
Mozgásgyógyszer Szakbizottságának konferenciájá-
val, amellyel elindítottuk a „Mozgás = Egészség Prog-
ram Magyarországon” mozgalmat. 

A két akadémiai konferencia között részt vehettek
az érdeklôdôk a „Sport versenyképessége" címet vise-
lô szakmai fórumon is. A fórumot követte az MSTT
rendes évi közgyûlése, ahol mind az elnökség, mind a
közgyûlés elfogadta az elmúlt 2011-es év szakmai,
pénzügyi beszámolóját és a 2012-es év programjának
és költségvetésének tervezetét. A közgyûlésen beszá-
moltunk az immár évente megrendezendô kong-
resszusi elôkészületrôl, amelynek idén Szeged ven-
dégszeretô városa, és a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar adott otthont. Si-
került „elérnünk", hogy kedvünkért a „Borfesztivál" és
a nagyhírû „Hídi vásár" is ebben az idôszakban kerül-
jön megrendezésre. Azt hiszem, aki ott volt, az mind
szakmai, mind kulturális élménnyel gazdagon térhe-
tett haza. 

De ezzel még nem volt vége a szakmai rendezvények
elsô félévre tervezett programjának, hiszen május
utolsó napján Veszprémben tartottuk a Mozgás =
Egészség konferencia sorozat elsô vidéki tudományos
ülését. Társaságunk rendezésében, szervezésében az
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tihanyi ven-
dégháza adott otthont június közepén öt napon át a
Nemzetközi Motor Control Társaság IX. nyári Egyete-
mének. A rendezvényen több mint 15 országból – a
föld minden szegletébôl – érkeztek nagyhírû elôadók
és hallgatók. A helyszíni jelzésekbôl és a visszajelzé-
sekbôl ítélve jó hírünket fogják kelteni a nagyvilág-
ban. Külön köszönet e helyen is a rendezvény Magyar-
országra hozatalában elévülhetetlen érdemeket szerzô
Laczkó Józsefnek, a Semmelweis Egyetem TSK (TF)
oktatójának.  

Az elsô félév hazai sporttudományos rendezvé-
nyeinek ezzel a végére is értünk, de a külföldi sport-
tudományos kongresszusok sorozata csak ekkor
kezdôdött. Társaságunk tagjai közül – egy pályázati
támogatás keretében – jó néhányan részt vettek az
59. Amerikai Sportorvos Kongresszussal egy idô-
ben, annak keretében megrendezett 3. Exercise is
Medicine Konferencián, San Franciscóban.  Ezt kö-
vetôen került sor július 4-7. között az ECSS immár
17. Kongresszusára a belgiumi Brugesben, ahol a
részvétel mellett sokan elôadásokkal is képviselték
a magyar sporttudományt. Majd ezt követôen a
minden olimpiát, így a 2012-es Londoni Olimpiát is
megelôzô tudományos eszmecserén is részt vehet-
tek tagjaink közül néhányan a skóciai Glasgowban.
Ezekrôl a konferenciákról részletes beszámolók ké-
szültek, amelyeket idei 3. és 4. számunkban lehet
majd olvasni. 

Ezzel a vázlatos felsorolással véget is ért az év elsô
felének tudományos szempontból lényeges eseménye-
inek sorozata, de már javában szerveztük az ôszi ren-
dezvényeket. Ismét gazdag, eseményekben és témák-
ban sokszínû idôszak elé nézünk. Mire ezek a sorok
napvilágot látnak, már túl leszünk az idén bevezetett
látványsportok finanszírozása szempontjából igen
fontos eseményen, az elmúlt év tapasztalatait összeg-
zô TAO konferencián, melyet a Nemzeti Sport Intézet-
tel közösen szerveztünk, rendeztünk. 

Ezt követôen kerül sor, az immár hagyományosnak
tekinthetô Sportinnovációs Konferenciára, melyet
idén a Kutatók Éjszakája Program keretében „Sport-
kutatók éjszakája" címmel szeptember 28-án rende-
zünk a Magyar Sport Háza elôadótermében, ahol re-
ményeink szerint számos „civil" érdeklôdô is részt fog
venni, hogy betekinthessen a sporttudomány érdekes
világába.

Pihenésre nem sok idônk marad, mivel októberben
még két fontos esemény vár ránk, nevezetesen 11-én
az MTA Felolvasótermébe tervezett „Klebelsberg 80"
emlékkonferencia, melynek keretében emlékezünk
meg Klebelsberg Kuno kultuszminiszterrôl, halálának
80. évfordulója alkalmából, majd Pécsre utazunk és
tartjuk a Mozgás = Egészség Program konferenciaso-
rozat következô rendezvényét október 17-én.

November elején rendhagyó módon három konfe-
renciát rendezünk egy idôben, 6-án és 7-én, és egy
helyen, nevezetesen Gyôrben, aminek stílszerûen a
3:1 Konferencia nevet adtuk. Ennek keretében ren-
dezzük meg az I. Országos Rekreációs Konferenciát,
amelyet egy Komplementer Medicina és egy Mozgás =
Egészség Konferencia egészít ki.

A felsorolásból is látszik talán, hogy szeretnénk a
legváltozatosabb, a legsokszínûbb módon, formában
megismertetni tagjainkkal, az érdeklôdô hallgatóság-
gal a hazai sporttudományban rejlô értékeket, hiszen
szerénytelenség nélkül mondhatjuk: kevés tudomány-
ág mondhatja el magáról, hogy ennyi rendezvényen,
és ilyen tág körben – a sportgazdaságtól kezdve, az
egészségtudományon keresztül – mutatja be eredmé-
nyeit és ad lehetôséget a szakmai eszmecserére. 

Sok sikert kívánunk tagjainknak az „új szezon"-ban
is, és fogadják szeretettel a Magyar Sporttudományi
Szemle legújabb, idei 3. számát.    

DDrr..  SSzzôôttss  GGáábboorr
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Összefoglalás
A hazai sport újra kiemelt állami forrásokhoz jut a

2011-ben elfogadott társasági adóról és osztalékadó-
ról szóló törvény módosításával (2011. évi CLXXVIII.
Törvény). Feltételezzük, hogy a sport egyes területei-
nek valós piaci értékét mindez torzíthatja, ezért is tu-
lajdonítunk nagy jelentôséget kutatásunknak, hiszen
elemzésünk a törvény elfogadása elôtti idôszakban
gyûjtött adatokra támaszkodik, Magyarország gazda-
ságilag egyik legdinamikusabban fejlôdô városában,
Gyôrben. Célunk volt a gyôri telephellyel, illetve üzlet-
tel rendelkezô vállalatok sportértékelésének vizsgála-
ta, annak feltérképezése, hogy egy kiemelten fejlett ré-
gióban milyen lehetôséggel és mértékben juthat a
sport valós piaci értékelésen, üzleti reláción alapuló
addicionális forrásokhoz. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: sportszponzorálás, mecenatúra, sport-
ágak versenyképessége, lokális tradíció

Abstract
Domestic sports is about to be supported by extra

financial resources again in 2011 due to the modified
law of corporate tax and capital return tax. It means
that certain fields of sport will not represent real mar-
ket value so our research is really essential since it
refers to data prior to the enhancement of the law.
The data have been collected in Gyôr, which is one of
the most dynamically developing provincial town in
Hungary. Our objective was to highlight and map the
sport evaluation activities of enterprises that have a
company seat or business in Gyôr. We wanted to dis-
play what sort of additional financial resources are
available based on – business relations – representing
real market value.

KKeeyy--wwoorrddss:: sport-  sponsorship, patronship, branch
of sport competitiveness, local tradition

Bevezetés
Az 1990-es évek rendszerváltása nem csak a politikai

és üzleti életben, hanem a sportban is nagy változáso-
kat hozott. Az addigi politikai kampánycélokra, hangu-
latjavításra is használt sport gyengült legitimációs
funkciójában, amely a központi források beszûkülését
is jelentette. (Hadas és Karády, 1995; Földesiné, 1996;
Kozma és Nagy, 2002; Laki és Nyerges, 2006; Bakonyi,
2009). Továbbá az 1996. évi LXIV. törvény hatására
szerkezeti átalakuláson esett át. Az állami modell alapú
mûködést elkezdte felváltani az üzleti alapú mûködés,
azonban ez a struktúraváltás még napjainkban is fo-

lyik. Mindezt a gazdasági folyamatokon és trendeken
kívül a késôbbi törvényi szabályozások (2000. évi CXLV.
törvény és a 2004. évi I. törvény) is elôsegítették, illetve
a kezdeti, túlnyomó részt külföldi tulajdonú nagyválla-
lati környezet sport iránti érzéketlenségét egy lassan
erôsödô, a hazai kultúra irányába társadalmi felelôsség
vállalást is megfogalmazó, megújuló vállalati struktúrát
tapasztalhatunk. Korábbi, a témával kapcsolatos kuta-
tások megállapításai a szponzorálás csekély jelenléte
mellett a mecenatúra jellegû támogatások domináns je-
lenlétére mutattak rá (Ács, 2010; Berkes, 2008). Igaz  a
hivatkozott tanulmányok adatfelvétele az ország egészét
lefedte, ezért jelen kutatásban arra kerestük a választ,
hogy hazánk egyik legfejlettebb városában relevánsan
beszélhetünk-e a sport finanszírozásának piaci alapú
jövôjérôl, amelynek meghatározó eleme a kiterjedt vál-
lalati sportszponzoráció.   

A szponzorációval kapcsolatos szakirodalmak más és
más definíciókat alkalmaznak ugyanazon fogalmakra,
és a köznyelvben is megjelenik helytelen használat.
Fontos tisztáznunk, hogy a szponzoráció a támogatás
egyik fajtája, és nem egyenlô a mecenatúrával. A mece-
natúra nem vár ellenszolgáltatást a támogatásért, a
szponzorációval ellentétben fôképp a kultúra és nem a
sport sajátossága, mivel a sportban a sporttermék ér-
tékesítési céllal kerül elôállításra (Hoffmann, 2007;
Kassai, 2008). Az általunk leginkább elfogadható defi-
níció szerint szponzorációnak nevezünk minden ese-
ményhez (sport vagy mûvészet) vagy társadalmilag fon-
tos dologhoz (oktatás, környezetvédelem) nyújtott tá-
mogatást, amelynek célja közvetlen asszociációt terem-
teni az esemény és a támogatást nyújtó szervezet vagy
terméke között (Hoffmann, 2007). A támogató ezt a
kapcsolatot arra használja fel, hogy elérje promóciós
céljait, vagy lehetôvé tegye, támogassa szélesebb érte-
lemben vett marketingcéljait. A vállalati marketing cse-
lekvésekben a sportmarketing, a marketing elvek és fo-
lyamatok konkrét alkalmazása a sporttermékekre és a
sporton keresztül egyéb termékekre (Shank, 2004). Te-
hát a sport egyrészt, mint árucikk, másrészt, mint köz-
vetítô eszköz (reklámhordozó) szerepel.

A sportfinanszírozásban napjaink legjelentôsebb
változása a kormány erôteljes beavatkozása öt látvány
csapatsportág, a vízilabda, a labdarúgás, a kézilabda,
a kosárlabda és a jégkorong kiemelt forrásokhoz jut-
tatása érdekében. Ennek sportszakmai eredményét
még nem értékelhetjük, de már a közeli jövôben érde-
mes a törvény szponzori piacra kifejtett hatását vizs-
gálni, akár jelen kutatásunk megismétlésével. 

Anyag és módszer
A megfogalmazott kutatási cél vizsgálatához primer

kutatást kellett elvégeznünk. Több primer kutatási
módszert vettünk számításba. Ghauri-Gronhaug
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A sport piaci értéke. Gyôri vállalatok 
szponzorációs hajlandóságának vizsgálata

Market Value of Sport. Analysis of Sponsorship 
Willingness of Gyôr-based Enterprises

Gyömörei Tamás, Tóth Barbara
Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Gyôr 
E-mail: gyomorei@sze.hu

1 A kérdôíves kutatás részletes kiértékelése Tóth Barbara „Gyôri telephellyel, illetve üzlettel rendelkezô vállalatok sportszponzorációs hajlandósága" címû szak-
dolgozatában olvasható.
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(2011) alapján az online kérdôíves lekérdezés és a
nyomtatott kérdôíves lekérdezés módszerét választot-
tuk. Nyomtatott kérdôíves lekérdezésnél a személyes
megkérdezés módszerét alkalmaztuk a hibás kitöltés
elkerülése érdekében, továbbá így megismerhettük a
vállalati szakértô menedzsment szubjektív véleményét
is a témáról (N=26), amelyet szintén felhasználtunk az
értékelésben. 

Kutatási célunknak megfelelôen a kérdéseket négy
fô csoportba soroltuk, amelyek 1. a cégek sport pre-
ferenciáját (sportági és minôségi preferencia), 2.
szponzorálási célját és 3. mértékét, illetve 4.  a szpon-
zorálási tevékenység minôségét vizsgálták. A kutatá-
sunk releváns eredményeihez azon cégeket vizsgál-
tuk, akik a sportszponzorációban aktívan megjelen-
nek. A gyôri sportegyesületek szponzorlistáját és a
személyes kapcsolatokat felhasználva rétegzett min-
tavételt alakítottunk ki az alapsokaságot jelentô gyô-
ri telephellyel vagy üzlettel rendelkezô vállalkozások
körében. Gyôr-Moson-Sopron megyére vonatkozó
alapsokasági elemszámról (2011) a Központi Statisz-
tikai Hivatal adatait vettük alapul (http://por-
tal.ksh.hu/ 2011).

A szponzorációhoz kapcsolódóan a KSH nem ren-
delkezik semmilyen adatbázissal. Az alapsokaság szá-
ma 2009-ben tehát N=12 298. Az 11..  ttáábblláázzaatt az alap-
sokaság, azaz a mûködô gyôri vállalatok számát mu-
tatja társasági forma szerinti megoszlásban.

11..  ttáábblláázzaatt. A gyôri vállalkozások társasági forma sze-
rinti megoszlása 2009-ben
TTaabbllee  11.. Business Types of Gyôr-based Enterprises
(2009)

Forrás: Vass Anikó, Központi Statisztikai Hivatal
Gyôri Igazgatósága, Tájékoztatási és információszol-
gáltatási osztály

Összesen 251 céget kerestünk meg, kitöltött kérdô-
ív 2011. 09. 07-ig 65-tôl érkezett vissza (N=65), ez
25,9%-os arány. A minta nem tükrözi az alapsokaság
arányait, tulajdonságait, ugyanis célunk  a minél na-
gyobb elemszám elérése volt. Így vizsgálatunk nem
reprezentatív, de tényfeltárásra, következtetésekre, al-
kalmas. Természetesen a válaszadás önkéntes volt és
anonim. Kutatási tapasztalatunk szerint azok a válla-
latok bizonyultak készségesnek a kitöltésben, ahol si-
került személyesen, illetve telefonon egyeztetni a kér-
dôív céljával kapcsolatban. 

A kutatás korlátjaként említhetjük, hogy az e-mail-
es megkeresés kielégítô eredményt nem hozott, illetve
a kitöltést vállaló cégek a támogatások mértékét vizs-
gáló kérdésnél több esetben nem válaszoltak a kérdô-

ív anonimitása ellenére. Kérdésünkre, ennek okaként
az adóhatóság ellenôrzésének elkerülését is említet-
ték. 

Eredmények
Mivel célunk kizárólag a gyôri telephellyel, illetve

üzlettel rendelkezô vállalkozások vizsgálata volt, az el-
sô kérdés szûrôfeltételt tartalmazott. A 65 beérkezett
kérdôívbôl öt volt olyan, amelyet nem gyôri telep-
hellyel vagy üzlettel rendelkezô cég töltött ki, így az ál-
taluk adott válaszok nem kerültek bele az összesítés-
be. A 60 gyôri vállalkozásból 41 rendelkezett csak te-
lephellyel, hat csak üzlettel, 13 pedig telephellyel és
üzlettel is rendelkezett. 

A 60 vállalat 69%-a, azaz 40 cég korlátolt felelôssé-
gû társaságként mûködik. A mintában található to-
vábbá hét részvénytársaság (nyíltkörû és zártkörû kö-
zött nem tettünk különbséget), öt-öt egyéni vállalkozó,
illetve betéti társaság, továbbá egy non-profit cég.
Közkereseti társaság és szövetkezet nem töltötte ki a
kérdôívemet, viszont kettô cég az „egyéb" kategóriába
sorolta magát társasági forma szempontjából. Feltéte-
leztük, hogy a magasabb foglalkoztatottság összefüg-
gésben van a szponzorációs hajlandósággal, ebben
közepes kapcsolatszorosságot mértünk, amelyet a
Cramer együtthatóval számszerûsítettünk (C=0,56)
(Ács, 2009).  

A válaszadó vállalkozások döntô többsége három
iparágban tevékenykedik: kereskedelem, építôipar il-
letve autóipar. Logisztikai, telekommunikációs, vegy-
ipari és bányászati cégtôl nem érkezett vissza kérdôív,
míg a többi iparágban közel azonos számmal szerepel-
nek a vállalatok. 13 cég itt is az „egyéb" iparágba so-
rolta magát. 

Ha más országhoz hasonlítjuk a magyar viszonyo-
kat, akkor a Commercial Economic Advisory Service
in Australia (CEASA) 1998-as adatai azt mutatják,
hogy a szponzoráló vállalatok többsége a pénzügyi,
autóipari vallalatok és sörgyárak közül kerül ki (Mad-
den, 2000). 2008-ban a legnagyobb összegû megkö-
tött szponzorációs szerzôdések azonban már a sport-
szergyártókhoz (Nike, Adidas), valamint telekommuni-
kációs cégekhez (Nortel, BT) kötôdtek (http://
www.scribd.com/ 2011). Szélesebb nemzetközi kite-
kintésben pedig, 2007-es adatok szerint a legnagyobb
sportüzlet a pénzügyi szektorban tevékenykedô
Barclays nevéhez kötôdik. Ôt követi az Adidas, a
Lenovo, és az EDF Energy (The Economist 2008).
Látható tehát, hogy a sport bármely iparág számára
alkalmas szponzorációs partnerként, hiszen a vele
kapcsolatos asszociációk a siker, a lendület, a gyôze-
lem, kitartás olyan értékek, amelyek szinte bármely
profilú vállalat stratégiájához könnyedén illeszthe-
tôk. A gyôri szponzoráló vállalatok fôtevékenységét
az 11..  áábbrraa mutatja. 

A vállalkozásban dolgozók létszámát tekintve mind
a négy, általunk felállított kategóriában szerepelnek
cégek. 28 vállalatnál 1-9 fô közötti, 14-nél 10-49 fô
közötti, 11-nél 50-249 fô közötti, míg 7 cégnél 250 fô
feletti az alkalmazottak létszáma. 

Szponzorálás szempontjából feltételeztük, hogy sze-
repet játszhat az, hogy a cégvezetés sportolói múlttal
rendelkezik és ezért kötôdik-e valamely sportághoz és
végez szponzorációs tevékenységet (5-9.). Ebben a
kérdéskörben, bár az arány kiegyensúlyozott, a sport-
ági és az egyéni sportoló szponzorációjára csak gyen-
ge,  a csapatszponzorálás esetén közepes kapcsolatot
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találtunk. A vezetés 52%-a igen, míg 48%-a nem ren-
delkezett sportolói múlttal. Az asszociációs kapcsola-
tok Cramer együtthatói rendre c1=0,35, c2=0,52,
c3=0,44 voltak az esemény/csapat/egyéni sportoló
szponzorációjára vonatkozóan. 

A múltban  a gyôri  cégek 60%-a támogatott  spor-
tot, amit jó aránynak értékeltünk, azonban elmarad a
2001-ben a TOP 100 vállalat között végzett felmérés
eredményétôl (TNS 2001, idézi Berkes, 2008). Az ak-
kor megkérdezett vállalatok ugyanis 76%-ban költöt-
tek sportszponzorálásra. 

A 22..  áábbrráánn látható, hogy a gyôri vállalatok döntô
többsége 2011-ben nem támogat sporteseményt, sem
csapatot, sem egyéni sportolót. A támogatások vissza-
esésének oka – a vezetôi válaszok alapján is megerô-

sített – a 2008 óta elhúzódó gazdasági válság. Ha a
három fô szponzorációs területet hasonlítjuk össze,
láthatjuk, hogy a sporteseményeket támogatják leg-
többen, míg egyéni sportolókat a legkevesebben. En-
nek oka a szponzorációra fordítandó összeg mértéké-
ben, valamint a sportágak és a sportesemények médi-
aképességében, népszerûségében keresendô.

Sporteseményeket, bajnokságokat és nemzetközi
versenysorozatokat kivéve, évente egyszer-kétszer
rendeznek meg (pl.: II. Gyôr-Lipót futóverseny, Püs-
pökerdei futás). Magától értetôdôen egy olyan ese-
mény szponzorációjára, amely legfeljebb kétszer ke-
rül megrendezésre, kisebb összeggel is elérhetôk lo-
kális marketing célok. Amennyiben egy bajnokság
nézôi számára kívánja egy cég ismertségét növelni,
jóval nagyobb összeggel nem magát a bajnokságot,
hanem egy, a bajnokságban szereplô csapatot szpon-
zorál, felvállalva az eredménytelenség kockázatát is.
Az egyéni sportolók háttérbe szorulását a csapatspor-
tok erôsebb közösségi funkciójával magyarázzuk
(Gyömörei 2010). Továbbá, ha nem állna rendelkezé-
sünkre semmilyen kutatási eredmény, akkor is ta-
pasztaljuk, hogy a csapatsportokat – az olimpiai idô-
szakot leszámítva – sokkal gyakrabban közvetítik a
televízióban, és az újságok hasábjain is több cikket
szentelnek nekik. 

2011-ben a Médiatanács 14 pontban foglalta össze
a társadalom számára kiemelten nagy jelentôséggel
bíró eseményeket (Pincési, 2011, http://www.origo.
hu/ sport/).

11)) a téli és nyári olimpiai játékok,
22)) a FIFA férfi labdarúgó világbajnokság és az

UEFA férfi labdarúgó Európa-bajnokság,
33)) a férfi labdarúgó nemzeti válogatott mérkôzései,
44)) az UEFA Bajnokok Ligája döntôje, illetve az

UEFA Bajnokok Ligája és Európa Liga selejtezôinek,
csoportkörének és egyenes kieséses szakaszának ma-
gyarországi klubcsapat részvételével zajló mérkôzései,

55)) a férfi és nôi kézilabda világ- és Európa-bajnok-
ság a magyar nemzeti válogatott részvételével zajló
mérkôzései,

66)) a férfi és nôi kézilabda EHF Bajnokok Ligája és
Kupagyôztesek Európa Kupája magyarországi klub-
csapat részvételével zajló mérkôzései,

77)) a férfi vízilabda világ- és Európa-bajnokság a
magyar nemzeti válogatott részvételével zajló mérkô-
zései,

88)) a férfi vízilabda LEN Euroliga és LEN Kupa ma-
gyarországi klubcsapat részvételével zajló mérkôzései,

99)) a férfi és nôi kosárlabda világ- és Európa-baj-
nokság a magyar nemzeti válogatott részvételével zaj-
ló mérkôzései,

1100)) a férfi és nôi kosárlabda nemzetközi kupaküz-
delmei közül a magyar klubcsapat részvételével zajló
mérkôzések, 

1111)) a férfi jégkorong-világbajnokság magyar nem-
zeti válogatott részvételével zajló mérkôzései,

1122)) a kajak-kenu világ- és Európa-bajnokság ma-
gyar versenyzô részvételével zajló versenyszámai,

1133)) az úszó világ- és Európa-bajnokságok magyar
versenyzô részvételével zajló versenyszámai,

1144)) a Forma–1 Magyar Nagydíj futama.
A felsoroltak közül a kajak-kenuban, az úszásban

és a Forma–1-ben ugyan egyéni sportolók szerepel-
nek, de a szponzoráció ez esetben is az eseménynek
szól. Magyarországon elsôsorban az Olimpia nyújthat
ismertséget az egyéni sportolók számára. 

Tanulmány • Gyömörei Tamás, Tóth Barbara: A sport piaci értéke...6

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
1
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
2
/3

11..  áábbrraa.. Gyôr sportját szponzoráló vállalatok ágazati
megoszlása
FFiigguurree  11.. Sectors of companies sponsoring sport in
Gyôr 

22..  áábbrraa.. Gyôri vállalatok sportszegmentációs prefe-
renciája 2011-ben
FFiigguurree  22.. Gyôr-based companies’ sport segmentation
preferences (2011)
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A fogyasztóknak idô kell, míg a céget, vagy annak
termékét összekapcsolják a sporttal, a konkrét csa-
pattal, hiszen a sportszponzori piac egyik fô jellemzô-
je a hosszútávúság (András, 2004; Sárközy, 2004).
Arra a kérdésünkre (10.), hogy a támogatói kapcsolat
milyen régóta áll fenn fenn, Gyôrben szintén kedvezô-
nek mondható válaszokat kaptunk. A szerzôdések
64%-a több mint 3 éve készült, míg kevesebb, mint
egy éve a támogatói kapcsolatok mindössze 4%-a léte-
zik. A döntô többség évek óta támogat valamely spor-
tot. Ez a szponzoráció szempontjából elônyös idôtáv-
nak mondható, hiszen arculat-átviteli szempontból
nem kifizetôdô az 1-2 éves támogatói szerzôdés. 

A képzettársítás szorosságát elôsegíti, ha a szponzor
minél több helyen szerepel, mint támogató. Ez azon-
ban függ attól, hogy milyen szponzori kategóriában
szerepelnek a cégek. A szponzori kategóriákkal kap-
csolatban többféle besorolás létezik, de mindegyik
összefügg az anyagi hozzájárulás mértékével (Faze-
kas–Nagy, 2000). Az elsô felosztás szerint beszélhe-
tünk név, illetve rendezôszponzorról, hivatalos szpon-
zorról, hivatalos szállítóról s helyi szponzorról. Ez a
felosztás a támogatásra fordított összeg mellett bizo-
nyos funkciókat vesz figyelembe. 

Más felosztás szerint beszélhetünk gyémánt, arany,
ezüst és bronz szponzorról. Ebben az esetben egyér-
telmûen a támogatásra fordított összeg szerint kate-
gorizálhatók a szponzorok. A szponzor és a szponzo-
rált szempontjából is elônyös bizonyos kategorizálás
felállítása, ami egy szerzôdéses viszonyban ma már el-
engedhetetlen. 

Kutatásunkban a fenti két besorolástól eltérôen sa-
ját besorolást alkalmaztunk:

• Kizárólagos szponzor
• Kiemelt-, fôszponzor
• Névadó szponzor
• Egy a sok közül
• Nem tudom
A kizárólagos szponzor az adott csapat/ese-

mény/sportoló egyedüli támogatója. Kiemelt, illetve
fôszponzor az a vállalat, amely a legnagyobb összeggel
támogatja az adott csapatot, de nem kizárólagosan.
Névadó szponzor az a vállalat, akinek nevével az adott
csapat/esemény/sportoló összekapcsolódik (például:
2011/12-es szezonban a Magyar Nemzeti Labdarúgó
Bajnokság neve OTP Bank Liga). Egy a sok közül ka-
tegóriában szerepelnek azok a cégek, amelyek lehetô-
ségükhöz s céljaikhoz mérten szponzorálnak a ki-
emelt/fôszponzor mellett. A „nem tudom" kategória
arra kereste a választ, van-e olyan vállalat, amely
nincs tisztában azzal, milyen kategóriában szerepel,
mint támogató. 

A válaszokból kiderül, hogy a  cégek döntô  többsé-
ge  egy a sok  közül (63%),  míg csak 15%-uk van ki-
emelt/fôszponzori kategóriában. A többi kategóriában
közel egyenlô arányban (7–9%) vettek részt a cégek. A
vállalatok nagy része tisztában van besorolásával,
azonban az a két cég, amely nem tudta, milyen szere-
pet tölt be, nem folytathat sikeres szponzorálási stra-
tégiát. 

A szponzori szerzôdések célja a hosszútávúság. Az
erre vonatkozó kérdésben (10.) 16 vállalat válaszolta,
hogy több mint 3 éve támogat, közülük mindössze 5
vállalat az, aki a jövôre vonatkozóan kevesebb, mint 1
éves, illetve eseti szponzorációs szerzôdést kötött, a
többi 11 cég közül 6 db 1-3 év közötti, 3 db 3-5 év kö-
zötti, míg 2 db 5 évnél hosszabb támogatói szerzôdést

kötött.  Azok a vállalatok, melyek 3 éve támogatnak, a
továbbiakban is hosszú távú szerzôdéseket kötöttek
(13. kérdés), azok, akik 1 illetve 2 éve szponzorálnak
egy kivétellel mindenki kevesebb, mint egy évre szóló,
vagy eseti támogatói szerzôdést kötött. Egy válaszadó,
aki kevesebb, mint egy éve, illetve eseti jelleggel szpon-
zorált a múltban, a jövôben is ezt a stratégiát folytatja. 

Arra a kérdésre (14.), hogy mi a célja a vállalatok-
nak a támogatással, a válaszadók többsége a jóté-
konykodást és a köztudatba kerülést (28%) tartották
a legfontosabbnak. A cégek 16%-a  a vevôkör bôvíté-
sét, míg 12%-a egyéb célt tûzött ki maga elé. Szintén
16%-a azonban azt válaszolta, hogy nincsen célja a
támogatással. Ez is bizonyítja azt, hogy vannak olyan
cégek, melyek céltalanul szponzorálnak, nem készíte-
nek marketingstratégiát. 

A Sagicor Financial Corporation 2003-ban megje-
lent cikke szerint a vállalatok az alábbi célokból
szponzorálnak.

• imázs-transzfer
• a cég termékei iránti érdeklôdés növelése
• merchandising, exkluzív promóció
• vásárlói hûség növelése/alkalmazottak vállalat      

iránti hûségének növelése
• társadalmi tôke és társasági kapcsolatok kiépítése
• versenytársaktól történô megkülönböztetés
Az, hogy mi alapján választottak az általunk meg-

kérdezettek a támogatást kérôk közül, vegyes képet
mutat (33..  áábbrraa). Legfontosabb, hogy a csapat eredmé-
nyes legyen (29,6%). Szintén 29,6% vállalat válaszol-
ta azt, hogy azért azt az eseményt/csapatot/sportolót
szponzorálja jelenleg, mert ismerôs kereste meg. Eb-
bôl is látszik, hogy a kapcsolati tôke a sportban gyak-
ran felülírja a közvetlen üzleti érdekeket és a haszon-
elvárás nem kizárólag üzleti síkon van jelen. Mind-
összesen 7,4-7,4% válaszolta azt, hogy sportmene-
dzser rábeszélése alapján döntött, illetve, hogy csak
egy sportmenedzser kereste meg. Olyan válasz pedig
egyáltalán nem volt, hogy „mi kerestük meg ôket". 

Ami szintén nem játszik szerepet a megkérdezettek-
nél, az a csapat médiaszereplése és a családtagok sze-
repe. A médiaszereplés valószínûleg azért nem játszik
szerepet az elsô helyen, mivel a csapat eredményessé-
ge ezt bizonyos szinten lefedi, hiszen minél jobban
szerepel egy csapat, annál több helyen szerepel a mé-
diában.
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33..  áábbrraa.. A szponzorálási kapcsolat kialakulása és
eredményessége
FFiigguurree  33.. Creation and efficiency of sponsoring rela-
tionships

15. Milyen szempont alapján választottak 
a támogatást kérôk közül?
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A vállalkozások többsége pénzügyi támogatást nyújt
(45%), míg 29%-a szolgáltatás nyújtásával, 26%-a pe-
dig tárgyi jellegû támogatással segíti a szponzoráltat.

33..  ttáábblláázzaatt.. A pénzügyi támogatás mértéke a gyôri vál-
lalatoknál
TTaabbllee  33.. Different scales of financial support at Gyôr-
based companies

Forrás: saját szerkesztés

A 33..  ttáábblláázzaatt mutatja, hogy a támogatások a száz-
ezer és tízmillió forint közötti kategóriákban a vállala-
tok közel azonos megoszlását, míg a két véglet eseté-
ben, százezer forintnál kevesebbel hat vállalat, míg
tízmillió felett két vállalat szponzorál. Továbbá, hogy
nem kaptunk minden vállalattól választ, mert sokan
üzleti titoknak minôsítették a pontos összeg megjelö-
lését. A Médiafigyelô 2004-es felmérése szerint azon-
ban a cégek marketingköltségeik 5-10%-át költik
sportszponzorációra (Kassai, 2004). 

Nagy elvárással vizsgáltuk, mely sportág élvezi leg-
inkább a szponzorok kegyeit jelenleg, illetve mire szá-
míthatnak a jövôben (44..  ttáábblláázzaatt) (18.). 

44..  ttáábblláázzaatt.. Gyôri vállalatok sportági szponzorációs
preferenciája 
TTaabbllee  44.. Sport event sponsorship preferences Gyôr-
based enterprises

Forrás: saját szerkesztés

Gyôrben jelenleg leginkább a két legeredménye-
sebbnek mondható sportágat, a futballt és a kézilab-
dát támogatják, míg legkevesebben az atlétikát és a
röplabdát. Az is megfigyelhetô, hogy a jövôbeni támo-
gatás egyik esetben sem nôtt, sôt csak a röplabda ese-
tén maradt meg a jelenlegi támogatók száma. Ennek
oka lehet a válság utóhatása (kevesebbet szánnak a
jövôben szponzorálásra), vagy az, hogy akik eddig
több sportágból választották ki szponzoráltjaikat, a
jövôben célirányosabbak lesznek, és a marketingstra-
tégiájukba leginkább illeszkedô sportág csapataival
szerzôdnek. 

A 44..  ttáábblláázzaattbbaann is megfigyelhetjük azt, hogy a csa-
patsportok azok, melyek nagyobb népszerûségük ré-
vén több támogatottságot kapnak, hiszen a jelenleg
legtámogatottabb három sportágból egyedül a harma-
dik, az evezés és kajak-kenu az, ahol a csapatszámo-
kon kívül egyéni versenyzésre is lehetôség van. A ké-
zilabda stabilnak nevezhetô szponzori háttere és a ka-

jak-kenu kiemelt támogatottságának oka az, hogy ez
a két sportág Gyôrben erôs lokális tradícióval rendel-
kezik (Gyömörei, 2010 b).

Érdekes területet jelentett a sport minôsége szerin-
ti szponzorálási attitûd megkérdezése. A legtöbben
(36%) NB I-ben szereplô csapatot támogatnak, míg
második helyen (16,6%) az amatôr, illetve megyei
szintû csapatokat támogatják. Egyéni sportban az
utánpótlást támogatják legtöbben (8,3%), és a csa-
patsportok utánpótlását is ugyanennyien támogatják.
Igazán elgondolkodtató, hogy a gyôri vállalatok egyál-
talán nem támogatják sem csapat, sem egyéni szinten
az Egyetemi és Fôiskolai Bajnokságban szereplôket.

Aicher–Olejniczak (2010) szerint a munkatársak cég
iránti elkötelezettsége növekszik, akárcsak a munka-
végzésük hatékonysága, amennyiben egyetértenek a
cég stratégiájával.

Kutatásunkban a válaszadók egy kivétellel mind azt
válaszolták, hogy igen, munkatársaik tisztában van-
nak a cég szponzorációs tevékenységével, míg egy vá-
laszadó nem tudta, tudnak-e róla. 

A támogatással szemben a szponzorációt a sportüz-
leti fejlôdésének mutatójaként kívánjuk értékelni,
amelyet a támogatások ellenszolgáltatására vonatko-
zó kérdésünkkel (21.) vizsgáltunk. A válaszadó cégek
24%-a semmilyen ellenszolgáltatást nem várt cserébe,
sôt egyes esetekben kifejezett kérés volt a támogatott
felé az akció nem publikussá minôsítése. A cégek
72%-a várt ellenszolgáltatást, amibôl nagyobb arány-
ban médiaszereplést (41%), kisebb 24%-os arányban
sporteredményességet és 4%-ban „egyéb" ellenszol-
gáltatásokat (pl. VIP szolgáltatások) vártak el. 

Összefoglalás, következtetések
Célunk volt a sportszponzorációs piac vizsgálata az

ország egyik legfejlettebb régiójában és városában,
analizálni a helyi vállalatok sporttal kapcsolatos
sportszponzorációs hajlandóságát, motivációit. Ta-
nulmányunk különleges aktualitásának tekintjük
egyrészrôl, hogy Gyôr országosan kiemelkedô gazda-
sági fejlettsége feltételezi, hogy a magyar sport loká-
lisan kiléphet mecenatúrára szoruló szerepébôl, reá-
lis és legális üzleti partnere lehet a város vállalatai
számára. Másik szintén fontos aktualitás, a beveze-
tôben már említett törvénymódosítás jövôbeni hatá-
sa, amely elôvételezi kutatásunk jövôbeni megismét-
lését.  

A bemutatott eredmények alapján elmondhatjuk,
hogy Gyôrben a vállalatok kedvezôbb helyzete arra
predesztinálja a helyi sportot, hogy üzleti alapú kap-
csolatot keressenek. A jelenben azonban még mindig
nagy arányban fordul elô személyes kapcsolatokon
nyugvó, mindössze jótékonykodást jelentô és szerzô-
déses elvárásokat nem tartalmazó, ezért szponzorá-
ciónak nem tekinthetô sporttámogatás. Ennek oka-
ként az alacsonyabb százezer forint alatti támogatá-
sok nagyobb arányát említhetjük, az alacsony sport-
menedzseri teljesítményt, az egyéni sportágak (kivé-
tel kajak – kenu) és az egyetemi sport negatív disz-
kriminációját, illetve a vállalatok marketingstratégi-
ájának sporttal kapcsolatos termékorientációs defi-
citjét. Továbbá a piaci szereplôk korszerûtlen felfogá-
sa okán, a hagyományos nem üzleti relációban törté-
nô partnerség ma is jellemzô Gyôr sportszponzoráci-
ós gyakorlatában, amelyet a kérdôíves válaszadás
mellett a személyes megkérdezés is megerôsített. Az
elôrelépéshez tehát nem elég a lokálisan kiemelkedô
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VVáállllaallaatt  ((ddbb)) ÖÖsssszzeegg  ((FFtt))
6 ≤ 100 000
3 100 000 – 300 000
4 300 000 – 1 000 000
4 1 000 000 – 3 000 000
3 3 000 000 – 10 000 000
2 ≥ 10 000 000
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gazdasági lehetôség, szükséges a szereplôk üzleti
motivációinak felismerése, erôsítése a sport termékei
iránt. 
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Összefoglaló
A tantárgyi kötôdések az affektivitás jelzôi. A kötôdé-

sek tanulmányozása rámutat, hogy a tanulók melyik
tantárgyakat kedvelik és milyen mértékben, illetve
mely tantárgyakat szeretik jobban vagy kevésbé. Egy
huszadik század végén, Magyarországon készült vizs-
gálat (Gombocz, 1999) rámutat, hogy a testnevelô
tanárok véleménye szerint a diákság körében csökken
a testnevelés népszerûsége. Ez a tendencia különösen
a középiskolákban, de az általános iskolákban is érvé-
nyesül. Vizsgálati célunk annak kiderítése, hogy a 11-
18 éves magyar és erdélyi fiúknak, lányoknak milyen
az attitûdje az iskolai testnevelés és a sport iránt, illet-
ve az iskolai testnevelés iránti pozitív vagy negatív atti-
tûdök megnyilvánulnak-e területi egységenként vagy a
nemek, az életkor függvényében. A minta 3941 tanuló-
ból áll, ebbôl 2840 magyar, míg 1101 erdélyi fiú és
lány. A keresztmetszeti vizsgálat módszere kérdôíves
felmérés. Az adatfelvételre, a kérdôívek kitöltetésére a
2006/2007. tanévben került sor. A kérdôív kérdéseibôl
faktorokat képeztünk. A tanulmányunk szempontjából
releváns faktorhoz kilenc kérdés tartozott. A vizsgált
11-18 éves magyar és erdélyi tanulóknak túlnyomó-
részt pozitív az attitûdjük az iskolai testnevelés és a
sport iránt. Vizsgálati eredményeink által megerôsítést
nyert, hogy az erdélyi fiúk és lányok minden korcso-
portban elfogadóbb hozzáállást, beállítódást mutatnak
a testneveléssel szemben, mint a magyar tanulók. A fi-
úk – az erdélyi 11-12 éves korosztály kivételével – min-
den életkorban pozitívabb attitûddel viseltetnek a test-
neveléssel szemben, mint a lányok. A testnevelés irán-
ti pozitív érzelmi telítettség csökkenô tendenciájú.

KKuullccsssszzaavvaakk:: iskolai testnevelés, attitûdök, magyar
és erdélyi tanulók

Abstract
Bonding with school subjects is an attribute of

affectivity. Studying bondings throws light upon
which subjects students prefer and to what extent in
addition to showing which subjects they prefer more
and which ones to a lesser degree. A survey conduct-
ed at the end of the twentieth century in Hungary
(Gombocz, 1999) shows that physical education
teachers think  the popularity of physical education is
falling among students. This tendency is particularly
true at secondary but also at primary schools. The

aim of this research is to find out about the attitudes
of 11-18 year-old Hungarian and Transylvanian boys
and girls towards physical education and sports at
school and whether the positive and negative atti-
tudes towards physical education at school are mani-
fest according to geographical units, sex and age. The
sample was made up of 3941 students, including
2840 Hungarian and 1101 Transylvanian boys and
girls. The method applied with the cross-section test
was a questionnaire survey. Data collection and filling
in the questionnaires took place in the academic year
2006/2007. Factors were created from the questions
of the questionnaire. Nine questions belonged to the
factor relevant to our study. The majority of the 11-
18 year-old Hungarian and Transylvanian students
participating in the study had a positive attitude
towards physical education and sports at school. Our
test results confirmed that Transylvanian boys and
girls showed a more favourable attitude to physical
education at any age than their Hungarian counter-
parts. Boys, except for the Transylvanian age group of
11-12, had a more positive attitude to physical edu-
cation at any age than girls. Positive emotional atti-
tudes towards physical education show a decreasing
tendency.

KKeeyy--wwoorrddss:: physical education at school, attitudes,
Hungarian and Transylvanian students

Prológ
Ebben a tanulmányban a 2006 és 2011 közötti ku-

tatómunkánk, illetve az ehhez kapcsolódó publikáció-
ink esszenciáját adjuk közre. Ebbôl adódóan a fel-
használt irodalomban megtalálhatók saját, e témában
már közzétett cikkek is. E dolgozat nóvuma, hogy az
eddig két szálon – magyar (Hamar, Karsai és Munká-
csi, 2011) és erdélyi (Hamar és mtsai, 2011) – futó
vizsgálati eredményeinket összehasonlítjuk, s elemez-
zük. A levont következtetések így tanulságul szolgál-
hatnak mindkét ország pedagógusai, elsôsorban test-
nevelô tanárai számára. 

Bevezetés
Tanulmányunk egy átfogó, a 11-18 éves magyar és

erdélyi tanulók körében, az iskolai testnevelés affektív
jellemzôire irányuló vizsgálat (Hamar és Karsai, 2008,
2010; Hamar és mtsai, 2010) egy részterületére, neve-
zetesen a testnevelés tantárgy iránti kötôdésekre fó-
kuszál. A kötôdések tanulmányozása rámutat, hogy a
tanulók melyik tantárgyakat kedvelik és milyen mér-
tékben, illetve mely tantárgyakat szeretik jobban vagy
kevésbé. Ebbôl következtetések vonhatók le a külön-
bözô tantárgyak motivációs bázisára vonatkozóan. A
kötôdések lényegében attitûdök, amelyek a tantár-
gyak iránti többé-kevésbé tudatos, de mindenképpen

Tanulmány • Hamar Pál és tsai: 11-18 éves magyar és erdélyi tanulók...10

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
1
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
2
/3

11-18 éves magyar és erdélyi tanulók 
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érzelmileg áthatott és árnyalt felismeréseket, érzése-
ket foglalják össze. A tantárgyi kötôdések tehát olyan
attitûdök, amelyek kialakulását, fejlôdését a tanítás
tág értelemben vett tartalma és a tanítást végzô peda-
gógus személye befolyásolják, és amelyekbôl kedvezô
iskolai és családi hatásokra érdeklôdések, sôt jövôt
alakító aspirációk alakulnak (Báthory, 1989).

Az általános iskolai, de még a középiskolai tanulók
körében is, a kedveltség mértéke szerint, a testnevelés
kiemelkedik az elméleti tantárgyak közül. Mindez azt
közvetíti, hogy a testnevelés azon tárgyak közé tarto-
zik, amelyek az iskolai tanítás és tanulás fontos moti-
vációs bázisai. A tantárgy iránti pozitív kötôdések a
tantárgyi jelleggel hozhatók kapcsolatba. E kötôdések
azonban életkor és nembeli eltéréseket mutatnak.
Egyrészt a testnevelés iránti pozitív érzelmi telítettség
az életkor elôre haladtával némiképpen csökken, más-
részt a fiúk kedveltségi listáján, elôkelôbb helyen sze-
repel a testnevelés, mint a lányokén (Báthory, 2000).   

Az iskolai testnevelés affektív jellemzôinek, a tan-
tárgy iránti kötôdések vizsgálata nem új keletû. Biró-
né Nagy Edit (1994) tárcaszintû kutatásának beszá-
molójában írja, hogy a testnevelés, mint az egyik ked-
venc tantárgy, felmérésekkel igazolt jelenség, követke-
zésképpen ténykérdés. Az attitûdöket tápláló érzel-
mek, melyek a testnevelés iránt nyilvánulnak meg, a
vizsgált populáció közel felénél összességében pozitív.
Ez azonban átlagolt eredmény, ugyanis az egyes élet-
kori csoportok ezen az átlagképen belül igen nagymér-
tékben eltérnek egymástól (Biróné, 1994).

Egy huszadik század végén készült vizsgálat (Gom-
bocz, 1999) rámutat, hogy a testnevelô tanárok véle-
ménye szerint a diákság körében csökken a testneve-
lés népszerûsége. Ez a tendencia különösen a közép-
iskolákban, de az általános iskolákban is érvényesül.
Sok iskolában ma is kedvelt a testnevelés és gazdája,
a testnevelô, de a korábbi, majdnem feltétel nélküli
népszerûségnek az ideje lejárt. Megdöbbentô, de sta-
tisztikai tény, hogy a vizsgálatban részt vett 305 test-
nevelô egynegyede úgy látja, hogy iskolájában a diá-
kok körében közömbös vagy alig elismert, presztízs
nélküli terület a testnevelés és a diáksport.   

Vizsgálatunk kérdésfeltevéseként fogalmazódik
meg, hogy a 11-18 éves magyar, illetve erdélyi fiúk és
lányok iskolai testnevelés és sport iránti attitûdjei
(kötôdései) milyen összefüggéseket mutatnak. Emel-
lett, Magyarországon és Erdélyben a nemek, valamint
az életkor függvényében megnyilvánuló iskolai testne-
velés iránti pozitív vagy negatív attitûdök statisztikai-
lag mutatnak-e hasonlóságokat és eltéréseket.          

Anyag és módszerek
Vizsgált személyek
Vizsgálatunkban véletlenszerûen kiválasztott popu-

láció – 11-18 éves magyar és erdélyi fiú-, illetve lány-
tanulók – adatait vettük fel. A vizsgálati populáció

3941 tanulóból állt, ebbôl 2840 magyar fiú és lány,
míg 1101 erdélyi fiú és lány. A tanulók nembeli és
életkorbeli eloszlását az 11..  ttáábblláázzaattbbaann összegeztük. 

A magyarországi adatfelvétel öt budapesti és 21 vi-
déki iskolában zajlott. A vizsgálatban részt vett vidéki
iskolák a következô településekrôl kerültek ki: Bala-
tonboglár (Somogy megye); Berettyóújfalu (Hajdú-Bi-
har megye); Békéscsaba (Békés megye); Gamás (So-
mogy megye); Gyôr (Gyôr-Moson-Sopron megye); Gyu-
la (Békés megye); Hajdúhadház (Hajdú-Bihar megye);
Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye); Kistarcsa
(Pest megye); Látrány (Somogy megye); Szentendre
(Pest megye); Szombathely (Vas megye); Tokodaltáró
(Komárom-Esztergom megye). Az oktatási intézmé-
nyek között egyaránt található általános iskola, álta-
lános iskola és gimnázium, katolikus általános iskola
és gimnázium, általános és zeneiskola, általános isko-
la és szakközépiskola, gimnázium, szakközépiskola,
szakközépiskola és gimnázium, szakképzô intézet,
szakképzô iskola és kollégium.     

Az erdélyi adatfelvétel Aradon és Székelyudvarhe-
lyen, hat iskolában történt. A vizsgálatban részt vett
oktatási intézmények: Elena Ghiba Birta National
College, Csiky Gergely Iskolacsoport, Generalà nr. 4.
„Ioan Slavici", Liceul de Artà „Sabin Dràgoi", Liceul
Pedagogic „Dimitrie Tichindeal", Eötvös József Mezô-
gazdasági SZKI.

A vizsgálat módszere
A keresztmetszeti vizsgálat módszere kérdôíves fel-

mérés volt. A tanulók iskolai testnevelés és sport irán-
ti érzelmi reakcióit általunk összeállított, névtelen vá-
laszadást lehetôvé tevô, kérdéslista segítségével mér-
tük fel. A kérdôív a testnevelési órához történô érzel-
mi kötôdést, vonzódást vagy elutasítást volt hivatott
mérni. A kijelentések pozitív, illetve negatív tartalmát
a tanulók a válaszadás során igennel és nemmel véle-
ményezhették. Az adatfelvételre, a kérdôívek kitölteté-
sére Magyarországon és Erdélyben is a 2006/2007.
tanévben került sor. Ehhez minden esetben az iskola-
igazgatók hozzájárulását és a testnevelô tanárok köz-
remûködését kértük. A kérdôíveket az erdélyi iskolák-
ban magyar és román nyelven is kiosztottuk.  

Adatfeldolgozás
A kérdôív 48 kérdésébôl tíz faktort (F) képeztünk. Az

egyes faktorokhoz különbözô (sor)számú kérdések
tartoztak. A tanulmányunk szempontjából releváns
faktor és a hozzá kapcsolódó kérdések a következôk
voltak (lásd melléklet):

FF55::  ppoozziittíívv  aattttiittûûdd  aa  tteessttnneevveellééss  ééss  aa  ssppoorrtt  iirráánntt.. Az
F5 faktor kilenc kérdése az 1., 5., 14., 18., 29., 31.,
32., 37. és 38.

A faktor az iskolai testnevelés iránti pozitív érzelmi
hátteret mérte fel. A faktor numerikus értékét a pozitív
válaszok arányának százalékában kifejezve adtuk meg.

Az adatfeldolgozás során, az alapstatisztikai számí-
tásokat követôen, több szempontos varianciaanalízist
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Magyar Nem/Életkor 11–12 év 13–14 év 15–16 év 17–18 év Összesen
Fiúk 244 359 517 247 1367

Lányok 304 387 519 263 1473
ÖÖsssszzeesseenn 554488 774466 11003366 551100 22884400

Erdélyi Fiúk 88 130 89 104 411
Lányok 102 156 190 242 690

ÖÖsssszzeesseenn 119900 228866 227799 334466 11110011
Magyar és erdélyi ÖÖsssszzeesseenn 773388 11003322 11331155 885566 33994411

11..  ttáábblláázzaatt.. A vizsgált személyek nembeli és életkorbeli eloszlása területi egységenként (fô)
TTaabbllee  11.. Distribution of subjects tested according to sex, age and geographical unit (per capita)
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2 * 2 * 4 ANOVA (területi egység * nem * korosztály) és
Bonferroni Post Hoc tesztet használtunk a területi
egységek, a nemek és az életkori csoportok közötti el-
térések vizsgálatára.

Eredmények
Szignifikáns fô hatást mutattunk ki a testnevelés és

a sport iránti pozitív attitûd faktorértékei alapján az
általunk választott független változók szintjei között:
a területi egységek (F=225,67; p<0,001), a nemek
(F=33,98; p<0,001) és a korosztályok (F=46,68;
p<0,001) között is. A négy szintet magában foglaló
korosztályok faktor esetében elvégzett Bonferroni Post
Hoc teszt egyedül a 15-16 és a 17-18 éves csoportok
között nem mutatott szignifikáns eltérést. Szignifi-
káns interakciót a területi egységek és a korcsoportok
faktorok között találtunk (F=5,6; p<0,001).

A testnevelés és a sport iránti pozitív attitûd faktor
értéke (22..  ttáábblláázzaatt) a magyar tanulóknál – mind a fi-
úk, mind a lányok esetében – a legalacsonyabb kor-

osztályban (11–12 éves) éri el a maximum értékét (67,
illetve 63 százalék). Ezt követôen mindkét nemnél fo-
kozatos csökkenés tapasztalható, s a 15–16 éves kor-
osztálynál kerül a minimum értékre (54, illetve 43
százalék). A legidôsebb vizsgált korosztály (17–18
éves) esetében a fiúknál és a lányoknál is az elért mi-
nimum értéket követôen enyhe emelkedés következik
be (1, illetve 3 százalék). A lányoknál a maximum és a
minimum értékek közötti különbség 20 százalék, a fi-
úknál ez az érték 13 százalék. A lány tanulók 15-16
és 17-18 éves csoportjainál tapasztalt alacsony érté-
keket, mint negatív elôjelû hozzáállás tüntettük fel
(11..  áábbrraa).

Az erdélyi mintában (22..  ttáábblláázzaatt  ééss  11..  áábbrraa) a maxi-
mumot a lányok esetében szintén a legfiatalabb kor-
osztály éri el (76 százalék), majd egy fokozatos csök-
kenés tapasztalható (69, 64 és 59 százalék). Az érté-
kek azonban mindvégig lényegesen magasabbak,
mint ahogyan azt a magyar lányoknál regisztráltuk.
Az erdélyi fiúk esetében a 13-14 éveseknél tapasztal-
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Nem/Életkor 11–12 év 13–14 év 15–16 év 17–18 év
Magyar Fiúk 67,39 58,52 53,72 55,28

Lányok 63,23 53,40 43,39 46,39
Erdélyi Fiúk 75,37 76,83 69,53 63,17

Lányok 76,14 69,21 64,5 59,05

22..  ttáábblláázzaatt.. A testnevelés és a sport iránti pozitív attitûd faktor átlagértékei (%) magyar illetve erdélyi fiú és
lány tanulóknál 
TTaabbllee  22.. The average values (%) of Factor "Positive attitude towards physical education and sport" among Hun-
garian and Transylvanian boys and girls

11..  áábbrraa.. A „pozitív attitûd a testnevelés és a sport iránt" faktor átlagai (%) területi egységenként, nemenként
csoportosítva, korcsoportonkénti bontásban. Az ábrán a 0,00 érték (vonal) jelzi azt az 50 százalékos szintet,
amely a pozitív hozzáállás faktorértéke 
FFiigguurree  11.. The average values (%) of Factor "Positive attitude towards physical education and sport" according
to geographical units, sex and age. In the diagram, the value of 0.00 (a line) indicates 50%, which is the level
equal to the factor value of positive attitude
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tuk a maximális pozitív attitûd faktor értéket (76 szá-
zalék), mely egy százalékkal haladja meg a legfiata-
labb fiú korosztály értékét. A 15-16 és a 17-18 éves
erdélyi fiú korosztályoknál a lányokhoz hasonló trend
mutatkozik, azaz az értékek fokozatosan csökkennek
(69 és 63 százalék). A fiú értékek – a legfiatalabb kor-
osztály kivételével – magasabbak, mint a lányokéi. A
fiú értékek maximuma és minimuma közötti különb-
ség 13 százalék, a lányoknál ez 17 százalék. 

A magyar tanulóknál a lányok minden korosztály-
ban alul maradnak a fiúkhoz képest, és a különbség
is lényegesen nagyobb, mint az erdélyi tanulók eseté-
ben.

Megbeszélés és következtetések
Kérdésfeltevésünkre válaszul azt mondhatjuk, hogy

a vizsgált 11-18 éves magyar és erdélyi fiúknak, lá-
nyoknak – a 15-16 és a 17-18 éves magyar lányokat
kivéve – pozitív az attitûdjük (hozzáállásuk, beállító-
dásuk) az iskolai testnevelés és a sport iránt. Ez az
eredmény nem meglepô, ugyanis a testnevelés ked-
veltsége, mint az egyik kedvenc tantárgy, Magyaror-
szágon országos érvényû felmérésekkel igazolt jelen-
ség (Báthory, 2000), Erdélyben pedig pedagógusi ta-
pasztalatokon alapuló, tulajdonképpeni ténykérdés. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy az iskolai testnevelés
iránti pozitív vagy negatív attitûdök a területi egysé-
gek, a nemek és az életkor függvényében egyaránt
megnyilvánulnak. Vizsgálati eredményeink által meg-
erôsítést nyert, hogy az erdélyi fiúk és lányok minden
korcsoportban elfogadóbb hozzáállást, beállítódást
mutatnak a testneveléssel szemben, mint a magyar
tanulók. A fiúk – az erdélyi 11-12 éves korosztály ki-
vételével – minden életkorban pozitívabb attitûddel vi-
seltetnek a testneveléssel szemben, mint a lányok.
Ugyancsak markánsan rajzolódik ki az a trend, hogy
a testnevelés iránti pozitív érzelmi telítettség az élet-
kor elôre haladtával jelentôsen csökken. Az erdélyi
fiúknál ez a 13-14 éves, míg a lányoknál már a 11-12
éves életkortól bekövetkezik. A magyar tanulóknál a
testnevelés iránti pozitív érzelmi telítettség vonatkozá-
sában azt tapasztaljuk, hogy az nemtôl függetlenül a
15-16 éves életkorig jelentôsen csökken, majd kissé
emelkedik. A serdülôkorú fiatalok csökkenô átlagérté-
kei egyik területi egységnél sem okoznak meglepetést,
mivel ez a pedagógiai tevékenység majd’ minden szeg-
mensében evidenciának számít.  Az viszont már alig-
ha írható ennek a számlájára, hogy a 17-18 éves er-
délyi fiúk és lányok csoportjában tovább csökkennek
a faktorértékek. Az egész vizsgálat legszomorúbb
eredménye, hogy a 15-18 éves magyar lányok faktor-
értékei a negatív tartományba kerülnek.

A tantárgyi kötôdések okait vizsgálva két tényezôre
gondolhatunk: a pedagógusok egyéni jellemzôire és a
tantárgyak jellegére. A tantárgyi kötôdéseket legin-
kább befolyásoló tényezô, a tantárgyat tanító tanár
személyisége, habitusa. Tény, hogy a testnevelô tanár
az iskolában jelentôs attitûdformáló szerepet játszik,
a testnevelés oktatása, a tantárgy iránt megnyilvánu-
ló attitûdök pedig a nevelési, oktatási folyamat teljes
egészében növelhetik a pedagógiai hatékonyságot.
Ugyanakkor az sem feledhetô, hogy a tanári sztereo-
típiák, s az ehhez kapcsolódó kijelentések mennyi
elôítéletet és hamis tudati elemet tartalmaznak. A
másik tényezô, a tantárgyi jelleg, jelentheti a tantárgy
érdekességét, felismert fontosságát, annak jelentôsé-
gét a tanuló jövendô tervei szempontjából, de magá-

ban foglalhatja a gyakran alkalmazott tanítási mód-
szerek iránti viszonyt és a tárgy tanulásával kapcso-
latos jellemzôket (könnyûség-nehézség, érdekesség-
érdektelenség, stb.). Ebbôl is ered, hogy az úgyneve-
zett „örömtantárgyak" iránti kötôdések alapvetôen
különböznek az elméleti tárgyak iránti kötôdésektôl
(Báthory, 1989). Igaz ez a testnevelés tantárgyra is,
mivel az iskolában kevés, a sportoláshoz, a testedzés-
hez hasonlóan érzelmekben gazdag tevékenység ta-
lálható. 

A két területi egység – Magyarország és Erdély –
eredményei közötti eltérések okai komplexek lehet-
nek. Szóba kerülhetnek történelmi szocio-kulturális
okok, a két földrajzi terület kultúrtörténetében kiala-
kult nemi nevelési viszonyok különbözôségei, vagy a
pedagógus-, elsôsorban a testnevelô tanárképzésben
rejlô specifikumok (Soós és mtsai, 2008). Kézenfekvô
magyarázatnak tûnhetnek a két területi egység kínál-
ta lehetôségek, elsôsorban az iskolai testnevelés tárgyi
feltételrendszerének eltérései. Keressük azonban az
ok-okozati összefüggéseket bárhol és bármiben, a si-
keres tanítás és tanulás záloga csakis a szakmailag és
pedagógiailag egyaránt felkészült, a hivatását és tanít-
ványait szeretô, a nevelési folyamat hatótényezôit sze-
mélyiségében integráló testnevelô tanár lehet.    

Köszönetnyilvánítás
A szerzôk ezúton fejezik ki köszönetüket a vizsgálat-

ban, az adatfelvételben részt vett aradi és székelyud-
varhelyi kolléganôknek, név szerint: Szomoru Elená-
nak, Erdei Emesének és Hogyai Katalinnak.   
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Melléklet

AA  ttaannuullóókk  éérrzzeellmmii  rreeaakkcciióóiinnaakk  lliissttáájjaa  aa  tteessttnneevveellééssóórráánn

NNeemm::  ffiiúú  ––  lláánnyy ÉÉlleettkkoorr::
Az iskolai testnevelés:
1. Én egyáltalán nem vagyok ellene, nagyon szeretek mozogni. igen nem
5. Lehetne többször is egy héten testnevelésóra. igen nem

14. Testnevelésóra után sokkal jobban érzem magam. igen nem
18. Elégedetlen vagyok, ha nem gyakorolhatok. igen nem
29. A testnevelés sokkal többet érne, ha minden nap lenne. igen nem
31. Kevés idô jut gyakorlásra a testnevelésórán. igen nem
32. Szerintem, akkor kezd el valaki iskolán kívül is sportolni, ha jó az iskolában a testnevelésóra. igen nem
37. A testnevelésben a gyakorlások néha nagyon nehezek, de én szeretem ôket. igen nem
38. Én nagyon örülök a testnevelésórának. igen nem
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Összefoglaló
A szerzôk témaválasztását az indokolja, hogy a ha-

zai sporttudomány területén kevés olyan tanul-
mánnyal találkozhatunk, mely pubertás korú leány
kézilabdázóknál és fiú labdarúgóknál az önmagukhoz
mért pszichikai változók vizsgálatával, és az eredmé-
nyek ismertetésével foglalkozik.

Jelen tanulmány célja, hogy a DSI utánpótlás csa-
patainál két sportágon belül – labdarúgó fiú, kézilab-
dázó lány – korosztályi különbséget határozzunk meg
sporttevékenységre való készenléti állapotot, önképet,
és szorongást vizsgálva. A vizsgált tényezôk választá-
sának egyik oka, hogy a mérésbe bevont sportolói cso-
portok abban az életkorban vannak, amikor sok eset-
ben számít, milyen a sportoló önképe, önbizalma, ho-
gyan viszonyul a teljesítmény helyzetekhez. A másik
ok, hogy munkánk során azt tapasztaljuk, egyre több
sportoló az elvártnál rosszabbul teljesít, rendszeres,
egyre nagyobb edzésszám mellett. 

A növendékek testmozgásra való gyors adaptációja
mellett megállapítható még, hogy testképük megítélé-
se elmarad a kortársakétól, de a magas vonásszoron-
gási szint nem az önképpel hozható összefüggésbe. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: önkép, szorongás, sporttevékenységre
való készenlét

Abstract
The authors' choice of the subject is due to the fact

that in the field of the Hungarian sport science the
examination of psychic variables in case of teenage
female handballers and male footballers and the
exposition of the results are rather under-represen-
ted. The purpose of our study is to determine an age
group difference by young sportsmen – boys' football
and girls' handball – in the Sports School with special
attention to self-efficacy/alertness towards sports
activities, self-concept and anxiety. One reason of our
selection of the analyzed attitudes is that the sur-
veyed sport groups are in that age when it is relevant
how sportsmen's self-concept and self-confidence are
and how they respond to performance situations. The
other reason is that during our work we have experi-
enced that more and more sportsmen accomplish
worse than expected with regular growing number of
training. Beside the young sportsmen's quick adapta-

tion to physical exercise we can also state that their
view of their body-concept lags behind that of their
peers, but the high trait anxiety level is not dependent
on the self-concept.

KKeeyy--wwoorrddss:: self-concept, anxiety, self-efficacy
towards physical exercise

Bevezetés
Ma Magyarországon a csapatsportok között legnép-

szerûbbek és leginkább támogatott sportok közé tar-
tozik a labdarúgás és a kézilabda. Hasonló tendencia
mutatkozik a sportágválasztásban is. Munkánk során
sok esetben tapasztaljuk, hogy a sportolni vágyó gyer-
mekek legnagyobb arányban e két sportág között vá-
lasztanak, és ami még ennél is szembetûnôbb, hogy a
sportágválasztás egyre korábban történik. Labdarú-
gás esetében a gyermekek 4-5 évesen már fociznak, a
kézilabdázók 6-7 évesen már szivacslabdával dolgoz-
nak. Ez a korai sportágválasztás azt eredményezheti,
hogy a gyermekek egyre korábban úgynevezett telje-
sítmény kényszerhelyzetbe kerülhetnek. A korai ver-
senyeztetés adott esetben megnehezíti, a sikeres ver-
senyeztetéshez szükséges, fejlett személyiséget felépí-
tô, pszichikus funkciók és tulajdonságok kialakulá-
sát. Ahhoz, hogy egy versenyzô kiemelkedô teljesít-
ményre legyen képes, megfelelô fizikai, mentális és
pszichikai képességekkel egyaránt rendelkeznie kell
(Keczeli, 2007).

A vizsgálatunk során alkalmazott, sporttevékeny-
ségre való készenléti állapotot mérô teszt arra ad vá-
laszt, hogy hogyan viszonyulunk a testedzéshez. A 12
tételbôl álló skála a Schwarzer-féle én-hatékonyság
kérdôíveinek magyar nyelvre adaptált változata (Sipos
et al., 1993). A skála magasabb pontszáma a rendsze-
res testmozgásra való gyorsabb adaptációt jelenti.

A pszichikai képességek közül kiemelkedôen fontos
az énkép alakulása, mely önmagunk iránt kialakított
és érzelmileg színezett attitûd, szociális interakciók
eredménye. Kiss (1978) szerint az énkép meghatároz-
ható horizontális (szimultán) és vertikális (genetikus,
szukcesszív) szemlélet alapján. Jelen tanulmányban a
horizontális megközelítést alkalmazzuk, azaz egy
adott életszakaszban lévô egyénnek önmagáról alko-
tott véleményét tárjuk fel. 

Bardel et al. (2010) írásában Adie et al. (2008) mun-
kájára hivatkozva azt állítja, hogy az énkép, mint
meghatározó személyiségi jegy,  jelentôs rugalmassá-
got biztosít egy stresszel járó esemény kezelésében. A
pozitívabb énképpel rendelkezôk számára a verseny
kihívást jelent, míg a negatívabb énképpel bírók a
sportversenyt egyfajta fenyegetettségként élik meg.

Kovács (2004) munkájában Jiang (2002) tanulmá-
nyára hivatkozva arról ír, hogy az énkép az életkorok
változásai folyamán, a személyiség fejlôdésével minô-
ségi változásokon megy keresztül. Lényeges jegyeiben
szilárdabb lesz, strukturáltabbá, gazdagabbá, telje-
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sebbé válik. Slutzky-Simpkins (2009) cikkében arról
olvashatunk, hogy közép és késôi gyermekkorban a
gyermekek önértékelésének alakulásában jelentôs
szerepet játszik a sportolás. Késôbb, a testi teljesítmé-
nyek és a csapatban kifejtett, elismerést kiváltó sport-
teljesítmények szintén jelentôsen befolyásolják az ön-
értékelés és öntudat alakulását (Kiss, 1987).

Sportoló gyermekek esetében kiemelkedôen fontos a
pozitív énkép megléte, hiszen ebben az esetben a
gyermek nem fél az új helyzetektôl, magabiztos, önál-
lóbb, megbízhatóbb és mentesebb az olyan nemkívá-
natos tulajdonságoktól, mint a szorongás, az ideges-
ség, a túlzott aggódás, a fáradtság, a magányosság. 

Ezzel ellentétben, az alacsony önértékelés eredmé-
nye a negatív énkép, ami az átlagosnál gyengébb én-
tudattal társul, amelyben a tanult tapasztalatok al-
kalmazása nagy nehézségekbe ütközik. Az alacsony
énképpel rendelkezô gyermek elvárja mások irányítá-
sát, engedélyt kér cselekedeteikhez, ritkán mutat
spontaneitást és kezdeményezôkészséget, alig kap-
csolódik be az újdonságokba, elszigetelôdik, hallga-
tag. A sikereket a véletlennek, a kudarcokat saját
ügyetlenségének, tehetetlenségének tulajdonítja. Ál-
talában kudarckerülô módon viselkedik, visszahúzó-
dik, elkerüli a versenyhelyzetet (Kovács, 2004).

A sportolók teljesítményét az énképen túl, befolyá-
solhatja még mentális felkészültségük állapota is. A
gyakori, rendszeres ingerfolyamatok (versenyek)
stresszt válthatnak ki, mely a sportolók teljesítményé-
re hatást gyakorolnak. A versenyzés okozta túl nagy
megterhelés szorongást válthat ki, ami egy feszült ér-
zelmi állapot, a vegetatív idegrendszer magas aktivá-
ciójával, negatív érzésekkel és gondolatokkal jár
(Orosz, 2009). Az idô függvényében megkülönbözte-
tünk állapot és vonásszorongást. Amikor a szorongás
különbözô szituációkban jelenik meg, állapot szoron-
gásról beszélünk, míg a szorongás vonásszerû, ha az
egyénnél hajlamszerûen jelentkezik (Endler-Kocovski,
2001).  A szorongás az ember számára veszélyt jelzô
funkció, ami különbözik a félelemtôl, általában akkor
lép fel, ha a lelki biztonságunk meginog. Bizonyos
mértékû stressz normálisnak és egészségesnek mond-
ható egy sportoló versenyhelyzetben való teljesítmé-
nye során (Dilip at al., 2010), ha azonban az izgalom
túlzott mértékû, a teljesítmény romlik (Lénárt, 2002).

A versenyzôk szorongásának nagy része összekap-
csolódik bizonyos típusproblémákkal, mint például:
félelem a sérüléstôl; szorongás a felkészületlenségtôl,
tekintélyszemélyek jelenléte, tét keltette szorongás, a
többiek (fôként csapatsportokban) által kiváltott aggo-
dalom.

Az idônkénti gyenge szereplést a sportoló kudarc-
nak élheti meg, aminek következtében önbizalomhi-
ány keletkezhet, ami áttérhet az élet többi szegmensé-
re is. Nem hagyható figyelmen kívül ezekben a helyze-
tekben az edzôk munkája. Ma egy edzô, ha sikeres
csapatot akar, nem teheti meg, hogy csak az edzéssel,
edzés-tervvel foglalkozik. Mára már bebizonyosodott,
a pszichológia szerepe elengedhetetlen a sportban,
különös tekintettel a csapatsportokra, ahol különbö-
zô képességû sportolókat kell egy közös cél szolgála-
tába állítani. Ezért az edzônek figyelemmel kellene kí-
sérnie minden egyes sportoló lelki állapotát. Nélkülöz-
hetetlen, hogy az edzô ismerje versenyzôit, kitôl mit
várhat el téthelyzetben, ki az, akit jobban kell motivál-
nia, többet kell dicsérnie, vagy egy stresszesebb idô-
szakban külön kell-e vele foglalkoznia.

Fontosnak tartjuk megemlíteni a sportpszichológus
menedzselési munkáját is, mely kiemelkedô szerepet
kaphat egy növendék versenyzôvé válásának folyama-
tában.

Az eddig említettek különösen fontosak a fiatal
sporttehetségeknél, hiszen a gyermekkorban átélt ta-
pasztalatok, sikerek és kudarcok jelentôsen meghatá-
rozzák a késôbbi teljesítményt, és a versenyszemélyi-
ség kialakulását. 

A fentiekkel összefüggésben a vizsgálat során az
alábbi hipotézisek létjogosultságát vizsgáltuk:

H1: Korosztályi bontásban szignifikáns különbség
mutatható ki a növendékek testmozgásra való adap-
tációjában, a sporttevékenységre való készenlétet mé-
rô teszt egyes tényezôit vizsgálva.

H2: A kor elôrehaladtával a növendékek testképe ja-
vul, mivel már pontosabb önismerettel rendelkeznek,
több visszajelzést kapnak a környezetüktôl.

H3: A magas általános szorongási szinttel rendelke-
zô gyermek negatívabban ítéli meg önmagát, rosszabb
testképpel rendelkezik, mint azok, akiknek általános
szorongási szintje nem magas.

Anyag és módszer
A Sportiskolában bevett szokás, hogy évente kü-

lönbözô fizikai és pszichikai felméréseken esnek át
a gyermekek. Az 11..  ttáábblláázzaatt a vizsgálatba bevont
növendékek számát ismerteti, korosztályok szerinti
bontásban. 148 gyermek töltötte ki értékelhetôen a
kérdôívet, ebbôl 85 labdarúgó fiú, 63 kézilabdás
lány. A DSI növendékeket 4 korcsoportba soroltuk
be. 

A Sportiskola növendékei 2011 szeptemberében
központi fizikai felmérôn vettek részt, majd ezután az
alábbi tesztek kérdéseire adtak választ:

1. Sporttevékenységre való készenlét (Sipos-Fuch-
Wagner-Schwarzer, 1993);

2. Tenessee skála – testkép (Orosz, 2009); 
3. H.STAIC F.X-2 (C.D. Spielberg) – Vonásszorongás

(Perczel at al., 2005; Rózsa at al., 2006);
4. H.STAIC F.X-1 (C.D. Spielberg) – Állapotszoron-

gás (Perczel at al., 2005; Rózsa at al., 2006). 
A tesztek értékelésénél SPSS és Microsoft Excel

programokat használtunk. Az alkalmazott módszerek
körét jelentôsen lehatárolta, hogy esetünkben ala-
csony mérési szintrôl, ordinális skáláról beszélhe-
tünk, így az alábbi számításokat végeztük el (Malhot-
ra–Simon, 2009; Szûcs, 2004):

1. Leíró statisztika: gyakoriság, átlag, szórás, relatív
szórás;

2. Függetlenségvizsgálat: Chi2- próba;
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11..  ttáábblláázzaatt.. Nemek aránya korcsoportok szerint
TTaabbllee  22.. Proportion of gender, according to age-groups

Forrás: saját számítás

Születési év Létszám Fiú Lány Összesen
1998 fô 24 17 41

% 28.0 27.0 27.7
1999 fô 24 16 40

% 28.2 25.4 27.0
2000 fô 20 14 34

% 23.5 22.2 23.0
2001 fô 17 16 33

% 20.0 25.4 22.3
Összesen fô 85 63 148

% 100.0 100.0 100.0
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3. Nemparaméteres próba: Mann-Whitney-Wilcoxon
próba (U próba), Kruskal-Wallis próba (H próba);

4. Paraméteres próba: kétmintás t-próba.

Eredmények értékelése
A sporttevékenységre való készenléti állapotot vizs-

gálva, a növendékeknek 7 fokozatú skálán (1: egyálta-
lán nem biztos, 7: teljesen biztos) kellett értékelniük
12 állítást, hogy azok fennállása esetén megjelennek-
e edzésen. A maximálisan elérhetô 84 pontból korosz-
tályi bontásban 71 és 77 között változtak az átlagér-
tékek, ami igen jónak mondható.

Elsô hipotézisünkkel összefüggésben arra voltunk
kíváncsiak, hogyan alakulnak a teszt egyes tényezôi-
re adott válaszok, korosztályok szerinti bontásban.
(22..  ttáábblláázzaatt).

Kruskal-Wallis próbát (H próba) alkalmazva láthat-
juk az egyes tényezôk esetében számított rangátlagok
alakulását. A várakozásoknak megfelelôen, minden
esetben a legfiatalabbaknál kaptuk a legalacsonyabb
értékeket. Az évek elôrehaladtával javultak a rangát-
lagok, valószínûleg azért, mert pl.: több éve összeszo-
kott csapat dolgozik együtt, a siker elkötelezettebbé
teszi a fiatalokat, versenyszemélyiségük tudatosabbá
válik.

Az állításonként számított chi2-próba szignifikancia
szintje csak három esetben nem haladja meg a
p=0,005-t, tehát többségében a tapasztalt, a várt ér-
téktôl lényegesen nem különbözik, vagyis az eltérô ér-
tékek a véletlennek köszönhetôk, ezért az összefüggés
nem szignifikáns, elsô hipotézisünket elvetettük.

Nemenként is megvizsgáltuk a tényezôk értékelésé-
nek alakulását. Mind a fiúknál (5,75-6,45), mind a lá-
nyoknál (5,90-6,78) magas átlagértékeket kaptunk az
egyes tényezôket elemezve. A fiúk és lányok esetében
is az egyik legalacsonyabb pontszámot kapott állítás a
„családra sok idôt kell fordítanom", ami nem meglepô,
hiszen életkorukból adódóan ezek a gyermekek még
nem teljesen önállóak, sokszor a szülôk hozzák-viszik
ôket edzésre, edzésrôl. 

Eredményeinket összehasonlítottuk Tóth (2004) ku-
tatási eredményeivel, mely során nem sportoló, 10-15
éves általános iskolás gyermekek sporttevékenységre
való készenlétét vizsgálták. Az ott kapott értékek
mindegyik esetben elmaradnak az általunk kapott ér-
tékektôl, melybôl arra következtettünk, hogy azok a
gyermekek, akik önként vállalták, hogy szervezett ke-

retek között sportolnak, sokkal aktívabbak az edzés-
látogatás tekintetében. Ebbôl kiindulva, a növendéke-
ink edzéslátogatása a jövôre nézve pozitív lehet, mivel
ez a hozzáállás is feltétele annak, hogy sikeres élvo-
nalbeli sportolókká váljanak. 

Ezt követôen a TENESSE skála testi énkép (TSCS)
aspektusát vizsgáltuk, hogy a növendékek hogyan vi-
szonyulnak fizikai megjelenésükhöz, a saját testük-
höz. Minél magasabb a kapott pontszám, annál elége-
dettebbek a testükkel a növendékek.

Mann-Whitney-Wilcoxon próba (U próba) segítségé-
vel megállapítható, hogy a legalacsonyabb átlagérték
40, a legmagasabb 79 volt. A 33..  ttáábblláázzaatt a rangtransz-
formációt követôen a rangátlagok alakulását szemlél-
teti. Jól látható, hogy a lányok magasabb értéket ér-
tek el, mint a fiúk, azonban a számított szignifikancia
szint p=0,521, vagyis statisztikailag bizonyítható kü-
lönbség nincs a testkép megítélésében nemenként.

Második hipotézisünkkel összefüggésben a Krus-
kal-Wallis próba (H próba) alkalmazásával megállapí-
tottuk, hogy korcsoportonként vizsgálva a rangátla-
gok alakulását, a legfiatalabb korosztálynál mutatha-
tó ki a legkisebb rangátlag, a legidôsebbeknél pedig a
legmagasabb (44..  ttáábblláázzaatt). A 2001-es születésû nö-
vendékeknél életkori sajátosság, hogy még nem ala-
kult ki az énképük, azonban az 1998-as születésûek
már pontosabb önismerettel rendelkeznek, több
visszajelzést kapnak a környezetüktôl is, mely jelentô-
sen befolyásolhatja a saját magukról kialakult képet.
Azonban nem csak a sport, hanem a serdülôkor is
számos olyan változást von maga után pl.: hormoná-
lis változás, másodlagos nemi jelleg kialakulása, me-
lyek a testméretben, alkatban megfigyelhetôk és ha-
tással vannak az önképre. 

Második hipotézisünk igazolódott, azonban a szá-
mított szignifikancia szint p=0,186, vagyis statisztika-
ilag nem bizonyítható a különbség a testkép alakulá-
sában korcsoportonként.

Az 11..  áábbrraa a TENESSE skála testi énkép eredménye-
it ismerteti négy korcsoportban, nemenként. Eredmé-
nyeinket összehasonlítottuk korábbi felmérések ered-
ményeivel (Dévai-Sipos, 1986; Kovács, 2004; Tóth,
2004), és megállapítottuk, hogy a DSI növendékeinél
számított értékek elmaradnak valamennyi felmérés
eredményétôl, melyeknél 60 fölötti átlagértékeket
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Forrás: saját számítás

Forrás: saját számítás

22..  ttáábblláázzaatt.. Rangátlagok alakulása a sporttevékeny-
ségre való készenléti teszt egyes tényezôi esetén   
TTaabbllee  22.. Mean rank by self-efficacy towards physical
exercise according to age-groups

Forrás: saját számítás

Tényezôk 1998 1999 2000 2001 szign.
1 51.32 80.36 91.04 79.14 0.00
2 52.20 89.13 77.82 81.06 0.00
3 81.06 79.74 70.28 92.32 0.00
4 61.16 81.01 76.10 81.53 0.04
5 56.57 81.49 76.85 85.88 0.01
6 80.49 77.79 56.03 82.11 0.01
7 68.09 81.16 62.96 86.29 0.02
8 69.49 82.55 68.01 77.65 0.35
9 72.32 78.53 68.59 78.42 0.51
10 76.21 76.73 64.28 80.21 0.13
11 59.89 82.23 69.51 88.42 0.01
12 72.68 80.06 68.43 76.27 0.32

33..  ttáábblláázzaatt.. Rangátlagok alakulása a testkép megíté-
lésnél, nemenként
TTaabbllee  33.. Mean rank by TENESSE scale, according to
gender

Neme Fô Rangátlag Összes rang
Fiú 85 72.95 6200.5

Lány 63 76.6 4825.5

44..  ttáábblláázzaatt.. Rangátlagok alakulása a testkép megíté-
lésnél, korcsoportonként  
TTaabbllee  44.. Mean rank by TENESSE scale, according to
age-groups

Születési év Fô Rangátlag
1998 41 80.79 
1999 40 74.76
2000 34 77.01
2001 33 63.77
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kaptak. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a növen-
dékek pesszimistábbak, lehet, hogy ôk sportolóként
sokkal szigorúbbak magukkal szemben, magasabb el-
várásnak szeretnének megfelelni. 

A sportteljesítményt nem tudtuk párhuzamba állí-
tani a testkép értékeivel. Az 1998-as lányok országos
bajnokok, az 1999-esek országos negyedikek, míg az
1999-es fiúk NB1-es utánpótlás csapatként több tor-
nát, bajnokságot nyertek, illetve a csapatokban gólki-
rály, legjobb kapus, legtechnikásabb játékos címet is
elnyertek már a gyerekek. Vagyis, a kiemelkedô sport-
eredmény ellenére, még a kiemelt teljesítményû nö-
vendékek is több esetben 50 alatti átlagot értek el, de
találkoztunk 41-es, 47-es átlagértékkel is. Az ô ese-
tükben valószínûsíthetô, hogy egy negatív testképet
kiemelkedô sporteredménnyel próbálnak meg kom-
penzálni.

Ezt követôen a növendékek szorongását mértük. A
fiúknál és a lányoknál is, a vonásszorongásra kapott
érték < 35, vagyis látszólag a gyermekek általában
nem rendelkeznek magas szorongási szinttel.

Figyelemreméltó eredményt kaptunk, amikor az ér-
tékek alakulását nem csak nemenként, hanem kor-
csoportonként és egyénenként is vizsgáltuk (55..  ttáábblláá--
zzaatt).

A csoportátlagok ugyan elmaradnak a kritikus ér-
téktôl, de a lányoknál, három korcsoportnál 7-8 fô, a
fiúknál, két korcsoportnál 5-6 fô általában magas szo-
rongási szinttel rendelkezik, ami fontos információ le-
het a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára.
Ha egy 15-20 fôs csapatból 7-8 gyerek tartósan szo-
rong, az jelentôsen befolyásolhatja az egész csapat tel-
jesítményt. A felkészülést, motivációs állapotot meg-
zavarhatja, hogy a figyelem megoszlik a szorongás tár-
gya és a feladat között, mivel ez energiát von el a kon-
centrációtól, a teljesítménytôl. A relatív szórás értéke
minden esetben 0,2 alatt maradt, vagyis szélsôsége-
sen ingadozó értékekrôl nem beszélhetünk, csapaton-
ként közepesen változékony a szorongás mértéke.

Harmadik hipotézisünk igazolásához kétmintás
t-próbát alkalmaztunk, melynek eredményét a 66..  ttáább--
lláázzaatt ismerteti. 

A vizsgálat során számunkra meglepô eredménye-
ket kaptunk, hiszen a magas vonásszorongási szinttel
rendelkezô növendékek testképe jobb volt, mint azo-
ké, akik nem szoronganak. A számított szignifikancia
szint p=0,001, vagyis statisztikailag bizonyítható a
különbség, a kapott eredmény nem a véletlennek kö-

szönhetô. Ebbôl arra következtetünk, hogy a növen-
dékek szorongása nem a testképükkel függ össze,
sokkal inkább valószínûsíthetô, hogy a rájuk neheze-
dô teljesítményekkel, hiszen egy sportoló nap, mint
nap teljesítmény elvárásokkal találkozik, mely követ-
keztében egyre jobban kell teljesíteni, és ez vonásszo-
rongás kialakulásához vezethet. Korábbi állításunk,
mely szerint, a magas vonásszorongási szinttel ren-
delkezô gyermek negatívabban ítéli meg önmagát,
rosszabb testképpel rendelkezik, mint azok, akiknek
általános szorongási szintje nem magas, nem igazoló-
dott, a harmadik hipotézist elvetettük.

A növendékek állapotszorongását vizsgálva elmond-
ható, hogy a teszt kitöltésekor az egyes csoportok nem
rendelkeztek magas szorongási szinttel, hiszen a ka-
pott értékek elmaradtak a kritikus szintet jelentô 38
ponttól. Ennek ellenére megfigyelhetô, hogy az ered-
ményes fizikai felmérô után – amit a teszt kitöltése
elôtt végeztek el a növendékek – még mindig 1-2 nö-
vendék jelentôsen szorongott.

Mind a fiúknál, mind a lányoknál a legfiatalabb,
2001-es korosztály érte el a legalacsonyabb pontszá-
mot. A teszt kitöltésekor több gyermek nem ismerte a
szorongás bizonyos tüneteit pl.: nyirkos kéz, gyomor-
remegés, heves szívdobogás. Valószínû, hogy a 10
éves korcsoportba tartozók még kevesebb rájuk nehe-
zedô elvárással szembesülnek, mint az idôsebbek.

Következtetések, javaslatok
Tekintettel arra, hogy napjainkban a versenyezteté-

si rendszer arra ösztönözi az utánpótlásban dolgozó
szakembereket és fiatal sportolókat egyaránt, hogy
minél jobb eredményt, helyezést érjenek el, kiemelke-
dôen fontosnak tartjuk pubertás korú sportoló gyer-
mekeknél a versenyszemélyiséget felépítô pszichikai
tényezôk vizsgálatát.

Összességében elmondható, hogy a Debreceni
Sportiskola növendékei magas szintû elkötelezettsé-
get mutattak a sportolás iránt, melyben minden bi-
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11..  áábbrraa.. TENESSE skála alakulása korcsoportonként,
nemenként
FFiigguurree  11.. Set of TENESSE scale according to age-
groups and gender 
Forrás: saját számítás

55..  ttáábblláázzaatt.. Vonásszorongás alakulása nemenként,
korcsoportonként  
TTaabbllee  55.. Strain anxiety according to gender and age-
groups

Forrás: saját számítás

66..  ttáábblláázzaatt.. Testkép alakulása magas és alacsony vo-
násszorongás esetén 
TTaabbllee  66.. Self-concept by high and low trait anxiety

Forrás: saját számítás

Vonásszorongás Létszám Testkép Szórás
< 35 110 53.46 4.64
> 35 38 57.73 7.26

LLÁÁNNYYOOKK
Kor- Csoport Relatív Magas

csoport átlag szórás szorongási szint
1998 33.29 0.12 7 fô
1999 33 0.18 7 fô
2000 33 0.16 8 fô
2001 28.31 0.17 1 fô

FFIIÚÚKK
Kor- Csoport Relatív Magas

csoport átlag szórás szorongási szint
1998 29.92 0.18 5 fô
1999 29.08 0.2 6 fô
2000 27.9 0.12 1 fô
2001 28.47 0.18 3 fô

Szemle/2012/3/03-74  2012/10/11 09:54  Page 18



zonnyal szerepet játszott, hogy önként vállalták, hogy
szervezett keretek között sportoljanak. A növendéke-
ink edzéslátogatása, sportoláshoz való hozzáállása,
pozitív képet mutat a jövôre nézve, hiszen ez a hozzá-
állás is feltétele annak, hogy sikeres élvonalbeli spor-
tolókká váljanak. 

A TENESSEE skála testkép aspektusát vizsgálva
viszonylag alacsony értékeket kaptunk, azonban a
vizsgálatok bebizonyították, hogy a negatívabb ön-
kép és a magas szorongási szint nem hozható össze-
függésbe. Stresszt válthat ki a gyermekekbôl a meg-
felelési kényszer a szülôkkel szemben, az iskolában,
edzésen, versenyen. A teljesítményvilág gyermekekre
nehezedô nyomása az idôsebb korosztálynál fokozot-
tabban megfigyelhetô, így náluk a tét nélküli játék él-
ménye alkalmas eszköz lehet a növendékek énképé-
nek javítására. 

Úgy gondoljuk, az általunk vizsgált csapatoknál a
rendszeres mérésekre alapozott sportpszichológusi
munka, csoportfoglalkozások bevezetése, hatékony
megoldást jelentene a növendékek pszichológiai szem-
pontból történô menedzselésében. Egyszerû, könnyen
elsajátítható relaxációs technikákkal oldani lehetne a
gyermekekben felgyülemlett stresszt, mely pozitívan
befolyásolná sportteljesítményüket is. 
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Összefoglaló
A WHO 2010 májusában közzé adott statisztikája

nyomán hazánk lakosainak életminôség mutatói az
európai rangsor végén találhatók. Az Eurobarométer
2010-es reprezentatív kutatásának eredménye értel-
mében hazánk népességének 77%-a mozgásszegény
életmóddal jellemezhetô, vagyis fizikailag inaktív. Je-
len tanulmányban meghatározzuk és számszerûsít-
jük a betegségekbôl adódó nemzetgazdasági terheket,
megmutatjuk, hogy ezekbôl a társadalom mely sze-
replôi mennyit állnak, illetve megbecsüljük a fizikai
inaktivitás csökkentésével megtakarítható táppénz-
költségek volumenét. A kutatásban az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), az Országos Nyug-
díjbiztosítási Fôigazgatóság (ONYF) és egy általunk
végzett országos kérdôíves kutatás (n=1158) adataira
támaszkodunk. Az általunk megállapított inaktivitás-
ból származó gazdasági terhek nyomán a döntéshozók
felelôssége lehet, hogy elkészítsék azon akcióterveiket,
melyek alkalmasak lehetnek a fizikai inaktivitás csök-
kentésre, mely által drasztikus költségeket takarítha-
tunk meg már éves szinten is.

KKuullccsssszzaavvaakk:: betegségek terhei, táppénz kiadások,
fizikai inaktivitás, OEP

Abstract
According to the WHO report in May 2010 the

Hungarian living standard indicators’ scores are
placed at the bottom of European ranking. The result
of Eurobarometer’s representative survey in 2010 is
depressing, which shows that 77% of the population
is physically inactive. The objective of this paper is to
produce numerical data of the economic burdens of
sickness, to show how much of this burden is worn by
which players and to estimate the possible savings on
these burden by physical activity. We have gained the
sources form the database of National Health
Insurance Fund Administration (HIF), Central
Administration of National Pension Insurance and an
own questionnaire (n=1158). Based on our conclu-
sions it is the responsibility of the decision-makers to
take actions on decreasing the physical inactivity so
as to spare huge expenses every year.

KKeeyy--wwoorrddss:: economic burdens of sickness, sick pay
allowances, physical inactivity, HIF

Bevezetés
A jobb életminôségnek örvendô országok gazdasági

teljesítménye magasabb, a gazdasági növekedésük
gyorsabb, s ez által a nemzetgazdasági teljesítmény
növekedésén keresztül az életminôség fejlesztése köz-

vetett módon ugyan, de csökkenti a szegénységet. Az
egészségi állapot, mint az életminôség egyik kulcsté-
nyezôje és a nemzetgazdaság teljesítményének kap-
csolata olyan erôs, hogy Barro a lakosság egészségi
állapotát a gazdasági teljesítmény, a gazdasági növe-
kedés egyik legfontosabb indikátorának tartja  (Barro,
1997). Suhrcke és mtsai. által készített elemzések
(Suhrcke és mtsai., 2005a; 2005b; 2008) megállapít-
ják, hogy a lakosság várható élettartamának egy évvel
történô növekedése 4%-os gazdasági növekedést in-
dukálhatna országonként. Nordhaus (2002) pedig az
egy megmentett életév értékét három millió dollárban
állapította meg.

Hazánkban is fokozatosan nô az érdeklôdés az élet-
minôség vizsgálata iránt, azonban az életminôség fej-
lesztésének még a legelején járunk. A WHO 2010 má-
jusában közzéadott statisztikája nyomán hazánk la-
kosainak egészségmagatartás mutatói (például do-
hányzás, alkoholfogyasztás, inaktív életmód) az euró-
pai rangsor végén találhatók. A fizikai aktivitás, vala-
mint a rekreációs mozgásformák protektív hatásait
például megelôzô hatás a krónikus betegségek, szív-
és érrendszeri, mozgásszervi megbetegedések, cukor-
betegségek, daganatok egyes fajtái esetében) számos
hazai és nemzetközi kutatás is alátámasztja. Közvet-
len szorongáscsökkentô és hangulatjavító hatásán
keresztül hozzájárul a lelki egészség fenntartásához,
ezáltal javítva az életminôséget. Tulajdonképpen a
stresszmenedzsment egyik leghatékonyabb és nem
utolsó sorban legolcsóbb módszere a sport (Balogh és
mtsai., 2008).

A költséghatékonysági vizsgálatok is alátámasztják,
hogy a világ bármely részében olcsóbb a fizikai aktivi-
tás fokozásával a betegségek megelôzése, mint a
gyógyszeres kezeléssel elérhetô egészségjavulás (Apor,
2010). Edwards–Tsouros (2006) becslése alapján a fi-
zikai inaktivitás évente körülbelül 600 000 halálese-
tért felelôs az Európai Unióban és további 5,3 millió
egészséges életév elvesztéséhez vezet évente az idô
elôtt bekövetkezô rokkantság és egészségromlás kö-
vetkeztében. 

A fizikai aktivitás és inaktivitás vizsgálatával szá-
mos nemzetközi és hazai kutató foglalkozott (Weiss és
mtsai., 2000; Martin és mtsai., 2001; Katzmarzyk és
mtsai., 2000; Felderer és mtsai, 2006; Chenoweth,
2005; BHF National Centre, 2007; Ackermann és
mtsai., 2008). A hazai kutatások leginkább arról tu-
dósítanak, hogy milyen kimutatható elônyei vannak a
rendszeres fizikai aktivitásnak, a testmozgásnak.
Összességében mindegyik kijelenti, hogy az inaktivi-
tás csökkentésével, az egészségügyi, életminôségbeli,
jól-léti és gazdasági indikátorokban pozitív változáso-
kat lehet elômozdítani. Gémes 2009-es munkájában a
Hungarostudy 2002-es országos reprezentatív
(n=12634) egészségfelmérésének adatbázisát felhasz-
nálva kijelenti, hogy az inaktív életmódot élôk köré-
ben (egyáltalán nem sportol) gyakrabban fordult elô,
hogy nem tudták ellátni munkájukat az elmúlt év so-
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A sportolás növelésével elérhetô 
gazdasági haszon mértéke

Economic benefits of increasing physical activity

Stocker Miklós1, Ács Pongrác2

1 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, 
Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
E-mail: miklos.stocker@uni-corvinus.hu; 
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rán, illetve többet voltak betegállományban. A szerzô
kijelenti, hogy szintén többet voltak kórházban az
inaktív életmódot élôk az aktívakkal1 szemben (Gé-
mes, 2009).

Anyag és módszerek
A nemzetközi kutatások széles körben bemutatják a

fizikai inaktivitás csökkentésével elérhetô megtakarí-
tásokat, melyek nagysága korántsem elhanyagolható.
A következô táblázatban a hasonló metodikával elké-
szült adatokat mutatjuk be (11..  ttáábblláázzaatt).

Az USA-ban évi fél millió korai halálesetet tulajdoní-
tanak az inaktív életmódnak, valamint a túlsúlynak,
amelyek legalább 100 milliárd dollár egészségügyi ki-
adást jelentenek (Myers, 2008). Egy ezt megelôzô ko-
rábbi kutatás szerint a szabadidôs fizikai aktivitás hi-
ánya 24 milliárd USA dollár (1998-as értékben) vesz-
teséget generál, mely az akkori egészségügyi kiadások
2,4 százaléka volt (Colditz, 1999). Fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy az inaktivitás gazdasági terheinek mé-
rése továbbra is nagy szórást mutat, ezért az országok
között kockázatos közvetlen összehasonlításokat vé-
gezni, mivel egyes országok más és más módszert al-
kalmaznak.

A fenti adatokhoz hasonló kutatások hazánkban
nem készültek, pontosabban az inaktív életmód csök-
kentésével elérhetô teljes körû költségmegtakarításra
vonatkozó becslések nem kerültek kiszámításra2.
Mindössze a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia jelzi,
hogy a sportoló lakosság részarányának 10%-ról,
15%-ra való növelése esetén 1,1 milliárd forint megta-
karítást tudna Magyarország évente realizálni (Sport
XXI. Nemzeti Sportstratégia). Ez a számítás azonban
elavult, s ezért jelen tanulmányban a jelenlegi gazda-
sági adatok alapján felfrissítjük. 

A tanulmány alapját képezô kutatás során a két fô
célunk az volt, hogy összeállítsunk egy nomenklatú-
rát, melynek segítségével számszerûsíteni lehet a be-
tegségek terheit hazánkban, illetve meghatározzuk az
inaktív életmód csökkentésével elérhetô táppénz meg-
takarítások mértékét. 

A kutatásunk során indirekt módon számszerûsít-
jük a rendszeres fizikai aktivitás gazdasági hatásait,
értékét és árát Magyarországon. Problémát okozott
azonban, hogy a szakirodalomban a rendszeres fizi-
kai aktivitást, szinte minden kutatócsoport – hazánk-
ban és nemzetközileg egyaránt – másként definiálja.
Ennek következtében a hihetetlenül szûkös statiszti-
kai adatok összevetésénél erre mindig figyelni kell, il-
letve a rendszeres testmozgást (sportolást) szigorúan
kell meghatároznunk. A rendszeres fizikai aktivitás

sokszínû értelmezése miatt, a kiinduló, elfogadható
tényadatoknak csak a fizikai inaktivitás mértékét te-
kinthetjük (ezt mindenki egyformán értelmezi), hi-
szen ez a mozgásszegény életmódot, az egészség meg-
ôrzéséhez szükséges fizikai aktivitás (mozgás) hiá-
nyát jelöli.

A kutatásunk során releváns alapadatként kezeljük
– a jelen pillanatban rendelkezésünkre bocsátott leg-
frissebb – az Eurobarométer 2005 és 2010-es, az OEP
2009-es, az ONYF 2009-es, valamint a KSH adatait.
Ezek mellett elvégeztünk egy országos lefedettségû
nagy mintás, kérdôíves kutatást (n=1158), amelynek
adataira támaszkodunk. 

Az inaktivitás nemzetgazdasági terheinek vizsgála-
tához a betegségek nemzetgazdasági terheibôl kell ki-
indulnunk, mivel az inaktivitás számos betegségnek
és haláloknak egyik legfontosabb tényezôje. Nemzet-
gazdasági szinten a betegségeknek vannak közvetlen
költségei és közvetett terhei. A közvetett terheket a be-
tegségek és az inaktivitás esetében közvetett költsé-
geknek nevezni azért nem helytálló, mivel a betegség
által okozott munkavégzés kiesés eredményekor pont
az a lényeg, hogy nem történik erôforrás-áldozat, így
költség sem keletkezhet. Ezzel szemben a kiesett ter-
melés mégis jelent veszteséget a gazdaság és a társa-
dalom számára, így ezt teherként kezeljük.

A betegségek közvetlen költségei között a betegség-
gel közvetlen kapcsolatban lévô kezeléseket, gyógysze-
reket és egyéb térítéseket számolunk el. A közvetlen
költségeket hazánkban alapvetôen az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár finanszírozza, azonban nem
szabad eltekintenünk az OEP finanszírozáson kívüli
betegszabadságok kiadásáról és a magánkiadásokról
sem, amelyek közvetlenül a társadalom tagjait terhe-
lik. A közvetett terhek között olyan tételeket számo-
lunk, amelyek a gazdaság vagy a társadalom számára
veszteségként realizálódnak a betegség okozta mun-
kavégzés kiesés okán. Fontos azonban kiemelnünk,
hogy tartós termeléskiesés, csak hiányszakmákban,
vagy igen speciális esetekben lehetséges. A számítá-
sok elvégzéséhez a jelenlegi hazai viszonyokat kell a
feltételezések közé beépíteni, így számításunkhoz a
következô feltételezésekkel éltünk: kínálati túlsúlyos,
súrlódásos munkaerôpiac, kínálati túlsúlyos árupiac,
csoport alapú teljesítményelvárások, az emberek
évente átlagosan 230 napot dolgoznak, a veszteség
alapja az 1 fôre jutó GDP. A számításaink gondolatéb-
resztôje Kollányi-Imecs (2007) tanulmányában sze-
replô hasonló számítás volt, azonban annak feltétele-
zéseit a fentebb említett feltételezésekre cseréltük, té-
teleket bôvítettünk és szûkítettünk, valamint az azóta
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1 Véleményünk szerint a heti egyszeri testmozgást végzôt sem sportolónak, sem fizikailag aktív életmódot élônek nem nevezhetjük.
2 Egyedüli úttörô próbálkozás Hécz Roland (2009) diplomamunkája, mely a rekreációs sporttevékenység hiányából eredô fizikai inaktivitás gazdasági terheit
vizsgálta, kimondottan a betegségekre.

11..  ttáábblláázzaatt.. A fizikai inaktivitás csökkentésével elérhetô haszonérték a különbözô országokban 
TTaabbllee  11.. Economic benefits on decreasing inactivity in various nations

Forrás: saját szerkesztés

OOrrsszzáággookk FFiizziikkaaii  iinnaakkttiivviittááss  tteerrhheeii FFiizziikkaaii  iinnaakkttiivviittááss  ccssöökkkkeennttéésséévveell  eelléérrhheettôô  hhaasszzoonn
Ausztria n.a. 254 millió euró
Norvégia 980 euró/fô/év n.a
Finnország n.a. 1200 euró/fô
Svájc 1,76 milliárd euró 1,76 milliárd euró (közvetlen költségek)+ 910 millió euró közvetett
Egyesült Királyság n.a. 8,2 milliárd font
USA 21,6 milliárd USD 1,3 milliárd USD (5%-kal csökken az inaktív lakosság aránya)
Kanada 2,1 milliárd CAD 150 millió CAD (az inaktivitás szintjét 10%-kal csökkenteni)
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ténnyé vált adatokat javítottuk, így gyakorlatilag a
táppénz adaton kívül a két tanulmány között nincs
egyezôség.

A közvetlen költségek nagy részét a társadalombiz-
tosítás miatt az OEP-en keresztül a magyar állam áll-
ja. Itt gyógyszerekkel, ellátásokkal, kezelésekkel és a
táppénzzel kapcsolatos költségeket találhatunk. A
közvetlen költségek másik része a magánkiadásokkal
kapcsolatos, amelyet a társadalom tagjai egészség-
ügyi termékekre, járóbeteg ellátásra, vagy hálapénzre
költenek. Míg a közvetlen költségek harmadik részét a
vállalatok állják, amikor a betegszabadságért ellen-
szolgáltatás nélkül fizetnek, ezeket az értékeket vélhe-
tôen alulbecsültük, mivel adatok hiányában csak a
táppénzre kerülés elôtti kötelezô betegszabadságot
tudtuk figyelembe venni. Ezek alapján azokat az ese-
teket nem tudtuk figyelembe venni, amikor az egyén
olyan rövid ideig van betegszabadságon, hogy ezután
nem kerül táppénzre.

A közvetett terheknél elôször a betegségek és a rok-
kantság miatt történô termeléskiesést számítjuk,
amelyben hat havi súrlódási idôszakot feltételeztünk,
azaz, ha valaki kiesik a munkaerôpiacról az ôt foglal-
koztató vállalat hat hónapon belül talál hasonló telje-
sítményre képes alkalmazottat (kereséssel, kiválasz-
tással és képzéssel egyaránt). A hazai munkaerôpia-
con néhány hiányszakmát kivéve erôs túlkínálat van,
s ugyan egyéni, vagy vállalati szinten minden bi-
zonnyal találhatunk olyan esetet, amelyben ez a felté-
tel nem teljesül, azonban nemzetgazdasági szinten vé-
leményünk szerint, így is túlbecsüljük a súrlódási
idôszakot, mivel a legtöbb munkakör betöltôjének a
pótlása ennél rövidebb idô alatt lehetséges.

A termeléskiesés számításánál az árupiac figyelem-
bevétele kulcsfontosságú feltétel, mivel a vállalatok
gazdasági teljesítménye nem attól függ, hogy az ott
dolgozó munkatársak mennyit termelnek, hanem at-
tól, hogy az adott termékek és szolgáltatások milyen
mennyiségben kerülnek értékesítésre a piacon. Mivel
az árupiacon erôs túlkínálat van, ezért a pótlólagosan
megtermelt termékek és szolgáltatások értékesítése
nem garantált. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a
vállalati szférában a teljesítményelvárások alapvetôen
nem egyéni szinten alapulnak, hanem csoport és szer-
vezeti egység szinten, amibôl az következik, ha valaki
rövidebb idôre kiesik a csoportból, akkor a csoport
többi tagja a kiesô teljesítményt (sok esetben folyama-
tos, ki nem fizetett túlórában) kompenzálja. Sajnálatos
módon az egyén betegsége miatt történô munkatársi
túlóra okozta stressz, vagy szabadidô csökkenés hatá-
sát nem tudjuk számszerûsíteni. Az átlagos éves mun-
kanapok számát 230 napban határoztuk meg, mivel a
normál munkanapok mellett a szabadság mennyiségét
is be kell számítani. A kiesô termelés alapjának az egy
fôre jutó GDP-t vettük, úgy véljük, hogy ez az egyik
legmegbízhatóbb aggregát mérés, hiszen így a nemzet-
gazdasági szintû hozzáadott értéket vesszük alapul és
nem foglalkozunk a teljesítmény eredmények disztri-
búciójával. Ha csak a napi átlagbért vennénk figyelem-
be, akkor ugyanis az egyén által a vállalat számára
termelt eredményt nem vesszük figyelembe. A terme-
léskiesésen túl, teher a gazdaság számára a táppénz
és a betegszabadság miatt történô fizetéscsökkenés is,
hiszen ez a mennyiség nem kerül a háztartásokhoz, il-
letve nem kerül általuk fogyasztásra vagy megtakarí-
tásra, azaz mintegy visszafogja a gazdaság teljesítmé-
nyét. További gazdasági terhet jelent a presenteesim,

amelyet arra a jelenségre használunk, amikor az
egyén betegen megy dolgozni, ami miatt gyengébben
teljesít és így termeléskiesést okoz. Itt azonban figye-
lembe kell vennünk, hogy a teljesítmény továbbra is
szervezeti egység szintû, csak a partnerkapcsolatok-
kal, vagy az értékesítéssel kapcsolatos munkakörök
esetén számíthatunk itt reális veszteségre.

A nemzetközi kutatások valid módszertanát hasz-
nálva (PAR módszer) számszerûsíthetô az inaktív élet-
mód csökkentésével elérhetô táppénz megtakarítások
mértéke is. A legtöbb kutatásban a fizikai inaktivitás
költségeit megbecsülni kívánó módszer az ún. PAR
(Population Attributable Risk) módszer és ennek kü-
lönféle módozatai.

A képletben szereplô összesített Relatív Kockázati
Ráta (Summary Relative Risk) jelenti a táppénzt igény-
be vevôk relatív kockázatát az inaktívak körében. A
Relatív Kockázati Ráta (RR) meghatározásához elen-
gedhetetlen volt egy kérdôíves kutatás lefolytatása. Az
idô és a források hiányában reprezentatív kutatást
nem állt módunkban elvégezni a hazai felnôtt lakossá-
gon, de a nagy mintás becslés tulajdonságainak kö-
szönhetôen a kutatási eredményeinket alkalmasnak
véljük a tendenciák megjelenítésére. A primer adatbá-
zis létrejöttéhez hagyományos (PP „paper and pencil" –
papírral és tollal; n=383), és internetes adatfelvételt al-
kalmaztunk (n=775), így összesen 1158 fô került az
adatbázisba, mely az ország egészét lefedte. Az egy fô-
re jutó adatok számításakor a 2005, 2006, 2009 és
2010-es KSH által közölt népességadatok átlagát vet-
tük. A betegségek terheinek nemzetgazdasági szintû
lehetséges éves megtakarításából pedig a valorizált
örökjáradék formula és a nettó jelenérték számítás se-
gítségével számítottunk gazdasági értéket (Illés, 2002). 

Eredmények
2005-ben a betegségek gazdasági terhei összesen

több, mint 2526 milliárd forintot tettek ki, amely az
akkori GDP 11,49%-ára rúgott. A betegségek terhei-
nek majdnem 83%-át a közvetlen költségek tették ki
és a 109 milliárd forintos táppénz kiadás az összes
közvetlen költségnek kevesebb, mint 5%-át jelentette.
A lényegesen alacsonyabb súlyú közvetett terhek pe-
dig több mint 430 milliárd forintot jelentettek, amely
a 2005-ös GDP 1,97%-a volt (22..  ttáábblláázzaatt).

2009-re a betegségek gazdasági terhei 3019 milliárd
forintra, az adott évi GDP 11,6%-ára nôttek. A beteg-
ségek terheinek ebben az évben 84,25%-át tették ki a
közvetlen költségek, amelynek 4%-át sem érte el a
101 milliárd forintos táppénzkiadás. A közvetett ter-
hek 475 milliárd forintra emelkedtek, amely a 2009-
es GDP 1,83%-t tette ki (33..  ttáábblláázzaatt).

A betegségek gazdasági terheinek növekedése egyér-
telmû, azonban a nominális és a GDP arányos növe-
kedés mögött az inflációval korrigált reálértékben 4%-
os csökkenés történt. A csökkenés okai között termé-
szetesen több tényezô szerepelhet, ezek egyike, az
inaktivitás csökkenése, a fizikai aktivitás növekedése.
Ismételten megjegyezzük, hogy az Eurobarometer
2005-ös kutatása szerint a magyar lakosság 60%-a
sohasem sportolt, ugyanakkor ugyanezen kutatás
2010-ben már „csak" 53%-os inaktivitást mért a ma-
gyar társadalom körében (Eurobarometer 2005,
2010). A fizikai aktivitás 7%-os növekedése valószínû-
síthetôen jobb egészségi állapotban és kevesebb mun-
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1+Px (RR–1) PAR = (1)
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kahelyi hiányzásban nyilvánult meg (az egy foglalkoz-
tatottra jutó táppénzes napok száma egyébként majd-
nem egy teljes nappal3 csökkent), amely a közvetett
terhek reálértéken számított csökkenését is eredmé-
nyezte. 

A reálértéken való csökkenés jó jel lehetne, azon-
ban a GDP csökkenés miatt ez mégsem elégséges,
mivel véleményünk szerint a gazdasági terhek GDP
arányos értékét kell figyelembe venni. A társadalom-
nak és az állami irányításnak pedig olyan tevékeny-
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22..  ttáábblláázzaatt.. A betegségek gazdasági terhei Magyarországon 2005-ben
TTaabbllee  22.. Economic burdens of sickness in Hungary 2005

Forrás: saját szerkesztés

AA  bbeetteeggssééggeekk  ggaazzddaassáággii  tteerrhheeii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  22000055--bbeenn ÖÖsssszzeegg KKiitt  tteerrhheell??
((mmiillllóó  FFtt))

KKöözzvveettlleenn Gyógyszer 348,869 OEP
kkööllttssééggeekk Gyógyászati segédeszköz 44,132 OEP
––  ÁÁllllaamm Háziorvosi szolgálat 62,917 OEP

Fogászati ellátás 21,689 OEP
Járóbeteg szakellátás (laborkasszával) CT + MRI 119,695 OEP
Gondozóintézeti gondozás (nemibeteg gondozó nélkül) 9,287 OEP
Mûvesekezelés 16,775 OEP
Házi szakápolás 3,086 OEP
Fekvôbeteg szakellátás 411,492 OEP
Betegszállítás 6,276 OEP
Gyógyfürdô 4,759 OEP
Kormányzati egészségügyi kiadások 109,429 OEP
Táppénz 97,024 OEP
Saját és hozzátartozói jogú, korhatár alatti rokkantsági 257,350 ONYF
és baleseti rokkantsági ellátások
Összesen 1,512,779

MMaaggáánn- Egészségügyi magánkiadások 507,039 Egyéni
kkiiaaddáássookk Betegszabadság kiadásai 73,675 Munkáltató
KKöözzvveetteetttt Egészségbiztosítás irányítási és egyéb költségei 28,120 OEP
tteerrhheekk Súrlódásos termeléskiesés betegállomány miatt 272,573 Munkáltató

Fizetéscsökkenés táppénz és betegszabadság miatt 62,512 Egyéni + állam
Súrlódásos termeléskiesés rokkantság miatt 50,772 Társadalom
Presenteeism költségek 18,957 Munkáltató
Összesen 2,526,427

33..  ttáábblláázzaatt.. A betegségek gazdasági terhei Magyarországon 2009-ben
TTaabbllee  33.. Economic burdens of sickness in Hungary 2009

Forrás: saját szerkesztés

AA  bbeetteeggssééggeekk  ggaazzddaassáággii  tteerrhheeii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  22000099--bbeenn ÖÖsssszzeegg KKiitt  tteerrhheell??
((mmiillllóó  FFtt))

KKöözzvveettlleenn  Gyógyszer 343,175 OEP
kkööllttssééggeekk Gyógyászati segédeszköz 46,352 OEP
--  ÁÁllllaamm Háziorvosi szolgálat 77,612 OEP

Fogászati ellátás 22,652 OEP
Járóbeteg szakellátás (laborkasszával) CT + MRI 129,282 OEP
Gondozóintézeti gondozás (nemibeteg gondozó nélkül) 4,194 OEP
Mûvesekezelés 22,934 OEP
Házi szakápolás 3,818 OEP
Fekvôbeteg szakellátás 410,432 OEP
Betegszállítás 5,861 OEP
Gyógyfürdô 4,038 OEP
Kormányzati egészségügyi kiadások 112,729 OEP
Táppénz 101,571 OEP
Saját és hozzátartozói jogú, korhatár alatti rokkantsági 632,101 ONYF
és baleseti rokkantsági ellátások
Összesen 1,916,749

MMaaggáánn-- Egészségügyi magánkiadások 548,400 Egyéni
kkiiaaddáássookk Betegszabadság kiadásai 79,255 Munkáltató
KKöözzvveetteetttt Egészségbiztosítás irányítási és egyéb költségei 48,959 OEP
tteerrhheekk Súrlódásos termeléskiesés betegállomány miatt 285,656 Munkáltató

Fizetéscsökkenés táppénz és betegszabadság miatt 66,046 Egyéni + állam
Súrlódásos termeléskiesés rokkantság miatt 55,035 Társadalom
Presenteeism költségek 19,867 Munkáltató
Összesen 3,019,968

3 Pontosan 0,87 nappal
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ségekre, vagy projektekre kell fókuszálniuk, amelyek
segítségével a fizikai aktivitás növelhetô, mivel ennek
hatása a betegségek csökkenésével a GDP százaléká-
ban mérhetô.

Érdekes megvizsgálnunk továbbá, hogy a betegsé-
gek gazdasági terheit kik és milyen mértékben visel-
ték a vizsgált idôszakban (44..  ttáábblláázzaatt). A betegségek
gazdasági terheinek túlnyomó részét 2005-ben is és
2009-ben is az állam viselte az OEP-en és az ONYF-en
keresztül. 2005-ben az állami szerepvállalás a beteg-
ségek terheiben 61%-ra, míg 2009-ben 65%-ra rúgott.
Az egyéni teherviselés a 2005-ös 22,5%-ról 2009-re
20,35%-ra, míg a munkáltatók által viselt gazdasági
teher 14,46%-ról 12,74%-ra csökkent. 

A betegségek gazdasági terheibôl kiszámítottuk az 1
fôre jutó gazdasági terheket is, amelyet az 55..  ttáábblláázzaatt
mutat.

Az 55..  ttáábblláázzaatt alapján elmondható, hogy 152 ezer
forint gazdasági terhet okoztak a különbözô betegsé-
gek a magyar állam számára lakosonként 2005-ben,
illetve 196 ezer forint gazdasági terhet 2009-ben.

Emellett a magyar lakosság fejenként 2005-ben 56,
2009-ben pedig 61 ezer forint gazdasági terhet viselt
egy év alatt. Azaz, míg az egyén számára Magyaror-
szágon átlagosan havi 5 ezer forintba kerülnek a be-
tegségek, addig az állam számára ez átlagosan több
mint havi 16 ezer forinttal egészül ki. 

Mivel azonban nem minden betegséggel kapcsolatos
gazdasági teher róható fel az inaktivitásra, azt is meg-
vizsgáltuk, hogy az inaktivitás következményeképpen
milyen gazdasági terhek jelentkeztek. Az inaktivitás
okozta táppénzkiadások kiszámítása a nagymintás
kérdôíves kutatásunk alapján történt. 

A logisztikus regresszió értelmében szignifikáns
kapcsolatot találtunk a rendszeres sportolás és a ta-
valyi évben jelentkezô táppénzes napok között
(p=0,03; Exp(β)=0,760). 

Az inaktív életmód hatását számszerûsítô, számí-
tott PAR mutató értékeit a 66..  ttáábblláázzaatt mutatja (95%-
os szignifikancia szint mellett meghatározott konfi-
dencia intervallum alsó és felsô korlátjára, és átlagos
értékére).
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44..  ttáábblláázzaatt.. A betegségek gazdasági terhei Magyarországon 2005-ben és 2009-ben
TTaabbllee  44.. Economic burdens of sickness in Hungary in 2005 and 2009

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

AA  bbeetteeggssééggeekk  11  ffôôrree  jjuuttóó  ggaazzddaassáággii  tteerrhheeii  22000055 22000099 TTéénnyyeezzôôkk
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  22000055--bbeenn  ééss  22000099--bbeenn  ((mmiillllóó  FFtt)) ((mmiilllliióó  FFtt))
OEP+ONYF 1,540,899 1,965,709 Közvetlen költségek és közvetett tervek - Állam
Egyéni 569,551 614,446 Magánkiadások és fizetéscsökkenés
Munkáltató 365,205 384,778 Betegszabadság, termeléskiesés, presenteeism
Társadalom 50,772 55,035 Termeléskiesés rokkantság miatt

2,526,427 3,019,968 Összesen
OEP+ONYF 60.99% 65.09% Közvetlen költségek és közvetett tervek - Állam
Egyéni 22.54% 20.35% Magánkiadások és fizetéscsökkenés
Munkáltató 14.46% 12.74% Betegszabadság, termeléskiesés, presenteeism
Társadalom 2.01% 1.82% Termeléskiesés rokkantság miatt

66..  ttáábblláázzaatt  A táppénz és táppénzes napok értékének meghatározása 77%-os inaktivitást feltételezve
TTaabbllee  66.. Calculation of Sick-Pay and Days of Sick-Allowances Assuming 77% Physical Inactivity

Forrás: saját szerkesztés

MMeeggnneevveezzééss MMéérrttéékkeeggyysséégg PPAARR  éérrttéékk  aa  hhaazzaaii  eemmppiirriikkuuss  kkuuttaattááss  
((nn==11115588))  aaddaattaaiinnaakk  ffeellhheesszznnáálláássáávvaall

RRRR  aallssóó RRRR  ááttllaaggooss RRRR  eellssôô  
kkoorrlláátt  sszzeerriinntt éérrttéékk  sszzeerriinntt kkoorrlláátt  sszzeerriinntt

Táppénz (PAR értéke 77%-os inaktivitás mellett) % 2.3 15.6 23.6
Táppénzes napok száma (32800000) nap 754,000 5,116,800 7,724,400
Egészségügyi kiadások (101571 MFt, forrás OEP) Millió Ft. 2,336 15,845 23,820
Táppénz (PAR értéke 67%-os inaktivitás mellett) % 2 14 21
Táppénzes napok száma (32800000) nap 646,290 4,543,625 6,932,492
Egészségügyi kiadások(101571 MFt, forrás OEP) Millió Ft. 2,001 14,070 21,468
Megtakarítás (különbség) Millió Ft. 335 1175 2,452
Táppénzes napok számának csökkenése nap 108,110 573,175 791,908

55..  ttáábblláázzaatt.. A betegségek 1 fôre jutó gazdasági terhei Magyarországon 2005-ben és 2009-ben
TTaabbllee  55.. Economic burdens of sickness per capita in Hungary in 2005 and 2009

AA  bbeetteeggssééggeekk  11  ffôôrree  jjuuttóó  ggaazzddaassáággii  tteerrhheeii  22000055 22000099 TTéénnyyeezzôôkk
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  22000055--bbeenn  ééss  22000099--bbeenn  ((FFtt))  ((FFtt))
OEP+ONYF 152,753 196,130 Közvetlen költségek és közvetett tervek - Állam
Egyéni 56,461 61,307 Magánkiadások és fizetéscsökkenés
Munkáltató 36,204 38,391 Betegszabadság, termeléskiesés, presenteeism
Társadalom 5,033 5,491 Termeléskiesés rokkantság miatt

250,451 301,319 Összesen
OEP+ONYF 60.99% 65.09% Közvetlen költségek és közvetett tervek - Állam
Egyéni 22.54% 20.35% Magánkiadások és fizetéscsökkenés
Munkáltató 14.46% 12.74% Betegszabadság, termeléskiesés, presenteeism
Társadalom 2.01% 1.82% Termeléskiesés rokkantság miatt
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A PAR mutató alapján 2009-ben az összes táppénzt
igénybe vevô 2,3-23,55%-a inaktív életmódot folyta-
tott, vagyis a lakosság 77%-os inaktivitása mellett, az
összes táppénzes esetek számának szélsôséges eset-
ben 23,55%-a tulajdonítható a fizikai inaktivitásnak.

Ezek alapján a 2009-es táppénzbôl közel 16 milliárd
forint lett volna megelôzhetô, ha a lakosság fizikai
inaktivitása nem 77%-os lett volna, amely összeget  az
állam más egyéb célra is fel tudott volna használni. Az
inaktivitás 10 százalékpontos csökkentése – vélemé-
nyünk szerint – elérhetôen reális cél lehet, mely válto-
zás a megtakarítható költségekben is drasztikusan
megjelenne.

A 77..  ttáábblláázzaatt alapján 67%-os inaktivitás esetén át-
lagosan 14,07 milliárd forint lett volna megtakarítha-
tó. Azaz,  az inaktivitás táppénz költségei a fizikai
inaktivitás 10 százalékpontos csökkenésével várható-
an átlagosan közel 1,8 milliárd forinttal lennének ke-
vesebbek, ami az életmódnak tulajdonítható költsé-
gek viszonylatában átlagosan 11,20%-os csökkenést
jelentene (10,25%-14,33%). Ez a gyakorlatban átlago-
san 573 175 táppénzes nap megtakarítást eredmé-
nyez éves szinten.

Az éves szinten realizált 1,775 milliárd forintos táp-
pénz megtakarítás jelen értékét a pénzügyekben is-
mert valorizált örökjáradék formulával könnyen kiszá-
míthatjuk. A számítás feltételezéseiként vegyük ala-
pul az állampapír-piac jelenlegi hozamát, mint a meg-
takarítás hozamrátáját, amely 2012.03.13-as aukción
7,29% volt, és a táppénz megtakarítás növekedési
ütemét becsüljük 1%-ban. A jelen érték kiszámítását
a PV=C/(r-g) képlet alapján kaphatjuk meg, amelynek
értéke 28,22 milliárd forint. 

Azaz a fizikai aktivitás 10%-os növelése hazánkban
több mint 28 milliárd forint értékû megtakarítást
eredményezne, amennyiben az éves megtakarítás ér-
tékének hozamát az aktuális állampapír-piaci hozam-
mal és az éves megtakarítás növekedési ütemét 1%-
kal becsüljük. Ennek gyakorlati következménye, hogy
a magyar kormány számára, az említett feltételek mel-
lett pusztán gazdasági oldalról, csak a táppénz meg-
takarításokon keresztül akár 28 milliárd forintnyi idei
befektetést is megérhet a fizikai aktivitás 10% ponttal
való növelése.

Természetesen ehhez hozzáadódnának egyéb té-
nyezôkbôl realizált hasznok is, mint például a gyógy-
szerkassza kiadásain való megtakarítások, a moti-
váltabb alkalmazottak által termelt többlet érték és a
növekvô átlagéletkor által realizálható hozzáadott ér-
ték termelési növekmény. Ha a táppénzkiadáson re-
alizált költségcsökkenést kiterjesztenénk a teljes
gazdasági teher mértékére, akkor évi 34 milliárd fo-
rintot tudna az állam megtakarítani, aminek gazda-
sági értéke a fenti feltételezések alapján 545 milliárd
forint, míg évi 10,7 milliárd forintot tudna a lakosság

megtakarítani, aminek a gazdasági értéke 170 milli-
árd forint, azaz 17 ezer forint per fô. Azaz, ha az
egészséget pénzügyi befektetésként kezelnénk, akkor
a magyar államnak 545 milliárd forintot érne a 10%-
os aktivitás növelés, amely esetén a lakosság továb-
bi 170 milliárd forintot, a munkáltatók pedig 107
milliárd forintot realizálnának. Másik szemszögbôl
gazdaságilag 17 ezer forintot érne minden lakosnak,
ha a fizikai aktivitást 10%-kal tudnánk növelni, míg
ehhez 54 ezer forintot adhatna az állam és 10 ezer
forintot a munkáltató.

Összegzés és kitekintés
Jelen tanulmányban kutatási eredményeink segít-

ségével szemléltettük, hogy a fizikai inaktivitás csök-
kentésével milyen hatalmas összegeket lehetne meg-
spórolni nemzetgazdasági, társadalmi és egyéni szin-
ten egyaránt. A nemzetközi tendenciákat figyelve az
Unió kilenc országában hivatalos stratégiák készültek
kormányok és szociális partnerek részvételével, a
munkavállalói egészségmegôrzésre, melyek kimondot-
tan a fizikai aktivitás fokozásával kapcsolatosak. A
stratégiák a munkahelyi egészségmegôrzés (fizikai ak-
tivitás) és jó közérzet elômozdítására fektettek nagy
hangsúlyt. Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország és
Norvégia már nemzeti és vállalati szinten is szisztema-
tikus erôfeszítéseket tett a munkavállalói egészség ja-
vítására, és konkrét jogszabályokat és szakpolitikákat
dolgozott ki a kérdés kezelésére (Európai Alapítvány
az Élet- és munkakörülmények javításáért jelentése,
2010).

A fizikai inaktivitás csökkentésével a népesség
egészségi állapota bizonyíthatóan javul, ami növeli a
termelékenységet és csökkenti az egészségi állapottal
összefüggô szociális kiadások mértékét, ezáltal ser-
kenti a gazdasági növekedést, ami pozitívan hat az or-
szág versenyképességére.
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77..  ttáábblláázzaatt.. A táppénz és táppénzes napok értékének meghatározása 67%-os inaktivitást feltételezve
TTaabbllee  77.. Calculation of Sick-Pay and Days of Sick-Allowances Assuming 67% Physical Inactivity

Forrás: saját szerkesztés

MMeeggnneevveezzééss MMéérrttéékkeeggyysséégg PPAARR  éérrttéékk  aa  hhaazzaaii  eemmppiirriikkuuss  kkuuttaattááss  
((nn==11115588))  aaddaattaaiinnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall

RRRR  aallssóó RRRR  ááttllaaggooss RRRR  eellssôô  
kkoorrlláátt  sszzeerriinntt éérrttéékk  sszzeerriinntt kkoorrlláátt  sszzeerriinntt

Táppénz (PAR értéke 67%-os inaktivitás mellett) % 2 14 21
Táppénzes napok száma (32800000) nap 646,290 4,543,625 6,932,492
Egészségügyi kiadások (101571 MFt, forrás OEP) Millió Ft. 2,001 14,070 21,468
Megtakarítás (különbség) Milllió Ft. 335 1 775 2 452
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Összefoglaló
Az akut testmozgás pszichológiai hatása jól ismert a

szakirodalomban. Az idôtartamban és intenzitásban
eltérô testmozgások hasonló pozitív változásokat in-
dukálnak a közérzetben és az érzelmi állapotban. Eb-
bôl következik, hogy a testmozgás pszichés hatását
magyarázó fiziológiai elméletek, melyek az edzés in-
tenzitását vélik mérvadónak a pszichés javulásban,
részben megkérdôjelezhetôk. Jelen kutatásunkban
egy ultrarövid 3 perces mozgás pszichés hatását vizs-
gáltuk alternatív magyarázatok feltárásának a remé-
nyében. A kísérlet során két önkéntes csoportot vizs-
gáltunk. Az egyik csoport 3 perces gyakorlatsort vég-
zett, míg a másik csoport 3 percig nyugodtan ült. A
résztvevôk saját észlelt közérzetüket egy tételes (10
pontos) Likert-skálán értékelték a testmozgás (illetve
a pihenés) elôtt és után. Az eredmények azt mutatták
ki, hogy a testgyakorlást végzôk jobban érezték magu-
kat 3 perc után, míg a kontrollcsoport tagjainak a
közérzete nem változott. Ezek az eredmények az elsôk
a szakirodalomban, amelyek kimutatják, hogy 3 perc
mozgás közérzetjavulást okoz. Kétféle magyarázat van
a feltárásra, amelyek együttesen vagy külön-külön is
érvényesek lehetnek: 1) a mozgás okozta magasabb
arousal jobb közérzetet váltott ki, és 2) a mozgás jóté-
kony hatásának ismeretében a résztvevôk elvárták a
közérzetjavulást, ami placebo hatásként tükrözôdött a
válaszukban. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: akut testmozgás, elvárások, mentális
jóllét, placebo, elmélet.

Abstract
The psychological benefits of exercise are well docu-

mented. Positive changes after exercise may occur
independently from the intensity and duration of the
workout. Therefore, existing models that rely on exer-
cise intensity in explaining the psychological benefits
of exercise may be questionable. In the current study,
in search of plausible alternative explanations, we
have tested whether three minutes of light exercise
could elicit changes in the subjective well-being. Two
groups of volunteers were studied. One group per-
formed a series of light exercises for three minutes
while the other (control) group set quietly for three
minutes. Perceived well-being was gauged on a 10-
point Likert scale before and after exercise and con-
trol session, respectively. Results revealed that while
perceived well-being has increased in the exercise
group, it did not change in the control group. These
findings are the first to reveal that even three minutes
of light exercise is sufficient to trigger positive
changes in perceived well-being. We forward two pos-
sible explanations for the findings: 1) exercise has

increased level of arousal, which generated improved
well-being, and 2) knowing the benefits of exercise,
participants have anticipated changes in well-being,
which has emerged as a placebo effect in their
responses.

KKeeyy--wwoorrddss:: acute exercise, anticipation, mental well-
being, placebo, theory

Bevezetés
A kutatások azt tárják fel, hogy a fizikai aktivitásnak

sokféle jótékony hatása van az egészségünkre nézve
(Bellocco, Jia, Ye, and Lagerros, 2010; Lee és mtsai.,
2011). A mozgás hosszútávú pozitív testi és lelki hatá-
sai mellett, annak akut hangulatjavító és stresszcsök-
kentô tulajdonságait is gyakran és ismételten jelzik a
szakirodalomban (Anderson and Brice, 2011; Berger
and Motl, 2000; Biddle and Mutrie, 2001; Dasilva és
mtsai., 2011; Fontaine, 2000; Hoffman and Hoffman,
2008; O'Connor, Raglin, and Martinsen, 2000; Palus-
ka and Schwenk, 2000; Szabo, 2003).

A kutatások bebizonyították, hogy a testmozgás kü-
lönbözô fajtái pozitív pszichológiai változásokat gene-
rálnak (Dasilva és mtsai., 2011; Lavey és mtsai.,
2005; Petruzzello, Snook, Gliottoni, and Motl, 2009;
Rokka, Mavridis, and Kouli, 2010; Valentine and
Evans, 2001). Az akut testgyakorlás jóllétet fokozó ha-
tásának mechanizmusai elsôsorban a testmozgás
mennyiségén, idôtartamán és intenzitásán alapulnak.
Állításuk szerint ezek határozzák meg a pszichológiai
változásokat. A legnépszerûbb elméletek az endorfin
hipotézis (Dunn and Dishman, 1991), az amin hipoté-
zis (Dunn and Dishman,1991) és a termogenetikus
hipotézis (Koltyn, 1997). Amint a nevük is sugallja,
ezek csupán hipotézisek, amelyek megkérdôjelezhe-
tôk. Többen meg is tették, mert mára világossá vált,
hogy a gyakorlás intenzitásának és idôtartamának
nincs, vagy csak csekély szerepe van a testmozgást
közvetlenül követô – interjún vagy önbeszámolón ala-
puló – szubjektív érzelmek, illetve hangulat vagy pszi-
chés közérzet javulásában (Ekkekakis, 2009; Stoll,
1997; Szabo, 2003). 

Ekkekakis (2009) 100 kutatási beszámolót tekintett
át, és arra a következtetésre jutott, hogy ha a testmoz-
gás intenzitását az alanyok maguk választják meg,
akkor ennek pozitív hatása van a közérzetre, és ez
fontos lehet egészségügyi szempontból is. Ami a test-
mozgás idôtartamát illeti, a kutatások azt mutatják
ki, hogy mérhetô pozitív pszichológiai változások je-
lentkeznek már rövid, akár 10 perces testmozgás után
is (Anderson and Brice, 2011; Hansen, Stevens, and
Coast, 2001; Sullivan, Covington, Scheman, 2010).
Ezért a rövid testgyakorlatok is elégségesnek tûnnek
a pozitív pszichológiai hatás megtapasztalására, ellen-
tétben az élettani hatásokkal, amelyek nagyobb és
hosszabb erôfeszítést igényelnek a tapasztalható
és/vagy kimutatható pozitív eredmények érdekében
(Garber és mtsai., 2011). 

Ebben a feltáró vizsgálatban egy egyszerû és világos
kérdést tettünk fel: okoz-e egy nagyon rövid (pl. 3 per-
ces), kis intenzitású testmozgás észlelhetô változáso-
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Három perc könnyû mozgás javítja a közérzetet  
Three minutes of light exercise improves well-being
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kat az emberek tapasztalt közérzetében? Ezt az álla-
potot Russell (2003) munkája alapján alap-közérzet-
nek definiáltuk. A munka fô célja az volt, hogy meg-
vizsgáljuk az ultrarövid testmozgás hatását a közér-
zetre. A másodlagos cél meg az volt (pozitív eredmé-
nyek esetén), hogy feltárjunk egy vagy több alternatív
magyarázatot – az eddigiekkel szemben – a testmoz-
gás akut pszichológiai hatására vonatkozóan. Azt fel-
tételeztük, hogy 3 perc után kimutatható változások
oka csak az emelkedett arousal szint vagy egy place-
bo hatás lehet, amely abból az elvárásból származhat,
hogy: „Mozogtam, a mozgás jó nekem, tehát jobban
kell éreznem magam".

Anyag és módszerek
A vizsgálatban 155 magyar anyanyelvû, rekreáció

és sportszervezô képzésben hallgató egyetemista vett
részt (53 férfi és 102 nô, átlagos életkoruk 20,11 év,
SD = 1,39), akik hasonló szociokulturális háttérrel és
etnikai hovatartozással rendelkeztek. A hallgatók ön-
kéntesen vettek részt a vizsgálatban, melyhez bele-
egyezésüket adták. A vizsgálat teljes folyamatában
szigorúan betartottuk az emberi kutatásokra vonat-
kozó hazai és nemzetközi (The British Psychological
Society, 2010; World Medical Association, 2008) etikai
irányelveket. Minthogy az aktuális/pillanatnyi közér-
zet szintje érdekelt bennünket, arra kértük a résztve-
vôket, hogy egy 10 pontos Likert-skálán jelöljék be,
hogy pillanatnyilag hogyan érzik magukat. A skála a
„rettenetesen"-tôl (1) a „kitûnôen"-ig (10) terjedt, ame-
lyen az egyik csoport a 3 perces testmozgás elôtt és
után, valamint a kontrollcsoport 3 perces nyugalom
elôtt és után értékelte közérzetét. A testmozgás a kö-
vetkezô gyakorlatok nyolcszori ismétlésébôl állt: nyúj-
tózkodás felfelé nyújtott karral, fejkörzés jobbra és
balra, vállkörzés elôre és hátra, törzskörzés jobbra és
balra, karkörzés elôre és hátra oldalsó középtartás-
ban, nyakhajlítás elôre és hátra, és karrázás. A gya-
korlatok ritmusát úgy választottuk meg, hogy a moz-
gássor pontosan 3 percig tartson. A vizsgálatokat osz-
tálytermekben végeztük, a tanítás elôtti reggeli órák-
ban. A gyakorlatok befejezése után a résztvevôkkel
megvitattuk a vizsgálat célját és értelmét.

Eredmények
Az adatokat ismétléses variancia-analízissel

(ANOVA) elemeztük csoport (aktív és kontroll) x idô (a
közérzet elôzetes, illetve utólagos értékei) alapján,
Greenhouse-Geisser korrekciós módszerrel. Az ered-
mények statisztikailag szignifikáns csoport x idô inter-
akciót mutattak (F (1,153) = 26.3, p < .001, hatásmé-
ret (ηp 2) = .147). Az interakciót az 11..  áábbrraa mutatja. A
gyakorlás-elôtti, illetve pihenés-elôtti csoportok értékei
(alapérték) statisztikailag nem különböztek egymástól
(t (153) = 1.1, p > .05). A beavatkozás utáni értékekben
statisztikailag szignifikáns különbséget kaptunk (t
(153) = 4.8, p < .001; hatásméret (d) = .77). Ahogy az
11..  áábbrráánn látható, a fizikailag aktív csoport jobb közér-
zetet mutatott a mozgás után az alapértékhez képest
(t (107) = -9.45, p < .001; hatásméret (d) = .68; a válto-
zás mértéke = 12%). A kontrollcsoportban nem volt szig-
nifikáns különbség az alapérték és a pihenés vagy nyu-
galmi állapot utáni érték között (t (46) = -0.32, p > .05). 

Megbeszélés és következtetések
A szakirodalomban elôször, eredményeink kimutat-

ják, hogy egy 3 percig tartó könnyû testmozgás-rutin

is mérhetô változást idézhet elô az ember közérzeté-
ben. Világos, hogy ebben a tanulmányban alkalma-
zott testmozgás mértéke a sportolási bemelegítéshez
sem volna elég egy edzés során (McMillian, Moore,
Hatler and Taylor, 2006). Annak ellenére, hogy a köz-
érzetben észlelt változás mindössze 12% volt, a mér-
sékeltnél magasabb hatásméret (d = .68; Cohen,
1992) azt mutatja, hogy az eredmények jelentôsek és
érdemi változást jeleznek. 

Figyelembe véve a testmozgás rövid idôtartamát, va-
lószínûleg két mechanizmus lehet felelôs a megfigyelt
változásokért. Az elsô lehet az arousal szint megválto-
zása, amelyet rövid idôtartamú, könnyû testmozgás is
kiválthat. Thayer (1989) bizonyítékokon alapuló érve-
lése szerint az aurosal szint változása ugyanúgy befo-
lyásolja az érzelmi állapotot, mint a hangulatot. Tha-
yer kísérletében kimutatta, hogy egy rövid, élénk séta
– megemelve az arousal szintet – pozitív változásokat
indukál az érzelmi állapotban. Ebben a kísérletben
nagyon rövid, és viszonylag könnyû gyakorlatokat al-
kalmaztunk. Az arousal szintet ugyan nem mértük
közvetlenül, de élettani ismeretek birtokában egyér-
telmûen elfogadhatjuk, hogy a testmozgás megnövel-
te a kísérleti csoportban résztvevôk arousal szintjét,
amely, Thayer eredményeihez hasonlóan, közérzetja-
vuláshoz vezethetett. A kontrollcsoport feladata csak
a nyugodt ülés (vagy csendes pihenés) volt, amelytôl
nem várható el az arousal szint emelkedése, ezért e
csoporttagok szubjektív érzelmi állapotának változá-
sát sem lehetett prognosztizálni. 

A második lehetséges mechanizmus – amely esetleg
nem független az arousal szint változásától – a test-
mozgáshoz társuló elvárásokkal kapcsolatos. Az elvá-
rások gyökere a kondicionálásra (azaz a múltbeli pozi-
tív tapasztalatokra), illetve az információn alapuló el-
várásokra (azaz a testmozgás hasznosságára) vezethe-
tô vissza. A jelen résztvevôk mind a két elvárási lehe-
tôséget magukban hordozták, ugyanis mint rekreáció
és sportszervezô hallgatók, még ha nem is sportoltak
rendszeresen, a sport és testedzés pozitív hatásairól
tudomásuk volt a tanulmányaikon keresztül. A jövô-
ben, tudatosan szét kell választani azokat, akik spor-
tolnak és azokat, akik nem, de mégis ismerik a sport
jótékony hatását a szervezetre. Egy Hoffman és Hoff-
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11..  áábbrraa.. A két csoport közérzetének a változása (10
pontos Likert-skálán mérve) a 3 perces testmozgást,
illetve a 3 perces pihenést (kontroll) követôen
FFiigguurree  11.. Changes in well-being (on a 10-point
Likert scale) after 3 minutes in  the exercise and in
the control group
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man által végzett (2008) vizsgálat kimutatta, hogy a
mozgás nagyobb mértékû pszichológiai állapotjavulást
eredményezett a rendszeres testmozgást végzôk köré-
ben. Vizsgálatukban mindkét csoport végzett – az aro-
usal szint növekedésével járó – testgyakorlatokat.
Mégis azok, akik hozzászoktak a testmozgáshoz, na-
gyobb hatásról számoltak be. Hoffmannék eredményei
azt mutatják, hogy az arousal szint változásai önma-
gukban nem magyarázzák meg teljesen a rövid test-
mozgás pozitív pszichológiai hatását. Következéskép-
pen, a rövid testmozgás után észlelt, érzelmi állapotok-
ban bekövetkezô változások az arousal szint emelke-
désén túl, az aktív mozgáshoz kapcsolódó elvárások-
nak, illetve placebo hatásoknak is tulajdoníthatók. 

Kutatásunk kimutatja, hogy még egy 3 perces
könnyû testmozgás is pozitív változásokat kelt a
közérzetben. Ezek a változások valószínûleg az
arousal szint emelkedésének, valamint a múltbeli
tapasztalatokon és információkon alapuló testmoz-
gáshoz kapcsolódó elvárásoknak tulajdoníthatók.
Viszont, mivel fiatal egészséges egyetemista mintán
végeztük a kutatást, az eredmények nem általáno-
síthatók. A jövôbeni kutatásoknak szisztematikusan
kell vizsgálni, hogy a két tényezô mennyiben járul
hozzá a rövid, illetve a hosszú idôtartamú testmoz-
gás által keltett szubjektív érzésekhez egy populáció
szinten reprezentatív mintában. Addig is a jelen
eredményeknek alkalmazott értéke is van, úgy isko-
lai, otthoni, valamint munkahelyi környezetben, mi-
vel ezek kimutatják, hogy akár 3 perc könnyû test-
mozgás is azonnali közérzetjavulást idéz elô. Ezt a
gyors változást a tanulás, munka, vagy más élette-
rületi tevékenységek elônyére lehet fordítani céltu-
datos beavatkozásokkal.
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Összefoglalás
A cikk a teljesítményfokozás tárgyköréhez kapcsoló-

dóan több témakört (pl. géndopping, táplálék-kiegé-
szítôk, doppingszerek alkalmazása, legális és illegális
teljesítményfokozás, fair play, doppingellenes harc)
érint. Az eddigi út – szigorú doppingellenôrzés – költ-
séges és nem eléggé hatékony, ezért egy újabb útirány
javasolható: a liberalizáció. Ez olcsóbb, de erôteljes
felvilágosító munkával kell összekötni. Harmadik út
nincs.

KKuullccsssszzaavvaakk:: dopping, élsport, géndopping, mani-
puláció, teljesítmény-fokozás

Abstract
Within the topic of performance-increase in sport

the article deals with various fields (e.g. genetic dop-
ing, food supplements, application of doping sub-
stances, legal and illegal performance-improvement,
fair play, antidoping activity). Because the previous
way of doping control is expensive and not enough
effective, the proposition is a new direction: liberal-
ization. This way is cheaper but it needs effective dis-
tribution of information. There is no third way.

KKeeyy--wwoorrddss:: doping, genetic doping, manipulation,
performance-increase, top sport

Bevezetés
A mai kor, a XXI sz. elejének élsportját tekintve saj-

nos az egyik legnagyobb probléma továbbra is a tiltott
teljesítményfokozás (doppingszerek és illegális módsze-
rek) kérdésköre. A témáról ezer és ezer könyv – példá-
ul: Rosen, (2008); Thieme, Hemmersbach, (2009) – je-
lent már meg, s hazai szerzôk, például: Frenkl, (2000);
Frenkl, Gallov (2004) tollából is, de ennél sokkal több
elôadás hangzott el tudományos, edzôi, orvosi stb. kon-
ferenciákon, szimpóziumokon s tanácskozásokon. To-
vábbá, szinte elmondhatatlanul sok cikk, közlés, tudo-
mányos publikáció látott napvilágot e valóban rendkí-
vül kiterjedt témakör szerteágazó kérdéseirôl. Hiszen a
doppingtémának, azaz a nem legálisan, hanem tiltott
módon alkalmazott teljesítményfokozásnak számos as-
pektusa van, talán elég itt az edzéselméletet, a sport-
élettant, a farmakológiát, a mûszeres analitikát, a kli-
nikai kémiát, a sportetikát, a büntetôjogot a számos
kapcsolódó diszciplína közül megemlítenem. 

S sajnos – egyre erôteljesebb a meggyôzôdésem –
ezen tudományok közé jelenleg az informatika és a

nanotechnológia mellett (elôtt?), a leggyorsabban fej-
lôdô tudományágat, a biotechnológiát is ide kell sorol-
nunk, hiszen a génmérnökség (genetic engineering)
sportban történô alkalmazása miért lenne kizárható,
ha a humánbiológiai területen a genetikai kutatások
már egy évtizede feltárták a humán genomot, vagyis a
bázisszekvenciát. (Az egyes gének mûködésérôl, loka-
lizációjáról s fôleg szabályozó hatásáról persze még
közel sem tudunk mindent.) 

Miért gondolják hazánkban is számosan a sport ve-
zetôi közül, hogy a genetikai dopping még nem reali-
tás, ezzel a problémával tehát felesleges foglalkozni?
Mi alapján vélik azt, hogy a GMO-k (genetically modi-
fied organism, génmódosított szervezet) megrekednek
a növénytermesztés (ott már évtizedek óta alkalmaz-
zák) s az állati szervezetekbe (például: egerek, patká-
nyok, juhok, kecskék, sertések) történô beavatkozá-
sok szintjén, s nem érintik az embert, az élsportolót?
Az úgynevezett Schwarzenegger egeret (rendkívüli
izomzattal ellátott egér létrehozása genetikai beavat-
kozás útján) már 1997-ben elôállították. Most 2012-t
írunk. A biotechnológia, azaz az alkalmazott mikrobi-
ológia egyik iránya, illetve szakterülete elképesztôen
fejlôdött az elmúlt 15 évben. A géndopping problémá-
ja – az úgynevezett doppingkérdéskör keretében, átfo-
góan értelmezve a tiltott teljesítményfokozást – nem a
jövô problémája. A jelené!

E dolgozat keretében nem kívánok részletesebben
belebonyolódni a géndopping témakörbe. Az azonban
bizonyos, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy viszonylag
rövid idôn belül a géndopping alkalmazása az élsport-
ban (ez is lényegében pénzkérdés!) olyan szintre jut,
ami szinte teljesen kizárja (lényegében feleslegessé te-
szi) a jelenleg doppinglistán lévô, sajnos nagyon is
széleskörûen alkalmazott, mondhatnánk úgy is, hogy
megszokott teljesítményfokozó szereket (pl. anaboli-
kus szteroidok, EPO) és módszereket. (Panta rhei,
mondaná a régi görög s tempora mutantur mondaná
a régi latin. Igen, minden folyik, minden változik.)

A Magyar Sporttudományi Szemle hasábjain is több
szerzô foglalkozott már a doppingkérdés vonzataival,
sôt a doppingszerek alkalmazásának gyakoriságáról
is készültek felmérések (Juhász, 2000; Uvacsek és
mtsai, 2010). E dolgozat a korábbi cikkeimben (Sza-
bó, 1986, 1999, 2005) leírtak újragondolása, kiegészí-
tése, módosítása.

A táplálék-kiegészítôk szerepe 
a sporttáplálkozásban

Mint ismeretes, a táplálék-kiegészítôk (más néven
étrend-kiegészítôk) – nevükbôl is adódóan – természe-
tesen csupán kiegészítô anyagok, olyan tápanyagok –
esetenként azonban egyúttal gyógyhatású készítmé-
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nyek is –, amelyek alkalmazása elsôsorban a verseny-
sport s fôleg az élsport képviselôinek táplálkozásának
optimalizálásában keresendô. Azaz az élettanilag
adekvát táplálkozás biztosításán túl, itt már döntô
szerepe van az elvárt, illetve a szerek alkalmazásával
elôidézhetô teljesítmény-fejlôdésnek, teljesítôképes-
ség-javulásnak is. Esetenként az étrend-kiegészítôk
fogalomkörébe azonban olyan komplex készítmények
is besorolhatók, amelyek speciális esetekben (például:
versenykörülmények, különleges utazási helyzetek)
egyes étkezések helyettesítésére is felhasználhatók.

Természetesen messzemenôen tisztában vagyok az-
zal, hogy nem csupán az illegális, de a legális teljesít-
ményfokozó szerek alkalmazásának kérdése is igen-
igen szerteágazó, s tudományos szempontból is gyak-
ran vitatott terület. Ugyanakkor azt sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy az étrend-kiegészítôk elô-
állítása s forgalmazása – s egyúttal ezen szerek sport-
táplálkozásban (nem csupán az élversenyzôk részére!)
való alkalmazása – óriási piacot és üzletet jelent, hi-
hetetlen intenzív reklámtevékenység, meglehetôsen
agresszív marketing-kommunikáció tapasztalható e
téren. S ez utóbbi bizony gyakran az igényesség, a
korrektség rovására történik. Ezen megállapítás bizo-
nyítása nem nehéz. Ugyanis, ha az mind igaz lenne a
különbözô teljesítményfokozást hirdetô, s legális ké-
szítményként forgalmazott termékekrôl, amit róluk az
elôállító vagy a forgalmazó állít, akkor az úgynevezett
doppingkérdés már réges-régóta megoldódott volna.
Akkor egyetlen élsportoló sem nyúlna tiltott szerek-
hez, hiszen ezen  legális szerek alkalmazásával is bô-
dületes teljesítmény-javulás lenne elérhetô. Ez azon-
ban – jól tudjuk – nem így van, amivel természetesen
nem azt akarom állítani, hogy a legális szerek teljesen
hatástalanok, azaz alkalmazásuk szükségtelen. Nem.
Éppen azt állítom, hogy célzott és ésszerû dózisokban
történô alkalmazásukkal csökkenthetô, esetenként
jelentôsen mérsékelhetô az a különbség, ami a tiltott
szert szedô, azaz doppingoló, úgynevezett bekokszolt
versenyzô teljesítôképessége, s az üres, teljesítmény-
fokozó szereket nem használó sportoló teljesítménye
között van. Az ugyanis a szakemberek elôtt régóta
nem kérdéses, hogy olyan sportágakban, ahol a
gyorserônek s a maximális erônek meghatározó szere-
pe van (például: erôemelés, atlétikai dobószámok,
sprint), ott a tiltott szereket (például: tesztoszteron ké-
szítmények, növekedési hormonok) használó sporto-
lók óriási elônyben vannak azokkal szemben, akik
ilyeneket nem használnak. Természetesen más – bár
a teljesítményfokozás elvi szempontjából hasonló – a
helyzet a határozottan állóképességet követelô sport-
ágak (például: országúti kerékpározás, hosszútávfu-
tás, triatlon) esetében, itt az oxigénfelvételt javító sze-
rek (például: EPO) alkalmazása jelenthet óriási elônyt
a nem doppingoló versenyzôkkel szemben. 

Adjuváns szerek
Az adjuváns szerek olyan készítmények, amelyek

biológiailag erôs hatású gyógyszer-komponenseket
nem tartalmaznak, normális dózisban fogyasztva szá-
mottevô mellékhatással nem rendelkeznek. E szerek
szedésével a sportoló képes ellensúlyozni a szervezet
energiaveszteségét, pótolja az elveszített vitaminokat s
ásványi anyagokat, biztosítja a szükséges fehérjebevi-
telt stb. Ezen készítmények valamennyien legálisan
alkalmazhatók, felhasználásuk – éppen az adekvát
táplálkozás feltételeinek biztosítása érdekében – nem

csupán lehetséges, de az élsport követelményeit te-
kintve feltétlenül szükséges is. A táplálék-kiegészítôk
jelentôs része adjuváns szernek tekinthetô a sporttáp-
lálkozás szempontjából. 

Doppingszerek
Ezek azok a készítmények (többnyire, de nem kizá-

rólagosan gyógyszerek), amelyek a tiltott szerek listá-
ján (fokozatosan bôvülô, illetve módosuló lista!) szere-
pelnek. A tiltás oka pedig abban keresendô, hogy ezen
szerek a terápiás célú alkalmazást meghaladó dózis
esetén a szervezetre nagyon kedvezôtlenül hatnak,
számos olyan mellékhatás jelentkezhet a szer huza-
mos alkalmazása esetén – anabolikus-androgén szte-
roidoknál például: májkárosodás, szívinfarktus foko-
zódó kockázata –, amelynek következtében jogos a til-
tó lista. Persze a tiltó lista megszületése nem csupán
a negatív egészségi kihatásokkal, de az erkölcsi rom-
bolással, az etikai kérdések felvetôdésével is magya-
rázható.

Legális és illegális teljesítményfokozás
Az alapvetô kérdés úgy tehetô fel, hogy valóban van-

e döntô különbség a legális és az illegális módon al-
kalmazott teljesítményjavítás között?  Egyes szakértôi
véleményekkel ellentétben én nem látok, nem érzéke-
lek éles határvonalat az illegális (tiltott) eszközökkel
történô teljesítményjavítás s a megengedett, nem til-
tott szerek, módszerek felhasználásával történô legá-
lis teljesítményfokozás között. Hogy miért nem? Rövi-
den a következôkkel indokolható a véleményem:

Az élsport teljesítményigényû, s ennek érdekében
sokan a jezsuita (és sztálini!) elveket hozzák fel ment-
ségül, mely szerint a cél szentesíti az eszközt, azaz
nyerni kell minden (bármi) áron. Nos, úgy vélem ebben
a szemléletben nem az a lényeg, hogy legális vagy ille-
gális módon történik-e a magas szintû sporteredmény
biztosítása, hanem az a lényeg, hogy a versenyzô ma-
gas szinten teljesítsen, de ugyanakkor ne bukjon le.
Hogy a szervezet e folyamatban károsodik-e vagy sem,
az élversenyzô szenved-e maradandó károsodást, meg-
rövidül-e az élettartama, módosul-e az életminôsége
stb. ez a kérdés csak másod-, illetve sokadrangú prob-
lémaként kerül felszínre. Hisszük vagy nem, elfogad-
juk vagy nem, de ettôl a tény még nem változik: ma az
élsport kôkemény üzlet. Az élsport célja nem az egész-
ség, az élsport nem rekreációs szintû tevékenység! Az
élsport pénz- és teljesítményorientált világ. S azzal a
gondolattal, amelyet korábban az antidopping harc
egyik jeles hazai képviselôje, Bakanek György fogal-
mazott meg – a dopping a lusták és a rövidtávon gon-
dolkodók stratégiája és zsákutcája – elvileg persze
egyet lehet érteni, de a gyakorlat az bizony más. A
minden áron gyôzelemre való törekvés bizony felülírja
ezt a nézetet. Nem a lusta doppingoló s a szorgalmas
nem doppingoló versenyzôk küzdelmérôl van immár
szó, hanem a szuperteljesítmény (és pénz!) eléréséhez
minden áldozatot vállaló, élvonalbeli sportolók össze-
csapásáról. S ha kell, akkor az ehhez az alapot szolgál-
tató, szinte emberfeletti edzésmunka elvégzésérôl,
amit ugye megkönnyít a regenerációt elôsegítô dop-
pingszerek alkalmazása. Szóval Vergilius ismert mon-
dása: labor omnia vincit improbus (a szívós munka
mindent legyôz) akkor érvényesül, ha a szívós munka
élettani alapját ehhez megteremtjük (illegális úton!). 

Minden teljesítményfokozó módszer, eljárás – legyen
az legális vagy tiltott – alapvetô célja a sportoló ered-
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ményszintjének javítása, ez azonban fokozott edzés-
munkát igényel. Tehát a regeneráció gyorsítása a
kulcskérdés, olyan szer, illetve módszer alkalmazása,
amely a nagyterhelésû és nagyintenzitású edzést köve-
tôen biztosítja a gyors és hatékony regenerációt, azaz
azt, hogy a versenyzô a következô edzések során is ki-
válóan bírja majd a terhelést. Ez az alapja a teljesít-
ményfejlôdésnek, azaz az egyre fokozódó terhelésre be-
következô sikeres élettani adaptáció. Hogy ezt milyen
készítmény, illetve eljárás segítségével érjük el – legá-
lis vagy illegális úton – élettani szempontból nincs
nagy különbség, legfeljebb az ismert vagy feltételezett
negatív mellékhatások (side effects), illetve a lebuká-
sok kivédésével kapcsolatos kiegészítô orvosi-farmako-
lógiai tevékenység jelentôségét kell még megemlíteni.

Ne dugjuk a fejünket a strucchoz hasonlóan a ho-
mokba, próbáljunk – ha nehezen megy  is – ôszinték
lenni! Az élsport nem egyenlô az egészséges testkultú-
rával, az élsport kegyetlen, a gyengébbet elsöprô, va-
lóban kôkemény üzlet, ahol gyôztesek és vesztesek is
vannak, sikeres élsportolók és áldozatok is. Ahogy
Lángfy György sportorvos fogalmazott: a ma élsporto-
lója a jövô potenciális rokkantja. Egyszerûen nem
egészséges tartósan hipoxiás állapotban lennie a szer-
vezetnek – ingerhatás, adaptáció, teljesítményfejlôdés
– nem egészséges naponta 40 km-t futni, vagy 20
km-t úszni vagy 20 tonnát emelni. A szervezet késôbb
elég nagy valószínûséggel benyújtja majd a számlát,
akkor is, ha tiltott, s akkor is, ha legális, de hatékony
teljesítményfokozó szert használtunk tartósan. 

Ezek voltak azok az indokok, amelyek alapján nem
érzem a legális és illegális szerek alkalmazása közötti
éles különbséget.

Fair play
Sokan úgy vélik, hogy a doppingellenôrzés szigorítá-

sa tudja biztosítani azt, hogy a doppingszereket hasz-
náló sportoló lebuktatásával megvalósuljon a fair
play, azaz a doppingszert nem használó sportoló ne
kerüljön – a teljesítményét tekintve – hátrányba. So-
kan így vélekednek, én viszont nem. Ugyanis a dop-
pingellenôrzések megbízhatósága kapcsán igencsak
sok aggály merülhet fel. És itt elsôsorban nem a jelen-
leg alkalmazott méréstechnikák (pl. GC-MS, HPLC-
MS) határaira gondolok, hanem a mintavétellel, a
mintaadással kapcsolatos fizikai, biológiai, farmako-
lógiai manipulációkra s természetesen az úgynevezett
adminisztratív manipulációkra. Ez utóbbi alatt azt ér-
tem, ha valamilyen érdekbôl – sportklub, város, me-
gye, ország, nemzeti szövetség, nemzetközi szövetség –
a pozitív eset nem kerül napvilágra.

A leírtakból is adódik, hogy az elvégzett dopping-
vizsgálatoknál általában csupán 1-2 % a lebukók ará-
nya, pedig a szakember (a jól képzett edzô) dopping-
vizsgálat nélkül is látja a versenyzô terhelhetôsége s
edzéseredményei alapján, hogy valószínûsíthetô-e a
tiltott szer használat. A doppingellenôrzésen megbu-
kott sportolók csupán a jéghegy csúcsát képezik. A
jéghegy aránytalanul nagyobb része azért még ott van
(a vízfelszín alatt), holott a víz felett csak a csúcs lát-
szik. Ez is a doppingellenôrzés értelmetlenségét, illet-
ve gyenge hatékonyságát bizonyítja. Meg persze az a
tény is, hogy mindig vannak olyanok – itt jön elô me-
gint a pénzkérdés –, akik olyan készítményeket (mód-
szereket) használnak, amelyek vagy még nincsenek a
doppinglistán, vagy amelyekre vonatkozóan nincs
még referencia-anyag a szer identifikálására az akkre-

ditált laboratóriumokban, vagy olyan eljárásról,
szubsztrátumról van szó, amelyek kimutatása jelen-
leg nem lehetséges (például: géndopping).

Szóval van tehát esélyegyenlôség, van valóban fair
play? Nincs bizony, s ezt nyilvánvalóvá kell tenni, ki
kell bátran mondani. Ugyanis a legális és illegális sze-
rek kombinálásával – megfelelô medicinális háttérrel
persze – elég nagy valószínûséggel elkerülhetô a lebu-
kás, s a teljesítôképesség mégis igen magas szintû.
Ez utóbbi azzal függ össze, hogy az illegális szerek al-
kalmazásával megszerzett magas teljesítôképességi
szint egy ideig (hetekig!) a legjobb legális szerek kom-
binációjának alkalmazásával is fenntartható, amikor-
ra – a doppingvizsgálat, illetve a verseny idôpontja – a
korábban alkalmazott doppingszer metabolitjainak
koncentrációja már nagy valószínûséggel a kimutat-
hatósági, illetve a kvantitatív meghatározási határ alá
csökken. (A versenyeken kívüli idôpontban (out of
competition) végzett ellenôrzések hatékonyságának
kérdésébe nem kívánok most belebonyolódni, de tény,
hogy ez esetben is számos akadályozó tényezô – a
nemzetközi szövetségek doppingellenôreinek vízuma,
szállítása, szállodai elhelyezése nem függetleníthetô
többnyire az adott ország adott országos szövetségé-
nek tevékenységétôl, így fel lehet készülni, fel lehet
készíteni a versenyzôket farmakológiai s egyéb (sze-
mélycsere hasonló kinézetû versenyzôkkel) beavatko-
zásokkal – teszi kérdésessé az adott eljárást. 

S persze – tudva s elfogadva, hogy az élsport teljesít-
ményorientált világ – a kérdés úgy is feltehetô, hogy
van-e jogunk korlátozni a kérdéses sportoló igencsak
érthetô célkitûzését, ha ô az ország, vagy Európa, eset-
leg a világ legjobbja akar lenni a választott sportág-
ban?  Hol van már az amatôrség, az igazi olimpiai esz-
me az élsportban? Sehol! A becsületes és tisztességes
játék (és felkészülés persze!) elve a nemzetközi élsport-
ban elkopott. A XXI. sz. elején tapasztalható élsporto-
lói mentalitás – tudomásul kell venni – nem erre épül.

Realitások
Az eddig leírtak alapján is látható, hogy a dopping

elleni harc nem sok sikert ígér. Bár a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság 2001-ben megválasztott belga (fog-
lalkozását tekintve orvos) elnöke, Jacques Rogge kí-
méletlen és széleskörû doppingellenes harcot hirde-
tett (nem állítom, hogy teljesen eredménytelenül!), de
én még nagyon jól emlékszem a leköszönô elnök, a
spanyol Juan Antonio Samaranch szavaira, aki azt
mondta, hogy hosszú sportvezetôi pályafutásának
egyik legkeserûbb következtetése éppen az, hogy a
dopping elleni háborút nem lehet megnyerni, legfel-
jebb egy-egy ütközetet ebben a háborúban. Sajnos én
is úgy látom, hogy az a törekvés, hogy a sport megtisz-
tuljon a tiltott szerek alkalmazásától, nem realitás.
Ma az úgynevezett doppingérzékeny sportágakban az
élvonalban lévô sportolók esetében nem az különböz-
teti meg a doppingolót a nem doppingolótól, hogy az
egyik szed, a másik meg nem szed tiltott szert, hanem
az, hogy az egyik lebukott, a másik meg nem. 

Az esélyegyenlôséget – hozzávetôlegesen persze, hi-
szen tökéletes esélyegyenlôség soha nincs és nem is
volt – az biztosítaná, ha senki nem szedne tiltott telje-
sítményfokozó szereket. Sajnos a valóság eléggé ellen-
tétes azzal a vélekedéssel, hogy a doppingellenôrzési
rendszer szigorításával és korszerûsítésével egyértel-
mûen vissza lehet szorítani a doppingszerek alkalma-
zását s biztosítani lehet a fair play-t. Ugyanis éppen
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az adott szintû doppingellenôrzés nyit kaput – persze
a vélt fair play szellemében – az esélyegyenlôtlenség
elôtt. 2 okból adódóan.

Az elsô ok az, hogy a nem kellô orvosi és tudomá-
nyos háttérrel (s persze anyagival) rendelkezô sporto-
ló vagy tiszta felkészülést vállal, s akkor biztosan le-
marad a vetélkedésben, vagy tiltott szerekhez nyúl, s
akkor meg elôbb-utóbb lebukik.

A második ok, hogy az a sportoló, aki mögött jól ki-
épített, magas színvonalú tudományos és adminisz-
tratív háttér áll, az csaknem teljesen biztos, hogy so-
ha nem fog lebukni, holott teljesítménye világszínvo-
nalú. Ez a versenyzô ugyanis megkapja azt, ami a le-
bukás elkerüléséhez mondjuk farmakológiailag (pél-
dául: neutralizátorok, maszkírozó ágensek) kell,
másrészt azokat a legális szereket, adjuváns készít-
ményeket és egyéb lehetôségeket (például: fizioterá-
pia, balneológia), amelyek a megszerzett teljesít-
ményszint ideiglenes fenntartását hatékonyan képe-
sek biztosítani.

Akkor mi a megoldás? Milyen irányokba lehetne el-
indulni, hogy a dopping-probléma elfogadható módon
megoldódjon? Hiszen azért az ellenôrzések fokozása,
szigorítása melletti vélekedésekkel szemben a liberali-
zációval kapcsolatos nézetek is fellelhetôk (WADA,
2007, Economic Freedom, 2010). Nézzük a 2 utat! 

Az elsô út
Az elsô út az eddig is járt út, a szigorú s egyre szi-

gorodó (például: eltiltás örökre az elsô doppingvétség
után) doppingellenôrzés útja. Lehet a módszereket tö-
kéletesíteni, az eljárásokat finomítani, nemzetközi an-
tidopping szervezetet (WADA) létrehozni, fokozni az
éberséget, törekedni a manipulációk visszaszorítására
s keményen fellépni a vétkesekkel (sportolókkal,
edzôkkel, orvosokkal, sportvezetôkkel stb.) szemben.
Lehet doppingellenôrök ezreit ide-oda utaztatni, levett
minták tízezreit ide-oda (akkreditált laboratóriumok)
küldözgetni, ott elemeztetni, hosszú ideig tároltatni,
az eredmények alapján szankcionálni, a tiltakozók el-
len bíróságokon fellépni, konferenciákat rendezni s
rengeteg embert ezen a területen foglalkoztatni. Le-
het, de valóban szükséges-e? Valóban ez-e a helyes
megoldás? Ha igen, akkor ez rengeteg költséget fel-
emésztô út. A doppingérzékeny sportágakban mûkö-
dô nemzetközi sportszövetségek költségvetésének ma
mintegy harmadát teszi ki az antidopping tevékenység
finanszírozása. És akkor nem beszéltem a nemzeti
(országos) antidopping szervezetek létrehozásának és
mûködtetésének anyagi hátterérôl.

Ha a járulékos költségeket is figyelembe vesszük,
akkor a doppingellenôrzés költsége egyetlen mintára
vonatkozóan mintegy 1000 USD összeg. Ha a pozitív
minták 1%-os arányával számolunk, akkor egyetlen
pozitív eset „kitermelésének" költsége 100 ezer USD.
Megéri? Érdemes?

A második út
Ez a liberalizáció útja. Úgy gondolom, eléggé felesle-

ges pénzkidobás mondjuk egy A versenyzô vizeletét
megvizsgálni, s megállapítani, hogy az nem tartalmaz
tiltott szert, holott a valóságban a minta egy B egyén-
tôl származott. Ha nincs reális esély a doppingháború
megnyerésére, akkor nem kellene ezt inkább bevalla-
ni, s elfogadni, hogy liberalizáció szükséges ezen a
fronton? Hogy nem a doppingellenôrzés egyre széle-
sebb körben való kiterjesztése a megoldás?

Persze nem kell odadobni a gyeplôt a lovak közé!
Semmiképpen nem, csupán nem az ellenôrzésre, ha-
nem a józanságra, a realitás-érzékre fektetni a hang-
súlyt. Arra, hogy nem tiltás és ellenôrzés kell elsôsor-
ban, hanem megelôzés, objektív adatokat tartalmazó
és közérthetô felvilágosító tevékenység. Ôszintén is-
mertetni kell a doppingszerek szedése következtében
felmerülô egészségi problémákat, az alkalmazás káros
hatásait!  Az élsportolóktól pedig nyugodtan meg le-
hetne követelni ezen ismeretek birtoklását is, átadni
szakanyagokat, megszervezni tájékoztató elôadáso-
kat, ennek anyagából eredményes tesztvizsgát megkö-
vetelve. Azaz nemzetközi szintû versenyzôknél az
adott információk visszakérdezése alapvetô elvárás le-
hetne. 

Talán a legnagyobb dilemma a dopping liberalizálá-
sával kapcsolatban a fiatalkorúak (s nem feltétlenül
csupán a versenysportban résztvevôkrôl van szó!) dop-
pingolása, doppingszerekkel való ellátása. Ez a tény a
kérdéskör átfogó s alapos elemzését igényli, az egész-
ségi elvárásokon túl az etikai, társadalmi, jogi, gazda-
sági, szociális jellemzôk és következmények figyelem-
bevételét is. Óriási a felelôsség a fiatalokat illetôen,
sajnos a modern (?) társadalmak mai világában renge-
teg a veszély, az erkölcsi útvesztés lehetôsége.

A doppingellenôrzés helyett talán inkább megfelelô
egészségi kontrollvizsgálatokat kellene szervezni a tel-
jesítményfokozó szerek alkalmazói részére. Így sztero-
idok szedése esetén az úgynevezett májfunkció vizsgá-
latot, amely idôben figyelmeztet a várhatóan fellépô
károsodásokra. S a doppingellenôrzés eltörlése követ-
keztében felszabaduló – messze nem elhanyagolható –
pénz egy részét prevencióra és aktív felvilágosító tevé-
kenységre (például: poszterek a testépítô termekben a
doppingszerek mellékhatásairól) lehetne fordítani.
Esetleg sportlétesítmények építésére, sportfelszerelés-
re, tömegsport és iskolai sport támogatására s még
száz egyéb hasznos célra.

Van harmadik út?
Úgy vélem, nincs. Nem nagyon lehet kombinálni az

elsôt a másodikkal. Vagy keményen tiltunk, vagy fel-
engedjük a sorompót. A nagy erdélyi fejedelem, Beth-
len Gábor mondta, hogy nem lehet mindig megtenni
azt, amit meg kellene, de mindig meg kell tenni azt,
amit meg lehet. Tessék ezen elgondolkodni, s alkal-
mazni a mondást a doppingkérdés esetében, keresve
a megoldást! Mi a megoldás? A szigorítás vagy a libe-
ralizáció?

Én úgy vélem a szigorú doppingellenôrzés nagyon
költséges, eredménye, hatékonysága pedig megkérdô-
jelezhetô. A liberalizáció biztosan olcsóbb, de azért a
felvilágosító tevékenység sem ingyenes. 

Az ellenôrzés persze kombinálható a prevencióval s
a felvilágosító munkával. Az isztambuli antidopping
konferencia egyik szlogenje a Prevenció-Edukáció-
Kontrol hármas volt (Jancsó, 2011). Arra azért látok
némi reményt, hogy a megelôzés és felvilágosítás elô-
térbe helyezésével, a nevelés, oktatás kiszélesítésével
és hatékonyságának növelésével a doppingellenôrzés
volumene csökkenhet, s így a jövôben a költségek is
mérséklôdhetnek. 

S végül még egy gondolat. A bevezetésben írtam a
latin mondást: tempora mutantur. Azaz változnak az
idôk. Igen, valóban változnak. De a teljes latin mon-
dás így hangzik: tempora mutantur et nos mutantur
in illis! Azaz mi is változunk. Igen. Én is változom, az
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én nézeteim is módosulnak. 20-25 évvel ezelôtt még
úgy véltem – s számos cikkben leírtam – hogy az a
megoldás, ha a doppingellenes harc alapja az egyre
kiterjedtebb, átfogóbb és szigorúbb doppingellenôr-
zés. Ma már nem így látom a kérdést. Nincs reális
esély a dopping elleni háború megnyerésére. Más jel-
lemzôknek, nem a tiltásnak kellene dominálnia!

Egyébként én el tudok képzelni doppingszerek al-
kalmazásától mentes versenysportot is – igaz nem ma
és nem holnap. A közeljövôben nem valószínûsíthetô,
hogy a sport – persze nem csupán az élsport képvise-
lôirôl, de a testépítô termekben edzô, nem versenyre
készülô, de tiltott szereket használó sportolókról se fe-
ledkezzünk meg – megtisztul a doppingszerektôl. Szó-
val lehetségesnek tartom a doppingszerektôl mente-
sen készülô sportolók részvételét a doppingellenôrzés
mentesen rendezett versenyeken, de ehhez a jelenlegi-
tôl gyökeresen eltérô társadalmi és morális viszonyok-
ra lenne szükség. Ez persze nyilvánvalóan nem, illet-
ve nem csupán magyarországi probléma. Hogy ez a
paradigma-váltás realizálódik-e, az nem csupán a
sportoló anyagi helyzetétôl, de a józanságtól, a szelle-
mi szinttôl is függ. Azaz attól, hogy ki tud-e alakulni
egy gondolkodásában és tevékenységében is egészsé-
ges társadalom, azaz a homo sapiens és homo faber
együttes megjelenése. Persze a mainál jóval magasabb
szintû erkölcsiséggel, kulturális háttérrel, tudomá-
nyos felkészültséggel, s igényességgel. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy a liberalizálás csak érett (demokrá-
cia szempontjából érett) társadalmakban válhat be.

Ma úgy vélem, hogy a költségeket nem kímélô, rend-
szeresen végzett doppingellenôrzések nem jelentik a
válságból kivezetô utat. Ma úgy látom, hogy az a tö-
rekvés, hogy a sport megtisztuljon a tiltott szerek al-
kalmazásától, nem realitás. 
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Összefoglaló
A hazai verseny és szabadidôsport finanszírozási

helyzete évtizedek óta megoldásra vár. Európában
egyedi példaként, bevezetésre került hazánkban egy
új sportfinanszírozási rendszer, amely a társasági
adón keresztül, látvány-csapatsportágak támogatásá-
val kíván új perspektívát nyújtani a teljes sporttársa-
dalom számára. A törvénymódosítás kétségkívül ha-
talmas lehetôséget jelent, azonban számos kérdést is
felvet. Vajon milyen áron valósulhat meg az új finan-
szírozási rendszer? Milyen gazdasági hatásokkal kell
számolnunk? Hogyan érinti a szabadidôsportot és a
társadalom helyzetét? Egyáltalán: valóban alulfinan-
szírozott a magyar sport? Célom többek között az em-
lített kérdések megválaszolása. Közgazdasági szemlé-
letet képviselve, a sportszféra sajátosságait figyelembe
véve elemzem az új szabály lehetséges hatásait. Szá-
mításokkal igazolom a vállalati szférára gyakorolt
kedvezô hatást és az állami költségvetés jelentôs be-
vételkiesését. Kutatómunkám során megállapítottam,
hogy míg a sportszervezeteknek hatalmas lehetôséget,
addig az állam, így feltehetôen a társadalom számára
is jelentôs terheket jelent az új rendszer. Az intézke-
dés csak bizonytalan hatással bír a népegészségügy
alakulásában; a diák-, iskolai- és szabadidôsport
helyzetének megoldása, támogatási rendszerének ki-
dolgozása továbbra is alapvetô fontosságú és elenged-
hetetlen.

KKuullccsssszzaavvaakk:: sportfinanszírozás, társasági adó, gaz-
dasági hatások, központi költségvetés, társadalom

Abstract
The financing of the Hungarian competitive and

leisure sport are facing several problems to be sold. A
new sport financing scheme has been introduced in
Hungary, as a unique system in Europe that provides
a new perspective to the whole sport society by sub-
sidizing spectacle sports through corporate tax. The
modification of the law means a huge opportunity,
however it raises several questions. What price does
the new financing system command to be carried out?
How does it affect the position of leisure sport and
society? What economic effects should be considered?
Otherwise, is the Hungarian sport really suffering due
to the lack of financing? I set the mentioned questions
to be answered as an aim. Representing an economic
point of view, taking into consideration the aspects of
sport sector I do analyze the possible effects of the
new measurement. I verify the favourable influence

on business organizations and the significant budget
deficiency by calculation. I do demonstrate that the
new system provides an enormous possibility for
sport clubs, while a huge burden for the public
budget as well as for the society. The measurement
has only uncertain effects on public health; the cur-
rent situation of children’s sport, school sport and
leisure sport are still waiting to be solved.

KKeeyy--wwoorrddss:: sport financing, corporate tax, econom-
ic effects, public budget, society

Bevezetés
Magyarország évek óta súlyos finanszírozási, létesít-

mény-ellátottsági és intézményrendszeri problémák-
kal küzd mind a szabadidôsport, mind a versenysport
területén. A 2011. július elsején hatályba lépett sport-
támogatással összefüggô törvénymódosítások vitatha-
tatlanul a legnagyobb változást és lehetôséget hozhat-
ják a magyar sport életében a rendszerváltás óta. Tár-
sasági adókedvezményt kaphatnak az öt látvány-csa-
patsport – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilab-
da, jégkorong – valamelyikét támogató vállalkozások,
továbbá sportolók is választhatják az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerinti adózást.
Így a jövôben az állam nem közvetlenül, hanem a nye-
reséges vállalatok adójának átengedésével finanszí-
rozza az említett öt csapatsportágat. A szabályozás
ugyan közvetlenül a versenysportot érinti, azonban
közvetett hatásai szerteágazóan befolyásolják a sza-
badidôsport és a társadalom egészének helyzetét is.
Az új rendszer kétségtelenül hatalmas lehetôség az
érintett sportszervezetek számára, azonban kérdések
sora merül fel: milyen áron valósulhat meg a rend-
szer? Milyen gazdasági hatásokkal bír a törvénymódo-
sítás? Hogyan befolyásolja az egyén, a szabadidôsport
és a társadalom egészének helyzetét? Valóban keveset
költ az állam a magyar sportra?

Módszerek
Fô célom a 2011. július 1-én hatályba lépô, lát-

vány-csapatsportok támogatásával összefüggô tár-
sasági adó törvénymódosítás lehetséges makrogaz-
dasági hatásainak meghatározása és elemzése volt.
Ennek érdekében elsôként áttekintettem a vonatko-
zó törvényt és kormányrendeletet. A jogszabályok
alapján röviden összefoglaltam a releváns tartalmi
vonatkozásokat. Ezt követôen meghatároztam az új
szabályozás által érintett felek (stakeholderek) körét
és szisztematikusan megvizsgáltam a lehetséges ha-
tásokat. Ahol lehetôségem nyílt, számítással támasz-
tottam alá állításaimat: számszerûsítettem a vállala-
ti szféra megtakarítását és kiszámítottam az állami
társasági adóbevétel csökkenésének lehetséges mér-
tékét.
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Eredmények
A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI.30.)

számú kormányrendelet alapján a támogatást igénybe
vehetik amatôr sportszervezetek, például diáksport
egyesületek, hivatásos sportszervezetek, az érintett öt
szakszövetség, utánpótlás-fejlesztést végzô közhasznú
alapítványok, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság
is. Támogatható tevékenységek különbözô intenzitás-
sal a személyi jellegû ráfordítások (bizonyos megszorí-
tásokkal), a szakemberképzés, a tárgyi eszköz beru-
házások, az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos és a
versenyeztetéssel összefüggô feladatok. A támogatás
folyamata a gyakorlatban kissé bonyolult, többlép-
csôs rendszer. Elsô lépésként a támogatást igénylô
sportszervezet pályázatot (sportfejlesztési programot)
nyújthat be a sportági szakszövetséghez (szakszövet-
ség, illetve a MOB esetén a jóváhagyó szerv a Nemze-
ti Sport Intézet). Az adott sportág fejlesztési tervének
megfelelô pályázatok jóváhagyása után a sikeres pá-
lyázattal rendelkezô szervezet felveheti a kapcsolatot a
potenciális támogató vállalattal. Ezután következhet
az ún. támogatási igazolás birtokában a tényleges tá-
mogatás folyósítása. A támogatás megfelelô felhaszná-
lását szigorúan ellenôrzik, a szabálytalan felhaszná-
lásnak vagy nem megfelelô elszámolásnak szigorú kö-
vetkezményei vannak: a hibát elkövetô sportszervezet-
nek nemcsak a részére megítélt támogatási összeget,
hanem büntetésként ennek, a pénznek további ötven
százalékát is vissza kell fizetnie.

A következôkben négy szemszögbôl vizsgálom meg a
szabályozás hatásait. Elsôként a vállalati szféra érde-
keit tekintem át, ezután a sportszervezetek következ-
nek, mint közvetlenül érintettek. Természetesen jelen-
tôs hatást gyakorol a rendszer az állami költségvetés-
re, mint finanszírozóra. Ami pedig kevésbé szembetû-
nô és sajnos sokan átsiklanak felette, a társadalom
egészét érintô következmények. Jelen helyzetben is
igaz a gyakorta hangoztatott közhely, miszerint „nin-
csen ingyen ebéd". Ugyanis minden támogatást, ame-
lyet az állam eszközöl, valahonnét finanszírozni kell.

11..  AA  vváállllaallaattii  sszzfféérráátt  éérriinnttôô  hhaattáássookk
A TAO törvénymódosítás kétféleképpen is preferálja

a nyereségesen mûködô, támogató cégeket. Egyrészt a
támogatás elismert ráfordításként jelenik meg, vagyis
levonható az adózás elôtti eredménybôl. Másrészt a tá-
mogatással egyenlô mértékû adókedvezmény is érvé-
nyesíthetô. Tehát nem csak az adóalapra, hanem a fi-
zetendô adó nagyságára is csökkentô hatással van a
jogszabály. Nézzünk egy konkrét számítási példát! Két
esetet fogunk végignézni. Az elsô esetben a vállalat
nem ad támogatást, a másodikban él a lehetôséggel. A
számítást 10%-os és 19%-os adókulcs mellett is leve-

zetjük. Elsôként tegyük fel, hogy az adott vállalkozás
nem kíván támogatást adni, üzleti eredménye 500 mil-
lió Ft. Az 11..  ttáábblláázzaattbbaann láthatjuk, hogy ebben az eset-
ben 95 millió Ft-os adófizetési kötelezettsége keletke-
zik a vállalatnak – 19%-os adókulcsot feltételezve.

Vizsgáljuk meg a másik esetet is! A vállalkozás szin-
tén 500 millió Ft üzleti eredménnyel rendelkezik,
azonban igénybe veszi a támogatási lehetôséget maxi-
mális szinten (fizetendô társasági adó 70%-a). Ez eset-
ben csökkent az adózás elôtti eredménye, majd még
egyszer érvényesítve a kedvezményt, levonva a támo-
gatás összegét fizetendô adójából, következô évi adóe-
lôlege csak 15,865 millió Ft. Egyértelmûen látható,
hogy a vállalkozások jelentôs mértékû elônyhöz jut-
nak a kedvezmény által (22..  ttáábblláázzaatt). A vállalat „összes
költsége" (66 500 + 15 865 = 82 365 < 95 000) így
13,3%-kal csökkent (82 365/95 000 = 0,867). Az ál-
lamnak pedig pontosan egy-hatodát fizeti adóként,
mint támogatás nélkül tenné (95 000/15 865 =
5,988).

Természetesen abban az esetben is megéri a vállal-
kozás számára élni a lehetôséggel, amennyiben az
alacsonyabb, 10%-os adókulcs vonatkozik rá (adó-
alapja nem haladja meg az 500 millió Ft-ot). Ekkor a
vállalkozás költségei 7%-kal csökkennek (az alábbi
példa alapján: (11 500 + 35 000)/50 000 = 0,93), az
államnak pedig a támogatás nélkül fizetendô adóbevé-
telének 23%-át fizeti, vagyis kb. egy-negyedét annak,
mint támogatás nélkül tenné (50 000/11 500 = 4,348)
(33..  ttáábblláázzaatt,,  44..  ttáábblláázzaatt).

Az egyetlen negatívumként a versenyszféra számára
csupán az említhetô, hogy a vonatkozó szerzôdés nem
tartalmazhat szponzorációt.

22..  AA  ssppoorrttsszzeerrvveezzeetteekkeett  éérriinnttôô  hhaattáássookk
Magyarországon hosszú évek óta méltatlan állapo-

tok uralkodnak a sportegyesületeknél intézmény-ellá-
tottság, tárgyi eszközök és a személyi erôforrás erköl-
csi és anyagi megbecsülése terén egyaránt. Az új tör-
vény kiemelkedô lehetôséget nyújt a versenysport szá-
mára. A támogatás ugyan EU jogharmonizáció miatt
nem költhetô hivatásos sportolók bérére, de a felsza-
baduló források által nagyobb rész maradhat a sport-
egyesület költségvetésében ilyen jellegû kiadások fe-
dezésére is. A támogatás hatalmas lehetôség a teljes
sporttársadalom számára, ezért is kiemelkedôen fon-
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11..  ttáábblláázzaatt.. Vállalkozások adózása sporttámogatás
nélkül, 19%-os adókulcs mellett
TTaabbllee  11.. Corporate tax without sport financing, if tax
rate = 19%

AA  vváállllaallaatt  nneemm  aadd  ttáámmooggaattáásstt
Üzemi eredmény 500 000 000 Ft
Adózás elôtti eredmény 500 000 000 Ft
(adóalap)
TTéénnyylleeggeess  aaddóóffiizzeettééssii  9955  000000  000000  FFtt
kköötteelleezzeettttsséégg
(19 százalékos kulcs mellett)
AAddóózzááss  uuttáánnii  eerreeddmméénnyy 440055  000000  000000  FFtt

22..  ttáábblláázzaatt.. Vállalkozások adózása sporttámogatással,
19%-os adókulcs mellett
TTaabbllee  22.. Corporate tax with sport financing, if tax
rate = 19% 

AA  vváállllaallaatt  aadd  ttáámmooggaattáásstt
Üzemi eredmény 500 000 Ft
Sportszervezet támogatása 35 000 Ft
maximális mértéket 
feltételezve, 70%
Adózás elôtti eredmény 465 000 Ft
Társasági adó 46 500 Ft
(10%-os kulcs mellett)
Igénybe vehetô 35 000 Ft
adókedvezmény
TTéénnyylleeggeess  aaddóóffiizzeettééssii  1111  550000  FFtt
kköötteelleezzeettttsséégg
AAddóózzááss  uuttáánnii  eerreeddmméénnyy 441133  550000  FFtt
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tos a visszaélések elkerülése. A nem megfelelô fel-
használás komoly szankciókat is von maga után.

A beruházások közvetett hatását elviekben a szabad-
idôsport is élvezheti. Az újonnan létesülô intézmények,
sportpályák és sporteszközök a társadalom egészségé-
nek javulását is eredményezhetik, megfelelô intéz-
ményrendszer, ösztönzés és támogatási háttér társulá-
sa esetén. A diák- és egyetemi sport közvetlenül is pro-
fitálhat a helyzetbôl, mivel megfelelô feltételek mellett
diáksport egyesületek is jogosultak lehetnek a támoga-
tás igénybevételére. Ez jelentôs lépés lehet az oktatás-
ban rejlô egészségnevelô hatás kiaknázására.

33..  AAzz  áállllaammoott  éérriinnttôô  kköözzvveetteetttt  hhaattáássookk
A törvénymódosítás pozitív hatásait élvezôk áttekin-

tése után meg kell vizsgálnunk, milyen áron valósul-
hat meg a támogatási rendszer. Az állam redisztribú-
ciós funkciója révén a beszedett adók átcsoportosítá-
sával különbözô transzfereket biztosít a vállalati- és a
háztartási szektor számára. Az államháztartás, illetve
a központi költségvetés egyensúlyának alapvetô felté-
tele a befizetett adók és a folyósított támogatások
egyenlôsége. Természetesen a gyakorlatban ez koránt
sincs mindig így. Azonban a túlzott mértékû deficit
beláthatatlan következményekhez vezethet, amelynek
elkerülése kulcsfontosságú egy állam hosszútávon
fenntartható mûködésének érdekében.

A társasági adóbevételek az állami költségvetés je-
lentôs részét képezik. A jövedelemadók a 3. legna-
gyobb bevételei a költségvetésnek a forgalomhoz kap-
csolódó adók és a TB járulékok után. Fontos megje-
gyeznünk, hogy a társasági adóbevételek esetében egy
alapvetôen is csökkenô tendenciát mutató adóbevéte-

li jogcímrôl van szó, amelyet a látványcsapat-sport-
ágak támogatására fordított összegek tovább apaszta-
nak. A 2010. évi elôirányzat 609 milliárd Ft-ja helyett
mindössze 332,4 milliárd Ft folyt be az államkasszá-
ba, 2011 elsô 9 hónapjában pedig mindössze 154 mil-
liárd Ft. (A tanulmány megírásakor még nem állnak
rendelkezésre adatok a 2011. évi pontos összegrôl.) Az
említett adatok ismeretében érdemes megvizsgál-
nunk, mekkora összegtôl eshet el az államháztartás a
társasági adókedvezmény révén! Az adókulcs 2012-
ben a pozitív adóalap 500 millió Ft-ot meg nem hala-
dó összegéig 10%, a felett pedig 19%. Így két esetet
kell megvizsgálnunk:

II..  AAzz  aaddóóaallaapp  mmeegghhaallaaddjjaa  aazz  550000  mmiilllliióó  FFtt--oott
A vállalati szféra által fizetendô adó támogatás nél-

kül (t=19%-os adókulcsot feltételezve):
0,19 ×

A vállalti szféra által fizetendô adó a támogatás
igénybevételével:
(×–× x 0,19 x 0,7) x 0,19 – × x  0,19 x 0,7 = 0,03173 ×

ahol × azon vállalatok üzleti eredményeinek összes-
sége, melyek éves eredménye egyenként meghaladja
az 500 millió Ft-ot. Így a lehetséges, „új" állami adó-
bevétel nagysága a törvénymódosítás elôttihez képest
százalékban kifejezve:

(0,03173 × ÷ 0,19 ×) x 100 = 16,7

IIII..  AAzz  aaddóóaallaapp  nneemm  hhaallaaddjjaa  mmeegg  aazz  550000  mmiilllliióó  FFtt--oott
((tt==1100%%))

A vállalati szféra által fizetendô adó a támogatás
nélkül (t=10%-os adókulcsot feltételezve)

0,1 ×
A vállalati szféra által fizetendô adó a támogatás

igénybevételével:
(×–× x 0,1 x 0,7) x 0,1 – × x  0,1 x 0,7 = 0,023 ×,

ahol × azon vállalatok üzleti eredményeinek összes-
sége, melyek éves eredménye egyenként nem haladja
meg az 500 millió Ft-ot. Így az említett vállalati kör te-
kintetében az adóbefizetések a törvénymódosítás elôt-
ti befizetésekhez képest 77%-kal csökkenhetnek (az
eredeti 23%-ára), ugyanis:

(0,023 × ÷ 0,1 ×) x 100 = 23
Vagyis az állam alig 16,7-23%-át kaphatná eredeti

adóbevételének. A számított érték természetesen egy
elvi határsáv, ami azt az esetet tükrözi, amikor min-
den vállalkozás élne a támogatás lehetôségével. Tehát
a sajtóban emlegetett 70%-nál többel, akár 77-83,3%-
kal is csökkenhet a társasági adóbevétel. Az éves tár-
sasági adóbevételt 200 milliárd Ft-nak becsülve, ez
kb. 150-166,6 milliárd Ft kiesésnek felelhetne meg,
melyet más adóbevételekbôl kellene pótolnia az ál-
lamnak.

Hosszú idôsorok természetesen még nincsenek a tá-
mogatási rendszerrel kapcsolatban, a törvénymódosí-
tás elsô hatásairól azonban már rendelkezünk ada-
tokkal. Lukács Zsuzsanna, a Nemzeti Sport Intézet
(NSI) fôigazgató-helyettesének elmondása alapján ed-
dig közel 94 milliárd forintnyi kérelem érkezett be –
szám szerint 1600-nál is több, – az eddig jóváhagyott
kérelmek mértéke pedig 34 milliárd Ft-ra tehetô. A tá-
mogatást igénylôk köre és azok nagysága tekintetében
azonban jelentôs növekedés várható, így nem elkép-
zelhetetlen, hogy az igényelt összegek nagyságrendje a
jövôben meghaladhatja a kalkulált 150-166,6 milliárd
Ft-ot. Az eredeti jogszabály nem tartalmaz költségve-
tési korlátot, azonban Szalay Ferenc – az Országgyû-
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33..  ttáábblláázzaatt.. Vállalkozások adózása sporttámogatás
nélkül, 10%-os adókulcs mellett 
TTaabbllee  33.. Corporate tax without sport financing, if tax
rate = 10%

AA  vváállllaallaatt  nneemm  aadd  ttáámmooggaattáásstt
Üzemi eredmény 500 000 Ft
Adózás elôtti eredmény 500 000 Ft
(adóalap)
TTéénnyylleeggeess  aaddóóffiizzeettééssii  5500  000000  FFtt
kköötteelleezzeettttsséégg
(10 százalékos kulcs mellett)
AAddóózzááss  uuttáánnii  eerreeddmméénnyy 445500  000000  FFtt

44..  ttáábblláázzaatt.. Vállalkozások adózása sporttámogatással,
10%-os adókulcs mellett
TTaabbllee  44.. Corporate tax with sport financing, if tax
rate = 10%)

AA  vváállllaallaatt  aadd  ttáámmooggaattáásstt
Üzemi eredmény 500 000 000 Ft
Sportszervezet támogatása 66 500 000 Ft
maximális mértéket 
feltételezve, 70%
Adózás elôtti eredmény 433 500 000 Ft
Társasági adó 82 365 000 Ft
(19%-os kulcs mellett)
Igénybe vehetô 66 500 000 Ft
adókedvezmény
TTéénnyylleeggeess  aaddóóffiizzeettééssii  1155  886655  550000  FFtt
kköötteelleezzeettttsséégg
AAddóózzááss  uuttáánnii  eerreeddmméénnyy 441177  663355  550000  FFtt
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lés Sport- és Turisztikai Bizottságának alelnöke – el-
mondása alapján az állam 20 milliárd Ft-ban maxi-
malizálná az összeget. A folyósítható támogatások
mértékének korlátozása további kérdést vet fel, hogy
milyen preferenciarendszer alapján döntenének a tá-
mogatások odaítélésérôl.

Az Országgyûlés Sport- és Turisztikai Bizottsága az-
zal érvel a támogatás hatalmas mértéke mellett, hogy
ezek a kiadások hosszú távon megtérülnek a lakosság
egészségügyi mutatóinak javulásával és a sportgazda-
ságban realizált bevételek, így az ÁFA bevételek növe-
kedésével. Azonban, ha közelebbrôl megvizsgáljuk a
szabályrendszert, láthatjuk, hogy többségében a ver-
senysport finanszírozását szolgálja a törvény, ami csak
bizonytalan hatással bír a népegészségügy alakulásá-
ban. A másik érv, miszerint növekednének az ÁFA be-
vételek, szintén gondolkodásra ad okot. Ugyanis, még
ha abszolút mértékben növekednének is az ÁFA bevé-
telek a beruházó cégek tárgyi eszköz beruházásai ré-
vén, ez csak az állami bevételek átrendezôdését jelent-
heti. A makroszinten felhasználható összjövedelem
nem növekszik (kivéve, ha munkahelyteremtést is ge-
nerálnának a beruházások) a lakosság fogyasztási
szerkezete pedig legjobb esetben is csak átrendezôd-
het. Visszatérve az eredeti gondolatmenethez – misze-
rint a társasági adóbevételek jelentôs részétôl esik el a
költségvetés – ismét kiemelném, hogy alapvetôen is
egy csökkenô bevételi forrásról van szó a gazdasági
válság nem kis ellentmondásokkal kísért éveiben.

A bevételkiesést természetesen valamilyen formá-
ban pótolnia kell az államnak, ami különbözô adók
emelésében, illetve újak kivetésében nyilvánulhat
meg. Így a rendszer tényleges költségviselôi feltehetô-
en az állampolgárok lehetnek.

44..  AA  ttáárrssaaddaalloomm  eeggéésszzéétt  éérriinnttôô  hhaattáássookk
A társadalmat számos elôny és talán még több hát-

rány érintheti. Az elôbbiekben belátható, hogy min-
denképpen pótlólagos adóbevételekbôl finanszírozha-
tó a kiesô társasági adóbevétel. Ez önmagában termé-
szetesen nem jelentene problémát. Amennyiben vi-
szont a „kisemberek" adóterheinek növekedésében
nyilvánul meg a többletbefizetés, komoly paradoxon-
ba ütközhetünk. Ugyanis a kormányzati szándék – az
újonnan megvalósuló beruházások, létesítményfej-
lesztések által – a kínálat bôvítésével indukálni a ke-
reslet növekedését. A magyar háztartások fogyasztási
szerkezetében azonban a sportkiadások a luxuscik-
kek kategóriájába tartoznak. A Központi Statisztikai
Hivatal felmérései alapján az elmúlt években nem
csak a tartós fogyasztási cikkekre és a szórakozásra,
rekreációra fordított kiadások, még az alapvetô élelmi-
szerfogyasztás is csökkenô tendenciát mutatott a vál-
ság következtében (KSH, 2010). Közgazdaságtanilag
pedig sajnos nem igaz, hogy a megnövekedett kínálat
automatikusan keresletet is generálna. Tehát elôáll-
hat az a paradox helyzet, hogy megnövekedett kínálat
találkozik csökkenô tendenciát mutató kereslettel.
Vagyis hiába építünk új stadionokat, ha nincs fizetô-
képes kereslet, aki igénybe venné a szolgáltatásokat.

Nézzük meg a várható pozitívumokat is! Természe-
tesen a támogatás döntôen a versenysportot segíti,
azonban hatással lehet a versenysporton kívüli terü-
letekre is. Többek között például, ha a támogatással
megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás
sportcélú ingatlanra irányul, akkor az üzembe helye-
zését követô legalább 15 évben a sportcélú ingatlant a

napi üzemidô 20%-ában, illetve évente legalább 10
napig ingyenesen vagy kedvezményes áron iskolai és
diáksport események, szabadidôsport események
vagy más, közösségi célú események lebonyolításához
kell biztosítani. A rendszer további elônye lehet elviek-
ben a központi költségvetés tehermentesítése révén
felszabaduló többlet, amit a kormány az egyéni sport-
ágak és a szabadidôsport finanszírozására fordíthat.
Az említett hatások kiemelkedô lehetôséget képvisel-
hetnének össztársadalmi szempontból is.

Következtetések
A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggô

társasági adó törvénymódosítás hatalmas lehetôséget
jelent a hazai sportszervezetek számára. A támogat-
ható tevékenységek széles köre hozzájárulhat a hazai
sportélethez méltó finanszírozási háttér és létesít-
mény-ellátottság kialakulásához. A vállalati szférát is
egyértelmûen kedvezôen érinti az új szabályozás.
Amennyiben adott vállalkozás él a támogatási lehetô-
séggel teljes költségei 7-13,3%-kal csökkenhetnek, az
államnak pedig pontosan egynegyedét, egyhatodát fi-
zeti adóként, mint támogatás nélkül tenné. Az állami
költségvetés jelentôs bevételektôl esik el, az eredeti
társasági adóbevétel akár 77-83,3%-kal csökkenhet
költségvetési korlát hiányában. Ezt a hatalmas hiányt
más, pótlólagos adóbevételekbôl kell finanszíroznia az
államnak, ami feltehetôen tovább növeli a társada-
lomra rótt terheket. Ugyan a kormányzati szándék az
újonnan létesülô beruházások által kíván keresletet
generálni, közgazdaságtanilag nem igaz, hogy a meg-
növekedett kínálat automatikusan keresletet is gene-
rálna. A magyar háztartások fogyasztási szerkezeté-
ben a sportkiadások a luxuscikkek kategóriájába tar-
toznak. Így elôállhat az a paradox helyzet, hogy meg-
növekedett kínálat találkozik csökkenô tendenciát
mutató kereslettel. Ráadásul a rendszer finanszírozá-
sa alapvetôen a társadalom egészét terheli, annak el-
lenére, hogy az új szabály közvetett célja a népegész-
ség javítása is. Az egészséges életmód kialakítását és
a szabadidôsport helyzetét tekintve elviekben pozitív
hatások is érvényesülhetnének. Az új beruházások
ösztönzôen hathatnak a sportolási hajlandóság növe-
kedésére társadalmi szinten, segíthetik a gyermekek
és fiatalok sportját, fejlôdhet a közoktatás és a felsô-
oktatás sportja. Azonban az említett hatások megva-
lósulása és annak mértéke kérdéses, létrejötte még a
jövô zenéje.

A támogatási rendszer ismeretében felmerül a kér-
dés, valóban helyes út-e, hogy a magyar sport finan-
szírozásának érdekében az állami kiadásokat növel-
jük tovább? A magyar sportágazat GDP-bôl való része-
sedése valóban elmarad az európai átlagtól – 0,7-
1,0%-ra tehetô – azonban az állami sportfinanszírozás
mértéke kimondottan magas nemzetközi összehason-
lításban  –  a költségvetés 0,25-0,3%-a  –  ráadásul je-
lentôsen növekvô tendenciát mutat (Dénes, 2007). A
központi költségvetés és az önkormányzati alrendszer
együttesen 40-50 milliárd Ft-ot költött a sportra az el-
múlt években (zárszámadási törvények alapján). Eh-
hez jön még hozzá 2011-ben a korábban említett 34
milliárd Ft az átengedett társasági adóbevétel révén.
Ilyen mértékû állami támogatás mellett jogos a kér-
dés: tényleg megfelelô-e az állami támogatások mérté-
kének növelése? Ráadásul a vállalati szféra feltehetô-
en nem fog többet költeni sporttámogatásra, csak
más formában teszi azt.
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Össztársadalmi szempontból egyértelmûen a legfon-
tosabb cél, hogy minél többen sportoljanak. A magyar
lakosság mindössze 23%-a sportol legalább valamilyen
rendszerességgel (ebbôl mindössze 5% mozog legalább
hetente 3-szor), míg Svédországban ugyanez az érték
72%, Dániában 64% (Eurobarometer, 2009). A sporto-
lók arányának növelése nem csak népegészségügyi
szempontból fontos: „szélesebb sportoló réteg" képez-
hetné a versenysport utánpótlásának alapját is. Éppen
ezért a magyar sport elengedhetetlen alappillére kelle-
ne, hogy legyen az iskolai, diák- és szabadidôsport tá-
mogatási rendszere, annak átalakítása, kidolgozása!
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Összefoglaló
Ha az elmúlt idôszak olimpiai szereplését tekint-

jük, látható, hogy aranyérmeink száma fokozatosan
csökken (Sydney 10, Athén 8, Peking 3). Sokan
visszafordíthatatlannak tartják ezt a folyamatot.
Vannak azonban olyanok, akik úgy gondolják, hogy
van remény egy újabb szemléletmód kialakítására és
társadalmi elterjedésére. A cél kettôs: egy egészsége-
sebb nemzet létrejötte és hogy újra legyenek példa-
képeink, bajnokaink, akik mintát adnak a felnövek-
vô generáció számára. Célunk az volt, hogy városun-
kon belül megtaláljuk a gyermekek sportolását legin-
kább meghatározó fô tényezôket, a legfontosabb dön-
tési csomópontokat és az élsportolók aktív idôszak
utáni életét. Dokumentumelemzés, kérdôíves mód-
szer és mélyinterjúk módszerével dolgoztunk és sike-
rült beazonosítani az utánpótlás-nevelés legfonto-
sabb elemeit, a legfontosabb döntési csomópontokat
és az élsportolói életutak alakulását. Az eredmények
ismeretében egy olyan modell bemutatására vállal-
kozunk, amely rávilágít az összefogás kulcsmomen-
tumaira és a szocializációs közegek résztvevôinek
kommunikációs lehetôségeire.

KKuullccsssszzaavvaakk:: életútkövetés, motivációs tényezôk,
döntéspontok, sport-adaptációs modell

Abstract
Considering the olympic participation of past years,

one can easily observe that the number of our gold
medals is gradually decreasing (Sydney 10, Athén 8,
Peking 3). Many suppose this process to be irre-
versible. Some experts, however, are concerned that
there is hope to invent a new attitude and to make it
spread throughout our society. The goal of this in-
novative view is double-functioned: it both aims to
establish a healthier nation, and to provide new
ideals, champions who may serve as models to be fol-
lowed by upgrowing generations. The aim of our
research was to reveal the most crucial factors and
decision-making points dominating children’s sport
activities in our town, and to observe professional
athletes’ life after their active sports-career. The
applied methods of document analyses (data-analy-
ses), questionnaires and deep interviews resulted in
identifying the most crucial elements of young talents’
sport-education, the most important decision-making
points and the changes in sportsmen’s life after giving
up their professional career. On the basis of results
the authors are about to introduce a new model that
displays the key-factors of collaboration and the pos-
sible communicational means for various strata of
society participating in the program.

KKeeyy--wwoorrddss:: carrier monitoring, decision-making
points, motivating factors, sport-adaptive model

Bevezetés
Az elmúlt olimpiákon és világversenyeken Magyar-

ország sajnálatos módon – de még mindig büszkeség-
re okot adó szinten – egyre gyengébben szerepel. A
sport és a mozgás szerepe a gyermekek életében le-
csökkent, egyre kevesebben gondolnak a sportra úgy,
mint a szabadidô eltöltésének egyik élvezetes módjá-
ra. Nem igényel különösebb magyarázatot az a tény,
hogy a csökkenô sportolói gyermeklétszám és a gyen-
gülô nemzetközi sporteredmények között összefüggés
van. A magyar társadalomnak elemi érdeke, hogy már
gyermekkorban a mindennapok részévé tegye a moz-
gást, hiszen ez jelenthet megfelelô alapot egy egészsé-
gesebb, ezáltal termelékenyebb, erôsebb közösség ki-
alakulásához. A szélesebb utánpótlás pedig – megfele-
lô szakembergárdával – az olimpiai sikereinket is meg-
alapozhatja. 

Sok edzô szerint a legnagyobb probléma, hogy kevés
a gyermek, egyre kisebb a „merítési” lehetôség és a
gyermekek fizikai állapota egyre rosszabb. Ha a tíz év-
vel ezelôtti adatokat hasonlítjuk össze a mostaniak-
kal, látható, hogy majdnem tizenötezerrel kevesebb az
óvodások száma, és ami igazán aggasztó, hogy napja-
inkban több mint kétszázezerrel kevesebb általános
iskolás tanuló van, mint a 2000/2001-es tanévben
(Központi Statisztikai Hivatal 2011).

Emellett a tapasztalat azt mutatja, hogy a lelkes fi-
atalok kezdeti lendülete rövid idô után alábbmarad,
ami szülôi, iskolai támogatottság hiányában az esetek
nagy többségében néhány hónap után a sport abba-
hagyásához vezet. 

A gyermekek fizikai állapotára vonatkozóan szin-
tén fenyegetô adatok állnak rendelkezésünkre. Ha-
zánkban tavaly a hétévesek körében minden negye-
dik lány és minden ötödik fiú túlsúlyos vagy elhízott
volt (Népegészségügyi jelentés 2008). Jelenleg az Eu-
rópai Unió több mint tizenkétmillió elhízott vagy túl-
súlyos gyermeket regisztrál. Ezen esetek száma
évente közel 500 ezerrel növekszik (Martos, medica-
lonline.hu, 2011). Ugyanilyen növekvô tendencia fi-
gyelhetô meg a korábban csak helyenként elôforduló
gyermekbetegségek körében: 10-15%-os az emésztô-
szervi és bôrgyógyászati problémák száma, 60-70%-
os gyakoriságúak a talált testtartásbeli rendellenes-
ségek (hanyagtartás, lúdtalp, gerincferdülés), élet-
kortól függôen 5-20% az elhízott gyermekek száma,
és szaporodnak a gyermekkori mentális problémák
is (szorongás, depresszió) (Aszmann, 1997). Az egy-
mást kiváltó problémák láncreakciójában fontos
megemlíteni egy, a korunkat érintô nagyon súlyos ri-
zikófaktort is, mely szerint „minden hét, hónap, év,
amit a magyar gyermekek sport és testnevelés nélkül
töltenek el, hatványozottan hívja ôket egy másik
szubkultúra felé, ez pedig a függôségi betegségek
szubkultúrája" (Lepes, 2009). 
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Hazánkban 1989 elôtt mintegy egymillió igazolt
sportoló volt, ma körülbelül kétszázezer. „A nagy, több
szakosztályos klubok szétestek egy-szakosztályos kis-
egyesületekké" (Elbert, telesport.hu, 2011). A fennál-
ló vészjósló helyzet inspirálta egy olyan komplex,
sport-adaptációs iskolai modell felvázolását, melyet
Pakson igyekszünk megvalósítani, s amely reménye-
ink szerint – egyelôre helyi szinten – segíthet a gyer-
mekek sportolási intenzitásának növelésében.

Pakson a 2010-es évtôl bevezették a mindennapos
testnevelést, mely megfelelô szakmai munka mellett
lehetôséget teremt minôségi sportfoglalkozások meg-
tartására normál órarendi keretben. Célunk olyan
sportos osztályok létrehozása, ahol a testnevelésórá-
kat olyan szakedzô-testnevelô tartja, aki az iskolai
tantervet követve bizonyos szintû sportág-specifikus
alapokat is beépít a tananyagba. Városunkban a meg-
felelô elôkészületek mellett, már sikerült beindítani
egy ilyen osztályt, ahol a kajak-kenu és a labdarúgás
felé orientálódtak (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola).
Terveink között szerepel egy judo-kosárlabda sport-
osztály beindítása céliskolánkban, a Bezerédj Általá-
nos Iskolában. A 80-as években volt már egy kezdemé-
nyezés ebben az intézményben, egy judós osztály lét-
rehozására, melyet egy fizikai és mentális felmérés kö-
vetett nyomon egy évvel a program elindítása után
(Galla és Rókusfalvy, 1985). Mivel jelen tanulmány
szerzôi is judo versenyzôi és edzôi tapasztalattal ren-
delkezô sportemberek, saját sportáguk értékeire, pozi-
tív hatással bíró tényezôire alapozva mutatják majd be
innovatív modelljüket. Elôtte azonban pillantsunk be,
pár gondolat erejéig a judo alapfilozófiájába. 

A judo ôshazája Japán. Az európai ember számára
fontos megérteni elsôdlegesen a Zen szellemét, ezt a
sajátos ön-felszabadítási utat, amely nem felel meg a
nyugati gondolkodás semmilyen sémájának (Németh,
1995). A judo rokon sportágában, az aikido-ban a
sportolók feladatorientált teljesítménymotivációja az
elv és az önmaguk felett aratott gyôzelem az igazi.
Fontos a szellemi háttér hangsúlyozása, amely a sze-
mélyiség kibontakozásához vezet (Pintérné és Nagy-
káldi, 2008). Olyan életutat nyomon követô rendszer
kiépítése tehát a cél, mely ezeket a pozitív, személyi-
ségformáló értékeket képes átvinni a sporton keresz-
tül a család, az iskola és a késôbbiekben az egyén éle-
tének különbözô színtereire.

Véleményünk szerint, a jelenkor gyermekének sport
felé irányítását azonban már az óvodában el kell kez-
deni. Egyre több esetben figyelhetô meg, hogy már az
óvodáskorú gyermekek külön órára járnak, és ezek a
terhek az iskola megkezdésével csak fokozódnak. Oly
sok tanulmány szól a zene, a nyelvek és egyéb tevé-
kenységek korai években való elkezdése mellett. A
mozgás szeretete viszont minden gyermek számára
egy olyan örömforrás, ami ebben az életkorban még
nem szorul különösebb reklámra. Úgy véljük, ha már
ezen a ponton megtörténik a sportolás örömfunkciói-
nak megerôsítése, az eredmény akár az általunk fel-
vázolandó modell sikerességéhez is vezethet.

Jelen modell alkotói feltételezik, hogy sikerülhet egy
jól funkcionáló, értékközvetítô, egészséges életmódra
ösztönzô iskolai program létrehozása, melynek valódi
eredményei majd csak hosszú távon mérhetôk. 

Anyag és módszerek 
Jelen tanulmány írói egy húszezres kisváros, Paks

sportéletének szereplôi, akik kisvárosi szinten keresik

a megoldást. Kutatásunkban saját szakosztályi nyil-
vántartás elemzése, kérdôíves módszer (saját szer-
kesztés) – ez alapján statisztikai számítás – és mélyin-
terjúk segítségével próbáltuk feltárni a paksi sporttal
kapcsolatos attitûdöt, az aktív sport abbahagyásának
idôszakát és a sportolói életutakat. Az általános isko-
lások alsó tagozatosai által kitöltött kérdôívekbôl,
megerôsítést reméltünk a sportolást leginkább befo-
lyásoló tényezôk meghatározására. Igyekeztünk az el-
múlt évtizedek paksi sportéletének legfontosabb sze-
replôit is megszólaltatni, hogy közelebb kerüljünk az
adott problémához, és hogy megértsük: miért van az,
hogy bizonyos egykor volt élsportolók késôbb a civil
életben is megállják a helyüket, és miért vannak saj-
nálatosan félbe maradt életutak. 

A kérdések feltevése és megfogalmazása az életkori
sajátosságok figyelembevételével történt, kérdezôbiztos
segítségével, és elsôdlegesen az volt a cél, hogy feltár-
juk a paksi fiatalok körében a legfôbb sporttal kapcso-
latos motívumokat, és a sport mellett maradás, illetve
a sporttól való elszakadás legfontosabb tényezôit.

Az általunk megszerkesztett kérdôívet a paksi Beze-
rédj Általános Iskola 3-4. osztályos (10-11 éves) tanu-
lói (N=40) töltötték ki. A gyermekek kiválasztása vélet-
lenszerûen történt, csupán a nemek arányát alakítot-
tuk tudatosan 50-50%-ra, mivel jelen kutatás célja
egy átfogó, célcsoportra vonatkozó sport-attitûd hely-
zet körvonalazása. A felmérés reprezentatívnak te-
kinthetô, mivel a beindítani kívánt programot ebben
az iskolában, az alsó tagozatban szeretnénk elkezde-
ni, és az itt tapasztalható viszonyulások vizsgálata a
célunk. 

Összehasonlításképpen, egyfajta kontrollcsoport-
ként, egy aktív sportolókból álló (judo) csapat (N=25)
is megválaszolta kérdôívünket. Ebben a csoportban a
nemek aránya szintén közel azonos volt. A sportolók
életkora az ifjúsági kategóriától (15 év) egészen a fel-
nôttkorig tartó széles életkori spektrumon mozgott.

Kérdôívünk zárt kérdéseket tartalmazott, melyekre
a megkérdezettek egy ötfokú Likert-skála alapján vá-
laszolhattak. Eredményeiket ezért a maximálisan ad-
ható 100%-hoz tudtuk viszonyítani. Emellett korrelá-
ciós statisztikai számításokat végeztünk a célból,
hogy mérjük a kisiskolások és az aktív sportolók véle-
ménye közti lehetséges összefüggést. Természetesen
vizsgálatunk nem tekinthetô teljesnek. Az általunk
kapott értékek tájékoztató jellegûek, támpontokat ad-
tak kutatásunk irányvonalához.

Eredmények
Kérdôívünk kiindulópontjaként megkíséreltük az

utánpótlás-nevelés legfontosabb szereplôit és ezek
szerepét beazonosítani. A sportág elhagyási, illetve a
sport mellett maradás indokai között elsôdlegesen az
alábbi három összetevôt feltételezzük a legfôbb befo-
lyásoló tényezôknek, a következô okfejtés mellett:

• Család: Természetesen minden sportolni vágyó
gyermek mögött ott áll a család, mint elsôdleges szo-
cializációs közeg. A család meghatározó szerepet tölt
be minden ember életében. Az otthon látott minták
végigkísérnek egész életünkön át. A gyermekkori meg-
határozó emlékek pozitív vagy negatív utóhatásai
döntôen befolyásolhatják személyiségünket.

• Iskola: Az iskola a „szellemi táplálék" bölcsôje és a
további nevelésünk intézményrendszere; megfelelô
hozzáállás esetén nagy segítôje a sportos életmód ki-
alakításának. 
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• Sportegyesület: A helyes tanári hozzáállást tökéle-
tesen ki tudja egészíteni egy értékeket közvetítô sport-
egyesület. Meg tudja adni azt a pluszt a sportolója
számára, ami ki tudja emelni társai közül és megta-
nítja a kitartásra, az önfegyelemre és egyéb olyan nél-
külözhetetlen tulajdonságokra, amik a sport utáni
életben is nagy hasznára válhatnak. Azonban meg-
jegyzendô, hogy ha egy edzô válaszút elé állítja a spor-
tolót, azzal komoly károkat okozhat.

Az elôzôek tükrében, a sportolást leginkább segítô
motívumok közül az általános iskolások 79,5%-a je-
lölte meg a családot, 63%-a az iskolát, 77%-a az edzôt
és az egyesületet. Az aktív sportolók válaszadási ará-
nya látszólag eltért a kisiskolásokétól, mégis növekvô
tendencia mellett szoros összefüggés (r = 0,994) figyel-
hetô meg. Az iskola szerepe 71,2%-ra erôsödött, a csa-
lád és a sportegyesület kiemelkedô helyre került
92,8%-os, illetve 92%-os értékkel.

A kérdôív következô fázisát szakosztályunk több év-
tizedes sportolói nyilvántartására alapoztuk. A doku-
mentum alapján el tudtunk különíteni döntési cso-
mópontokat sportolóink életében. A döntési pontokat
az egykori élsportolókkal végzett interjúk is alátá-
masztották.

Döntési pontok:
1. Az óvoda befejezésekor – iskolakezdés elôtt
2. Az alsó tagozat befejezésekor – felsô tagozat meg-

kezdésekor
3. A felsô tagozat befejezésekor – középiskola elkez-

désekor
4. A középiskola befejezésekor – a felsôfokú tanul-

mányok megkezdésekor.
Ebben a kérdéskörben, szignifikáns különbségeket

véltünk felfedezni az eredmények tekintetében. Az 3-
4. osztályosok folyamatosan kevesebb jelentôséget tu-

lajdonítottak a különbözô döntési csomópontoknak.
Az iskolakezdés elôtti idôszakot az általános iskolások
csupán 56,5%-a tartja jelentôs mérföldkônek, az ak-
tív sportolók 71,2%-os voksával szemben. Hasonló el-
térések tapasztalhatók a másik három idôszak eseté-
ben is: a felsô tagozat megkezdésekor a tanulók
43.5%-a áll válaszút elé, sportolók 64,8%-ával szem-
ben. A középiskola elkezdésekor a kis diákok 42%-a,
míg a sportolók 81,6% kényszerül újabb döntést hoz-
ni. A felsôfokú tanulmányok megkezdését az iskolá-
sok 53%-a tartja döntési csomópontnak a sportolók
80%-ához képest.

A sikeres sportolás motivációs bázisának vizsgálata-
kor a megkérdezettek külön kérdésekben értékelhet-
ték sikerességre inspiráló tényezôként önmagukat,
családjukat, edzôjüket illetve csapattársaikat-baráta-
ikat. Érdekes módon az eredményekben hasonlóság
mutatkozott a két csoport véleményében (r = 0,775).
Mind a két megkérdezett fél hisz a család és az edzô
erôs ösztönzô hatásában (iskolások: család – 80,5%,
edzô – 79,5%; sportolók: család – 74,4%, edzô – 76%;).
Valamint korreláció figyelhetô meg a csapattársak-ba-
rátok viszonylag gyengébb, 56% (iskolások) és 54,4%-
os (sportolók) pozíciójában. Önmagukat már a fiata-
labb korosztály képviselôi is domináló tényezôként
(74,5%) jelölték, amely faktor 88%-os arányra teljese-
dik ki a sportolók esetében.

A nyelvtanulás (76,5%) és diplomaszerzés (71,5%),
valamint szakmatanulás (70,5%) jelentôségére adott
válaszok már az alsó tagozatosoknál is magas érték-
ben jelennek meg. Itt az eredmények a nyelvtanulás
vezetô pozíciójával viszonylag szûk, 6%-os interval-
lumban mozognak. Az aktív sportolók körében ez
szintén megállapítható, 86,4%-ra teljesedik ki a szak-
matanulás fontossága, melyet nagyon kismértékû el-
téréssel (84,8%) követ a nyelvtanulás, illetve a diplo-
maszerzés (80%). A megkérdezett két csoport eredmé-
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11..  áábbrraa.. Befolyásoló tényezôk a sportban
FFiigguurree  11.. Supportive factors in sport
Forrás: saját szerkesztés

22..  áábbrraa.. Sikerességet befolyásoló tényezôk a sportban
FFiigguurree  22.. Factors contributing to a successfull sport-
career
Forrás: saját szerkesztés

11..  ttáábblláázzaatt.. Döntési csomópontok a sportban
TTaabbllee  11.. Decision-making points in sport

DDöönnttééssii  ccssoommóóppoonnttookk IIsskkoolláássookk SSppoorrttoollóókk
NN==  4400 NN==  2255

MMaaxx..  ppoonntt::  220000 MMaaxx..  ppoonntt::  112255
ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoollaa  kkeezzddéésseekkoorr 113p (56,5%) 89p (71,2%)
FFeellssôô  ttaaggoozzaatt  kkeezzddéésseekkoorr 87p (43,5%) 81p (64,8%)
KKöözzééppiisskkoollaa  kkeezzddéésseekkoorr 84p (42%) 102p (81,6%)
EEggyyeetteemm,,  ffôôiisskkoollaa  kkeezzddéésseekkoorr 106p (53%) 100p (80%)
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nyeire együttesen is igaz az értékek egy szûk tartomá-
nyon belüli eloszlása, eredményeik közel párhuzamos
együtt haladása (r = 0,124).

Az aktív sport utáni létre vonatkozó kérdésekre
adott válaszokban ismételten szoros korreláció (r =
0,997) figyelhetô meg a két megkérdezett csoport kö-
zött. Az alsó tagozatosok és a sportolók is magas
arányban hisznek a sporttal kapcsolatos munkában
való elhelyezkedés lehetôségében (81-78,4%), miköz-
ben a más területeken való boldogulás esélyét sem
zárják ki (64,5-64%). Azonban a sportolás során szer-
zett tôkébôl való megélhetés lehetôségét vagylagosnak
tartják 56-54,4%-os voksukkal.

Az egyetemi tanulmányok és az élsport kapcsolatá-
ra vonatkozó kérdéseket csak érdeklôdés szintjén vet-
tük be az általános iskolások kérdéseibe, fôként, hogy
meglássuk, mi a véleményük egy általuk még kevéssé
érzékelhetô problémáról. Ennek ellenére a gyermekek
65-87%-a véli úgy, hogy az aktív sport minden továb-
bi törés nélkül folytatható még akkor is, ha az egyén
felsôfokú tanulmányokat folytat. Eredményeik erôsen
korrelálnak az élsportolókéval (r = 0,818), akik a leve-
lezô oktatás (88%), illetve az egyéni tanrend (89,6%)
megvalósulásában látják az élsport folytatásának le-
hetôségét.

A mélyinterjúk alanyai (N=6; férfiak) között volt si-
keres jelenleg aktív labdarúgó, egykori sikeres kosár-
labdázó, kajak-kenus, és természetesen judós. Az
ôket érintô kérdések hasonló témakörök köré csopor-
tosultak, mint amik a kérdôívekben szerepeltek. Na-
gyon fontosnak tartottuk megtudni, hogy esetükben
mik voltak az elindító mechanizmusok, melyek a
sportág felé irányították ôket. Általában arról számol-
tak be, hogy abban az idôben nem volt ekkora válasz-

ték a sportágak tekintetében, ezért ôk alkati és habi-
tusbeli sajátosságaik szerint választottak. A döntési
csomópontok között szintén egyénenként eltértek a
vélemények. Voltak, akik több kisebb mélypontról
számoltak be, melyek nem elsôdlegesen életszaka-
szokkal, hanem sportágbeli eredményességhez, illetve
magánéleti változásokhoz, sérülésekhez voltak köthe-
tôk. Mégis nagy egyetértésben voltak a tekintetben,
hogy az általános iskola alsó és felsô tagozatakor, il-
letve a középiskola elkezdésekor, majdnem minden
sportoló életében meginog egy kissé a sportolás foly-
tatásának lehetôsége. Az elmondásuk alapján az
edzôk, barátok segítették át ôket a mélypontokon.

A kamaszkort nagyon rizikós idôszaknak értékelték,
hiszen akkor mutatkoznak meg legmarkánsabban és
látványosabban a sportból adódó esztétikai elônyök.
Nagyon sokan az elsô kapcsolatuk kialakulásakor
érezték elôször, hogy váltani kell és az addig sportra
fordított idôt inkább az aktuális barátnôvel töltenék.
Ekkor jöttek el az elsô nagy beszélgetések, melyek
esetükben hatékonyak voltak és sikerült megbeszélni,
hogy egy igazi partner elfogadja és megérti, hogy egy
sportoló fiatallal együtt „csomagban kapja" a sok tá-
vollétet, nélkülözést és a sokszor fáradt, letört part-
nert. A meginterjúvoltak szerencsésnek ítélték magu-
kat, mind a magánélet mind a sport területén és, ha
újra kezdhetnék, néhány kisebb változtatás mellett
közel ugyanezt az életutat járnák be.

Megbeszélés és következtetések
Vizsgálatunk alanyai az általunk megalkotott kísér-

leti program céliskolájának 3-4.-es tanulói voltak,
ugyanis programunk felállításához mérvadók lehet-
nek az általuk adott pontokból kiolvasható viszonyu-
lások. Kontrollcsoportként nagyobb sporttapasztalat-
tal rendelkezô aktív sportolókat kérdeztünk meg, il-
letve olyan sikeres aktív és már visszavonult profi
sportolókkal készítettünk mélyinterjúkat, akik
visszatekintvén eddigi és elmúlt pályafutásukra meg-
erôsíthették, illetve megkérdôjelezhették az általunk
feltételezett álláspontokat. Amint ezt korábban hang-
súlyoztuk, kérdôívünk, valamint mélyinterjú mérési-
módszerünk támpontként, irányvonalként szolgált.
Azonban esetleges tendenciák, attitûdök kiolvasásá-
ra alkalmasnak tartjuk metódusainkat, miközben
tisztában vagyunk a módszerekben rejlô hibalehetô-
ségekkel.
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33..  áábbrraa.. Fontos célok az életben
FFiigguurree  33.. Important goals in life
Forrás: saját szerkesztés

44..  áábbrraa.. Sport összeegyeztetése felsôfokú tanulmá-
nyok különbözô képzési formáival
FFiigguurree  44.. Sport and different forms of training in higher
education studies
Forrás: saját szerkesztés

22..  ttáábblláázzaatt.. Aktív sport utáni elhelyezkedés
TTaabbllee  22.. Finding employment after a professional
sport-career

Forrás: saját szerkesztés

Elhelyezkedés Iskolások Sportolók
N= 40 N= 25

Max.:200p Max.: 125p
Sporttal kapcsolatos 162p (81%) 98p (78,4%)
területen
Sportból származó 112p (56%) 68p (54,4%)
befektetési tôke
Más területen 129 (64,5%) 80p (64%)
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Az általunk kapott eredmények alapján célcsopor-
tunkra vonatkoztatottan megállapítható, hogy a fizi-
kai aktivitás fontos bázisai az iskola, a család és a
sportegyesület is, melyek szerepe az aktív sportolás
mellett az életkorral erôsödik, bizonyos esetekben kö-
zel tetôpontot ér el (11..  áábbrraa). 

A döntési csomópontok behatárolása esetünkben
életkorfüggônek tekinthetô, mivel egy kisiskolás tanu-
ló nem rendelkezik – életkori sajátosságokból adódó-
an – a döntésekhez szükséges tapasztalattal. Az aktív
sportolók együttes eredményébôl is következtetni le-
het az életkorok ingadozására – 15 évtôl felnôttkorig –
attól függôen, hogy megélte-e már az adott sportoló az
adott életszakaszt (11..  ttáábblláázzaat).

A sikeres sportolás motivációs tényezôiben korrelá-
ciót véltünk felfedezni a megkérdezett csoportok kö-
zött (22..  áábbrraa), ahol az egyén (sportoló) szerepe az évek
múlásával egyre erôsödik. Ez számunkra azt jelenti,
hogy programunkban középpontba helyezhetjük a
sportolót, miközben környezetét is bevonjuk.

A nyelvtanulás, diplomaszerzés, szakmatanulásra
való magas igény (33..  áábbrraa) szintén abban erôsített meg
bennünket, hogy szükség van a sport és a tanulás
összehangolására életútkövetô modellünkkel. Már az
általános iskolás gyermekek is tisztában vannak az-
zal, hogy pusztán a sportból szerzett tôkébôl nem le-
het boldogulni (22..  ttáábblláázzaatt). Az alsósok és a sportolók
is elképzelhetônek tartják, hogy az aktív sport tanul-
mányaikkal összeegyeztethetô akár felsôfokon is, pél-
dául egyéni tanrend keretében (44..  áábbrraa).

Az egzisztenciális bizonytalanságok miatt a szülôk
általában sokkal szívesebben támogatják a sportot,
ha közben a gyermek a tanulással és így a „felnôtt
életre" való készüléssel is halad. 

Azt gondoljuk, hogy Pakson a megoldás a sportolás
és a tanulás rendszerszerû összehangolása, illetve
egyfajta sportolói életút felépítése lehet. Kidolgozás
alatt van egy olyan ösztöndíjrendszer, amely azoknak
a sportolóknak is lehetôséget nyújt a sportolásra az
egyetem, fôiskola mellett, akik nem tudtak bekerülni
a MOB életút programjába. Természetesen nem „él-
sportoló gyárrá" szeretnénk válni, csak annyit szeret-
nénk elérni, hogy a tanuló végighaladva a tanulás és
a sport életútján dönthessen, és ne kényszerbôl kell-
jen elhagynia az aktív mozgást, illetve ne kényszerül-
jön arra, hogy egyéb lehetôség hiányában csak a
sportból próbáljon megélni. 

A program elsô lépcsôjében mindenekelôtt a szülôk és
az iskola megnyerése a feladat. Ennek több formája lé-
tezik. A legegyszerûbb és talán legcélravezetôbb a sze-
mélyes kapcsolatfelvétel. A személyes kontaktus mel-
lett, rohanó, felgyorsult világunkban az Internet nagy
lépést jelenthet a kommunikációs problémák csökken-
tésében. Braun Ákos programozó-matematikus (judo
világ- és Európa-bajnok) megalkotta azt a közösségi
Web-es felületet, amely segítséget tud nyújtani mind a
szülôknek, mind az iskolának, mind az edzôknek a
sportoló gyermek edzés látogatásait illetve iskolai elô-
menetelét illetôen. Az edzô a jelenléti ívet és a sportági
kikérôket is itt készíthetné el. Ide dokumentálhatók
olyan adatok (sportági- és kompetenciamérések, ma-
gasság-súly változásai, versenyeredmények), amelyek
fontosak és megoszthatók mindhárom közeggel.

Az általunk felállított rendszer egy másik fontos lé-
nyegi eleme abban állna, hogy az elôzetesen feltérké-
pezett sportágelhagyási és „lemorzsolódási" pontok
elôtt szeretnénk minden családnak segíteni a döntés-

hozatalban, hogy milyen irányban menjen tovább a
gyermek. A legfôbb ellenérv a szülôk és az iskola ré-
szérôl általában a „minden egyes váltás plusz terheket
ró a gyermekre" mondat. Nálunk ilyen tekintetben
kedvezô a helyzet, mert egyesületünk rendelkezik
olyan szakembergárdával, akik a döntési helyzetek-
ben meg tudják könnyíteni a család helyzetét, hisz
minden életkori fázisban jó rálátásuk van a gyermek
képességeire. Sokszor a szülô és az iskola elôtt is rejt-
ve maradnak olyan pozitív és negatív tulajdonságok,
melyeket egy jó szemû edzô könnyen észrevesz a kö-
zösen végzett munka során. Egyetértünk abban, hogy
a jól mûködô edzô-sportoló kapcsolat személyiségi fel-
tételei között a bizalom, az elkötelezettség, az elvárá-
soknak való megfelelés igénye, a hit, a tisztelet, a
diszkréció alapvetô fontosságú (Trzaskoma és Bi-
csérdy, 2007).

A modell alapvetô ismérvei még a folyamatosság és
a következetesség, a már említett folyamatos párbe-
széd mellett. Ideális esetben a sportpályafutás az
egyetemi tanulmányokkal is összeegyeztethetô. Erre
lehetôséget ad a Paksi Energetikai Fôiskolán, illetve
Szekszárdon, Dunaújvárosban történô képzés. Levele-
zô hallgatóként, vagy egyéni tanrend keretében pedig
az ország bármely tájegységén lehet végezni felsôfokú
tanulmányokat.

Azok a tanulók, akik tagjai lennének valamely szak-
osztálynak, egy speciális sportolói kártya segítségével
különbözô kedvezményekben részesülnének (utazási-,
sportszervásárlási-, uszodai és fitnesz-terem belépési
kedvezmények stb.). 

A magyar judo-válogatottban is tapasztalható az ál-
talunk felvázolt irány felé történô változás, hisz a je-
lenleg olimpiára kvalifikáló csapattagok mindegyike a
sport és a tanulás vonalán halad, és majdnem min-
denki felsôfokú tanulmányokat végez. 

Sportágunkban mindenféle alkatú, habitusú gyer-
mek látogatja az edzéseket. Fontos elérnünk, hogy a
modernkor gyermekét megismertessük a hagyomá-
nyos értékekkel. Teljes mértékben egyetértünk azzal,
hogy meg kell találni annak módját is, hogy a felsôok-
tatásban tanuló fiatalok egészségtudatosságát fej-
lesszük, és lehetôséget kell adni elsôsorban a fizikai
rekreációval kitöltendô szabadidô felhasználásra
(Tóth és mtsai, 2007). 

A fokozatos szemléletváltás során el kell érni, hogy
szülôk és a tanárok is tanulják meg értékelni a spor-
toló gyermekek teljesítményét és érezzék, hogy támo-
gatásuk révén ôk is részesei a fiatalok sikerének. Ta-
pasztalataink igazolják, hogy mindenki, aki úgy érzi,
hogy részt vállal egy közös feladatban, és együtt dol-
gozik egy jó célért, a siker esetén magáénak is érzi az
eredményt. 

Ha sikerülne programunkat beindítani az általános
iskolában, akkor jövôre vonatkozó terveink szerint,
cél a rendszer folyamatosságának biztosítása a három
paksi középiskolában is.

Nem beszéltünk eddig a rendszer legfontosabb
láncszemérôl: a gyermekrôl. Természetesen, hogy ô
mit szeretne, kiemelt fontosságú. Mikor fog egy gyer-
mek a fárasztó iskolai napok után még több plusz ter-
het magára vállalni, és hogyan fogja az amúgy is zsú-
folt napirendjébe a sportolást beilleszteni? Akkor, ha
számára a sport egy örömteli tevékenység és kellôen
motivált.

Modellünk lényegét a következô metaforával szeret-
nénk összefoglalni: Az általunk megálmodott utánpót-
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lás-nevelés egy olyan „háromlábú szék", melynek lá-
bait a család, az iskola és a sportegyesület alkotják.
Középen, pedig ott ül a sportoló fiatal. Ha valamelyik
láb hiányzik, vagy nem mûködik megfelelôen, rövid
ideig még lehet egyensúlyozni, de a szék általában fel-
borul. Azonban nemcsak egymás melletti statikus
tartópillérként kell funkcionálnia a három összetevô-
nek, hanem kölcsönhatásra, interakcióra és legfôkép-
pen együttmûködésre van szükség ahhoz, hogy min-
den jól mûködjön. 
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Összefoglaló
Az ókori küzdôsportok: birkózás, ökölvívás és pank-

ration versenyei nem különböztettek meg súlycsopor-
tokat. Ennek következtében sok volt a nagytestû, ter-
mészetellenesen izmos és erôs versenyzô, akiket nem
véletlenül neveztek nehézatlétáknak. Alakjukhoz a
képzelet számos, olykor ijesztô történetet fûzött, és az
utókor némelyiküket félistennek kijáró tisztelettel
övezte. Az ökölvívás sajátosan ötvözte a mozgás mûvé-
szetét és brutalitását. Technikájának fejlôdése szoros
összefüggésben volt az öklöket védô borítás/kesztyû
anyagának és formájának változásaival. Az ökölvívás
szabályait vázaképek és antik irodalmi források segít-
ségével tudjuk rekonstruálni. Általános nézet szerint
csak a fej, illetve az arc képeztek szabályos találati fe-
lületet, míg a szemek és a nemi szerv védelmet élvez-
tek. A leggyakoribb ütésfajták az egyenes, a horog és
a lengô voltak.

KKuullccsssszzaavvaakk:: hérósz, durvaság és mûvészet, az ök-
lök borítása, ütésfajták                                            

Abstract
In ancient combat sports, i. e. wrestling, boxing and

pancration there were no division by weight.
Therefore, a number of corpulent and abnormally
muscular and powerful men competed in them and
these sports men were named heavy athletes. The
vivid imagination of people attached a lot of horrific
stories to their figures and the succeeding generations
gave some of them heroic honour. The ancient boxing
mixed specifically the art and brutality of moving. Its
technique developed in harmony with the changes of
boxing gloves or coverings. The rules of boxing were
reconstructed by aid of vase pictures and ancient lit-
erary sources. There is a common belief that only the
head and face formed regular target and the eyes and
genital organ enjoyed inviolability. Mostly the direct
hit, hook and swinging hit were used.     

KKeeyy--wwoorrddss:: hero, brutality and art, covering of fists,
the branches of hits 

A nehézfiúk
„Az összes versenyek közül a könnyûek (koupha): a

stadionfutás, a hosszútávfutás, a fegyveres futás, a
kettôs stadionfutás; a nehezebbek (barütera) a pank-
ration, birkózás, ökölvívás. Az ötös verseny (pentath-
lon) a kettôbôl tevôdik össze; a birkózás és a diszkosz-
vetés a nehezek, a gerelyhajítás, távolugrás és futás a
könnyûek." (Gümnasztikosz, 3.).

A Kr. u. 220-as évek tájékán e szavakkal foglalta
össze röviden az ismert sportokat Philosztratosz, at-
héni szakíró (Jüthner, 1969) Gümnasztikosz címû
írása, amelybôl a fenti idézet származik, és a güm-
nasztész, vagyis a szakedzô (Patsantáras, 1994) szá-
mára hasznos tudnivalókat foglalta össze a különbö-

zô sportok gyakorlati és elméleti vonatkozásairól, va-
lamint az orvostudománynak a sportban hasznosít-
ható eredményeirôl (Kertész, 2007).

Az ógörög barüsz = ’nehéz’ melléknév átvitt értelem-
ben is használatos szó, többek között olyan személyek
jelzôjeként alkalmazták, akiknek természete, jelleme
nehezen elviselhetô vagy éppen félelmet keltô volt. A
belôle képzett fônév: barütész nehéz természetet is je-
lentett. Mindez nyelvi összhangban állt azzal a ténnyel,
hogy a nehezebb sportok – a Philosztratosz által felso-
roltak közül a modern szóhasználatban küzdôspor-
toknak (Poliakoff, 1987a) nevezett birkózás, ökölvívás
és talán a kick-boxhoz legjobban hasonlítható pank-
ration – mûvelôi a szó mindkét alapértelmében nehéz-
fiúk voltak. A kick-box olyan versenycentrikus mo-
dern küzdôsport, amely az ütéseket és rúgásokat
használó, távol-keleti eredetû harcmûvészetek: kara-
te, taekwondo, kung fu mozgásanyagát a boksz tech-
nikákkal ötvözi. Az antik küzdôsportokban – modern
változataikkal ellentétben – nem voltak súlycsopor-
tok, így többnyire eleve csak a nagyobb testû, súlyo-
sabb sportolók számára nyílt esély a sikeres verseny-
zésre. Ez kiváltképp a birkózóknál érvényesült. A tes-
ti erejüknél és termetüknél fogva az átlagos polgárok
között feltûnô jelenségnek számító nehézatléták lelki
tulajdonságaik terén sem simultak bele a közerkölcs
és megszokás diktálta viselkedésmódba. Erre utalnak
azok a történetek, amelyek extravagáns tetteiket ízes,
olykor visszatetszést keltô anekdoták formájában örö-
kítették az utókorra. Most ismerkedjünk meg néhány
ilyen ókori nehéz emberrel.

A thaszoszi Theagenész (vagy Theogenész) az antik-
vitás leghíresebb nehézatlétái közé tartozott. Egyes
források 1200, mások 1300, sôt 1400 gyôzelmet tulaj-
donítanak neki. Ez még akkor is kiemelkedô eredmé-
nyességre mutat, ha a gyôzelmek száma minden bi-
zonnyal nem a végsô versenyeredményekre utal, ha-
nem az elsô helyezésekhez vezetô út egyes sikeres ál-
lomásait is magába foglalja. Olümpiában, Kr. e. 480
során az ökölvívás, 476-ban pedig a pankration küz-
delmein diadalmaskodott. Ezen kívül ökölvívóként
három ízben gyôzött a Delphoiban rendezett püthói,
és kilenc-kilenc alkalommal az iszthmoszi és a neme-
ai játékokon. Az iszthmoszi versenyen egyszer a pank-
rationt is megnyerte. Állóképességét és sokoldalúsá-
gát mi sem jellemzi jobban, mint hogy az argoszi He-
katombaia versenyen, valamint a thesszáliai Phthiá-
ban is egy-egy alkalommal elsô helyezést szerzett
hosszútávfutásban (Moretti, 1957, 201, 215; Golden,
2004; Matz, 1991; Maróti, 2000).

A tüneményes sportpályafutás jutalmaként a honfi-
társukra büszke thaszosziak felállították az elhunyt
atléta szobrát. Lukianosz és Pauszaniasz ókori szer-
zôk szerint ennek és az atléta másutt felállított szob-
rainak betegség elhárító erôt tulajdonítottak. (Lukia-
nosz, Az istenek gyûlése, 12; Pauszaniasz, VI, 11,9.)
Pauszaniasz nem akármilyen históriát fûzött a tha-
szoszi mûalkotás köré. Azt írta, hogy volt Theagenész-
nek egy engesztelhetetlen ellensége, aki olyannyira
gyûlölte ôt, hogy még halála után is gyalázta emlékét.
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Ez az ember minden éjjel korbáccsal ütlegelte Theage-
nész szobrát. Egyik éjszaka azután a szobor ledôlt ta-
lapzatáról, és agyonütötte korbácsolóját. Törvény sze-
rint azt a tárgyat, amely emberhalált okozott, el kellett
távolítani a városból. Ezért a szobrot bedobták a ten-
gerbe. Ám nem sokkal ezután éhínség ütötte fel a fe-
jét. A lakosok a delphoi Apollón tanácsát kérték, és
azt az útmutatást kapták, hogy hívják vissza a szám-
ûzötteket. Ôk minden számûzöttet visszahívtak, de a
baj csak nem szûnt. Mikor másodszor is megkérdez-
ték az istenséget, a jóspapnô ezt mondta nekik: „The-
agenészt, nagy polgártársatokat, feledtétek." Ekkor a
szobrot kihúzták a tengerbôl, és visszahelyezték ta-
lapzatára. Attól kezdve félistennek, vagyis hérósznak
kijáró tisztelettel ápolták emlékét, a város felôl pedig
elhárultak a bajok (Pauszaniasz, VI, 11, 6-8). 

Az ellenségén még holtában is elégtételt vevô, félel-
metes nehézatléta emlékét csodálattal vegyes borzon-
gással idézhette fel az ókor embere, és hasonlóképp
érezhetett akkor is, amikor a krotóni birkózó, Milón
valós vagy vélt tetteirôl hallott. Az egyszeres ifjúsági és
öt- vagy hatszoros felnôtt olümpiai bajnok sportember
valamikor a Kr. e. 6. század végén aratta sikereit (Mo-
retti, 1957, 115, 122, 126, 129, 133, 139; Golden,
2004; Matz, 1991).  Pauszaniasz szerint

„…úgy markolt meg egy gránátalmát, hogy azt a leg-
nagyobb erôfeszítéssel sem tudták kivenni a kezébôl,
de közben ô maga sem sértette meg a gyümölcsöt.
Egyszer pedig egy lenolajjal bekent diszkoszra állt fel,
s mindenkit kigúnyolt, aki megpróbálta ôt megragad-
ni és a diszkoszról letaszítani… A homlokát egy húr-
ral úgy csavarta körül, mint ahogy az emberek egy kö-
telet vagy szalagot szoktak a fejükre rakni. Azután aj-
kai között visszatartotta lélegzetét, megtöltötte fejének
ereit vérrel, s az erek erejével elszakította a húrt." (Pa-
uszaniasz, VI, 14, 6-7 – Muraközy Gyula fordítása.)

A földrajztudós Sztrabón sem fukarkodott Milón
erejének dicséretével, ám halála történetének leírásá-
val némiképp az abnormálisan erôs fizikum hátulütô-
ire is rámutatott:

„Mondják, hogy amikor egyszer a bölcselôk éttermé-
ben egy oszlop kidôlt, Milón feltartotta, s így mind-
nyájukat megmentette, de magát kihúzta alóla; ebben
az erejében bizakodva találta valószínûleg életének
némelyektôl emlegetett végét. Azt mondják ugyanis,
hogy egyszer egy sûrû erdôn keresztül haladva
messze letért az útról, s amikor egy nagy fára talált,
amely meg volt ékelve, kezét és lábát a nyílásba téve
erôlködött, hogy teljesen szétszakítsa, de csak annyi-
ra volt ereje, hogy az ékek kiestek, ô pedig ebbe bele-
szorulva a vadak martaléka lett." (Sztrabón, VI, 1,12
– Földy József fordítása.)

A Sztrabón híradása mögött megbúvó szelíd gúnyt
akkor értékelhetjük igazán, ha egybevetjük az anek-
doták sokaságát közreadó Athénaiosz alighanem túl-
zó tudósításával:

„A krotóni Milón… húsz mina (8,73 kg) húst és
ugyanannyi kenyeret evett, borból pedig három khusz-
nyit (majdnem tíz liter) ivott. Olümpiában egy négyé-
ves bikát felemelt a vállára, körülhordozta a Stadion-
ban, s azután feldarabolva egyetlen napon megette."
(Athénaiosz, X, 412 e-f – Ritoók Zsigmond fordítása.)

Ezeknek a közléseknek az ismeretében az emberek
elgondolkodhattak a természet sajátos körforgásán.
Íme, az a Milón, aki életében annyi állat húsát falta
fel, végül maga lett az állatok tápláléka. Ezzel a tragi-
komikus képpel ellentétes viszont az a hagyomány,

amit Diodórosz Szikeliótész örökített az utókorra. A
szicíliai történetíró azt a modern történetírás által vi-
tatott hitelû (Young, 1985) történetet közölte, amely
szerint a krotóni sportoló egyben kiváló harcos is volt,
aki gyôzelemre vezette hazája seregét Szübarisz ellen:

„… ez az ember, aki hatszor nyert díjat Olümpiában,
és akinek bátorsága testi erejéhez volt mérhetô, úgy
ment csatába, hogy Héraklész jelmezét öltötte fel,
oroszlánbôrt vetve magára és kezében husángot tart-
va…" (Diodórosz, XII, 9,6). 

A diodóroszi leírásban az öntudatos, önmagát az
emberi szféra fölé helyezô Milón jelent meg. Az a
sportember, akit a róla szóló, zömmel az antik utókor-
ban keletkezett anekdotikus híradások hol falánk,
máskor bátor, egyszer önhitt, azután hazaszeretô, de
mindenképpen összetett személyiségnek mutattak be,
vegyítve azt a csodálatot és ellenérzést, amit a közvé-
lemény minden idôben az abnormálisan erôs, túlságo-
san nagytermetû emberek iránt érzett. Saját kortársai
számára azonban Milón mindenképpen kiemelkedô
egyéniség volt. Hérodotosz írt arról, hogy Démoké-
dész, Dareiosz orvosa, miután felhagyott a perzsa
nagykirály szolgálatával, hazatérve szülôvárosába,
Krotónba, nôül vette Milón leányát. Errôl levélben ér-
tesítette egykori gazdáját, e házasság tényével jelezve,
mily nagyra becsülik ôt hazájában, ahol ilyen kiváló
férfiú fogadta ôt vejévé (Hérodotosz, III, 137).     

Milónnal ellentétben nem testének tömege, hanem
tetteinek páratlan mivolta emelte a félistenek közé az
emberek képzeletében az ökölvívás háromszoros
olümpiai bajnokát, a Lokroiból származó Euthü-
moszt. Ô Kr. e. 484, 476 és 472 olümpiai versenyein
gyôzött (Moretti, 1957, 191, 214, 227; Golden, 2004;
Matz, 1991). Róla az a csodálatos történet forgott köz-
szájon, hogy egy ízben hazafelé utazva Temesza váro-
sába érkezett. Ennek lakói nagy bajban voltak.
Ugyanis hajdanán – a monda szerint – Odüsszeusz is
arra vetôdött hajósaival, és ezek egyike erôszakot kö-
vetett el egy helybéli lányon. A gonosztevôt Temesza
lakói agyonkövezték. Odüsszeusz tovább hajózott, de
megölt emberének szelleme ott maradt, és véres
bosszút állt. Miután sokan elpusztultak a kísértô
szellem haragjától, az emberek el akarták hagyni ha-
zájukat. Apollón delphoi papnôje azonban ezt megtil-
totta nekik, ezért elhatározták, hogy megkísérlik kien-
gesztelni a hajós szellemét. Hérósznak kijáró tisztelet-
tel hódoltak neki, szentélyt építettek számára, és min-
den esztendôben néki áldozták a város legszebb leá-
nyát. Ez volt a helyzet, amikor Euthümosz odaérke-
zett. A történtek hallatán kedve támadt bemenni a
szentélybe, és megnézni a feláldozásra szánt leányzót.
A szûz annyira elnyerte tetszését, hogy az ökölvívóbaj-
nok párviadalra hívta ki a kísértetet. Miután a párvi-
adalt megnyerte, és ellenfelét bekergette a tengerbe,
feleségül vette a megmentett leányt. Ezt követôen ma-
gas kort ért meg, és halála után szobrát felállították
mind Lokroiban, mind pedig Olümpiában. Amikor pe-
dig egyazon napon mindkét szobrába villám csapott,
honfitársai Apollón jósnôjének tanácsára Hérósznak
kijáró tiszteletben kezdték részesíteni. Utóbb elterjedt
róla, hogy nem is földi halandó, hanem Kaikinosz fo-
lyamisten (a Lokroi és Rhégion közötti határfolyó iste-
ne) nemzette (Pauszaniasz, VI, 6,4-11).

Az átlagos ökölvívók
Az eddig felsorolt nehézatléták közül Theagenész és

Euthümosz az ökölvívás mestereiként váltak híressé.
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A birkózó Milónnal együtt mind olyan sportemberek
voltak, akiknek meg nem alkuvó, olykor ijesztô tetteit
a képzelet alaposan kiszínezte. A nagyevô, hatalmas
termetû birkózó, Milón testtömegét tekintve is nehéz-
atléta volt.

Ám az ökölvívók nem mindig voltak súlyukra nézve
is nehezek. Ennek oka az ökölvívás technikai sajátos-
ságaiban keresendô (Gardiner, 1980; Poliakoff,
1987a; Rudolph, 1965). Az antik ökölharc két alape-
leme, az erôteljes, gyors támadás és a rugalmas, für-
ge, ügyes védekezés egymást kiegészítô taktikai össze-
tevôi voltak e sportágnak. Támadásnál a hosszabb ka-
rú versenyzô volt elônyben, amit a kisebb ütôtávolság-
gal rendelkezô öklözôk csiszolt és jól begyakorolt tech-
nikával ellensúlyozhattak. Ebben a sportban, a birkó-
zással összevetve, kisebb jelentôsége volt a testsúly-
nak. Míg a birkózók esetében a sportoló gyakran
kényszerült testsúlya gyors és erôltetett gyarapításá-
ra, ami egészségkárosodáshoz is vezethetett, addig az
ökölvívót az a veszély fenyegette, hogy gyors hízás ese-
tén mozgása túlságosan lelassul. Ezen kívül az öklök-
re tekert kemény szíjak, illetve a római korban divat-
ba jött fémgombos bokszkesztyûk már önmagukban
is olyan erôs ütések bevitelét tették lehetôvé, amelyek
után szükségtelenné vált a további erô-, illetve súly-
gyarapítás. Ezen a téren kivételt képeztek azok az
ökölvívók, akik a pankrationt is magas szinten mûvel-
ték. Mivel a pankrationban a birkózás elemei az ököl-
víváséi mellett igen fontos szerepet játszottak, a The-
agenészhez hasonlóan mindkét versenyszámban sike-
res sportolók kénytelenek voltak testük tömegét is nö-
velni. Hogy azonban ez az ô esetükben sem mindig ve-
zetett elhízáshoz, arra bizonyság az, hogy Theagenész
– mint említettük – hosszútávfutásban is képes volt
babért aratni.

Az ökölvívókat ábrázoló antik szobrok általában iga-
zolják az elôbbi megállapításokat (Geominy-Lehmann,
1989; Rudolph, 1965). A megmintázott figurák sová-
nyak, szegy- és térdcsontjuk jól láthatóan feszíti bôrü-
ket. Az izmok nem kidudorodó, kemény kötegek, mint
a birkózók ábrázolásánál, hanem soványak, de
ugyanakkor erôsek is. A túlburjánzó mell- és váll-
izomzat egyáltalán nem jellemzi ôket – ez a birkózók
sajátossága maradt. W. Rudolph úgy véli, hogy az át-
lagos ókori ökölvívó a mai középsúlyú kategóriának
felelt meg (Rudolph, 1965).

Felnôttek és ifjak
Az ökölvívókkal szemben támasztott fizikai követel-

mények természetesen eltértek a különbözô korosztá-
lyok esetében. Mert ha a küzdôsportokban nem is ál-
lítottak fel súlycsoportokat, a sportolók életkor szerin-
ti külön mezônyökbe sorolása általános gyakorlat
volt. Az olümpiai és a püthói játékokon két korosztály-
ra osztották a mezônyt, az ifjak (paidesz) és felnôt-
tek/férfiak (andresz) csoportjára, míg a nemeai és az
iszthmoszi versenyeken létezett egy közbülsô korosz-
tály is, a szakálltalanoké (ageneioi). Az egyes korcso-
portok között meghúzott életkor határvonal egyértel-
mû írásos bizonyítékok hiányában jelenleg is vita tár-
gyát képezi a sporttörténészek között (Crowther,
2004; Lee, 2001; Kratzmüller, 2004). Általános nézet
szerint az ifjak és a felnôtt férfiak között a 18. életév
lehetett a határvonal, míg azokon a játékokon, ame-
lyeken három korosztály versenyzett, a 16. és a 20.
életév lehetett a választóvonal (Rudolph, 1965). A
probléma végleges megoldását több tényezô nehezíti.

Egyrészt amikor a sportolók feliratkoztak a küzdel-
mekre, az írásbeli adminisztráció fejletlensége miatt
születési idejüket nem tudták dokumentumokkal iga-
zolni. Olümpiában emiatt vezették be az úgynevezett
dokimasziat, vagyis azt a módszert, hogy a bírák
személyes beszélgetések révén igyekeztek meggyôzôd-
ni arról, vajon az atléta jogosan iratkozott-e fel az
adott korcsoport versenyére (Lee, 2001). Másrészt tu-
dunk olyan esetekrôl, amikor az ítészek feltûnô ellent-
mondást találtak a versenyzô által megjelölt korcso-
port és fizikai képességei megítélhetô színvonala kö-
zött. Ilyenkor a fizikumról kialakított vélemény dön-
tötte el, ki melyik korosztály versenyén vehet részt.
Pauszaniasz jegyezte fel a birkózó aiginai Pheriaszról,
hogy Kr. e. 468-ban az olümpiai versenybírók túlságo-
san gyengének találták ôt ahhoz, hogy az ifjak küzdel-
mein részt vehessen. Négy esztendô múlva azonban
már engedélyezték versenyzését, és meg is nyerte az
ifjak birkózását (Pauszaniasz, VI, 14,1). Ezzel szem-
ben – ugyancsak Pauszaniasz említi – a rhodoszi Ni-
kaszülosz (valószínûleg Kr. e. 464 során) 18 éves ko-
rában jelentkezett az ifjak birkózó versenyére, de az
olümpiai bírák a felnôttek mezônyébe sorolták – álta-
lános nézet szerint fizikai erejére tekintettel. Hogy a
besorolás nem volt indokolatlan, azt bizonyítja, hogy
Nikaszülosz a férfiak között is bajnok tudott lenni (Pa-
uszaniasz, 14,1-2).      

A fenti esetek szereplôi nem véletlenül a birkózók kö-
zül kerültek ki. Ebben a sportágban ugyanis a korosz-
tályok közötti különbség a versenyzôk testtömegét és
birkózásuk technikáját is alapvetô vonásaiban külön-
böztette meg. Minél idôsebb volt a birkózó, annál in-
kább követelmény volt vele szemben a testsúlyának és
izmainak erôltetett növelése. Éppen ezért az ifjak és a
felnôttek birkózása sok tekintetben eltért egymástól.
Az ifjak esetében a hajlékonyságnak és a gyorsaság-
nak sokkal nagyobb jelentôsége volt, mint a felnôttek-
nél. Az öttusa (pentathlon) ötödik versenyszámaként
lebonyolított birkózás sokkal inkább hasonlított az if-
jak, mintsem a felnôtt férfiak birkózó küzdelmeire –
minthogy a pentathlosz a könnyû versenyszámok (fu-
tás, távolugrás, gerelyhajítás) eredményessége érdeké-
ben csak korlátozottan fejleszthette izmait és testének
tömegét (Lee, 2001; Rudolph, 1965). Az ökölvívóknál
sokkal kisebb eltéréseket figyelhetünk meg az ifjúsági
és a felnôtt versenyzés között. Az erô és a technika
harmóniája alapvetô fontosságú volt mindkét korosz-
tály esetében, de természetesen az ifjaknál a technika,
a felnôtteknél az erô dominált inkább. Ebben a sport-
ágban ritkaság számba ment, hogy valakit fizikai
adottságai miatt soroljanak át az ifjak mezônyébôl a
felnôttek közé, hiszen a kirívó differencia a korosztá-
lyok testméretei között egyáltalán nem volt jellemzô.
Talán ezért is terjedt el az egyetlen ilyen ismert esetnél
az a vélekedés, hogy az ifjú sportoló nem más, mint
hosszú haja miatt soroltatott át a felnôttek közé (Gol-
den, 2004; Matz, 1991). A szamoszi Püthagorasz volt
az, akit Kr. e. 588-ban az ifjak közül a felnôttekhez tet-
tek át, de azok mezônyében is képes volt megnyerni az
olümpiai ökölvívó bajnokságot (Moretti, 1957, 88).

Brutalitás és mûvészet
Az antik hagyományok szerint a szmürnai atléta,

Onomasztosz volt az, aki Kr. e. 688-ban megnyerte
Olümpia akkor elsô ízben megrendezett ökölvívó ver-
senyét (Moretti, 1957, 29). Noha úgy tartották, hogy ô
állította össze ennek a sportágnak a szabályait, ezt a
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modern sporttörténet-írás cáfolja. Inkább azt valószí-
nûsítik, hogy új szabályok megalkotása helyett a ko-
rábban már kialakult gyakorlatot rögzítette. Szemé-
lyében az elsô olyan ismert olümpiai bajnokot tisztel-
hetjük, aki Kis-Ázsiából, Ióniából érkezett a játékok
színhelyére (Golden, 2004). Mivel az athéni virágkor
kibontakozása elôtt Iónia volt a hellén kultúra élvo-
nalbeli hordozója, a görög ökölvívás – minden brutali-
tása mellett – megfigyelhetô vívó stílusa valószínûleg
e civilizáció igényeivel állt összhangban. Így érthetô az
is, hogy az ugyancsak ióniai Püthagorasz volt az elsô
olyan ökölvívó, akit ügyessége és okos harcmodora
miatt – noha az erônek sem lehetett híján – az entekh-
nosz (mûvészi) jelzôvel illettek (Diogenész Laertiosz,
VIII, 47). Az a mítosz is az ökölvívásnak a brutalitás-
sal szemben gyakorta megmutatkozó mûvészi jellegét
tükrözi, amelyik szerint Apollón Olümpiában e sport-
ágban gyôzte le a hadisten Arészt (Pauszaniasz, V,
7,10). A mûvészet és tudomány isteni védnöke nyil-
vánvalóan ügyessége és nem ellenfelét felülmúló fizi-
kai ereje révén érte el gyôzelmét. Tisztelték is, mint
minden ökölvívó példaképét, és központi szentélyé-
ben, Delphoiban áldozatokat mutattak be a Püktész
(Ökölvívó) Apollónnak (Plutarkhosz, Moralia 724 c).

Az antik ökölvívás a durvaság és a mûvészetté fej-
lesztett vívóstílus sajátos elegye volt, amit egyik oldal-
ról a rémisztô tetteikrôl és méreteikrôl híres nehézat-
léták, másik oldalról Apollón, az entekhnosz Püthago-
rasz vagy éppen a Dión Khrüszosztomosz által felma-
gasztalt Melankomasz alakja fémjelzett. Utóbbi úgy
öklözött, hogy soha nem ütötte meg, hanem védekezé-
sével teljesen kifárasztotta ellenfelét. Mivel az ökölví-
vó szabályok írott formában nem maradtak az utókor-
ra, a történészeknek elsôsorban a vázaképek, falfest-
mények és szobrok ábrázolásaira kell hagyatkozniuk
annak megállapításánál, mit engedtek meg az öklö-
zôknek, és mit tiltottak meg nekik. Ugyanazokból az
ábrázolásokból sokszor homlokegyenest ellenkezô né-
zetek alakultak ki, és emiatt számos fontos kérdésben
még nem jutott nyugvópontra a tudományos vita. 

Nincs például egyetértés abban, hogy mi volt a sza-
bályos ütôfelület. Az egyik jellegzetes álláspontot H. A.
Harris képviseli, aki azt állítja, hogy „… kétségtelenül
a fejre mért ütések látványosabbak, de a görögök jól
ismerték a testre irányuló támadás hatékonyságát.
Számos vázakép mutat be testre mért ütéseket, és
van néhány ezekre vonatkozó félreérthetetlen utalás
az irodalomban is… Még az is lehetséges, hogy meg-
engedték a rúgást." (Harris, 1984). M. B. Poliakoff
ennél óvatosabban fogalmaz, amikor elképzelhetônek
tartja, hogy a vázaképek olykor szabálytalan techni-
kákat mutatnak be, és ezzel céljuk a sportszerûtlen-
ség szemléltetése (Poliakoff, 1987a). W. Rudolph vi-
szont határozottan a Harris által képviselt álláspont-
tal szemben fejti ki véleményét: „A képi ábrázolások
meglehetôs biztonsággal arra engednek következtetni,
hogy az ütések kizárólag a fejre és az arcra irányul-
nak… Ha néhány szerzô más testrészen, például vál-
lon és mellen elért találatot említ, és ezeket még a sza-
bályok keretein belül alkalmazott, noha ritkán kivite-
lezett technikáknak tekinti, akkor olyan antik irodal-
mi ábrázolásokat vesz figyelembe, amelyekben az al-
kotók a költôi szabadsággal éltek, és olyan dolgokat
mutattak be, amelyek csak az ô fantáziájukban létez-
tek…" (Rudolph, 1965). W. Decker, az óegyiptomi és
ógörög sporttörténet kiváló szakértôje, anélkül, hogy
ebben a vitában egyértelmûen állást foglalna, azt

emeli ki, hogy az ábrázolások mindenképpen a fejre
mért ütések dominanciáját mutatják (Decker, 1995).
Ezzel összhangban egy 2005-ben lezajlott magánbe-
szélgetésünk során csak a fej és az arc érvényes talá-
lati felület voltát feltételezte, és a rúgást szabálytalan
technikának vélte. J. Ebert, az antik sporttörténet ku-
tatás kiemelkedô alakja egy 1980 során NDK-állami
díjjal kitüntetett olümpia-történetben határozottan
állította, hogy az ütések egyetlen és nyilvánvaló cél-
pontja a fej és az arc volt (Ebert, 1980). Ezt a vélemé-
nyét szoros baráti kapcsolatunkból eredô gyakori be-
szélgetéseink során fôként Melankomasz ismert pél-
dájával támasztotta alá.

Egyébként Philosztratosz is a fejre mért ütések je-
lentôségét emelte ki, amikor történeti hitelességét te-
kintve vitatható, de a sportág gyakorlati ismeretérôl
tanúskodó véleményét elôadta. Szerinte ugyanis a ré-
gi spártaiak nem viseltek sisakot, ezért sokat gyako-
rolták a fejre/arcra mért ütéseket, illetve azok kivédé-
sét. Ez vezetett az ökölvívó sport kialakulásához
(Gümnasztikosz, 9).

Ezek után e sorok írója is úgy gondolja, az antik
ökölvívás alapszabálya az volt, hogy érvényes találatot
csak a fejen és az arcon lehetett elhelyezni, rúgni meg
nem volt szabad. Azok a vázaképek pedig, amelyeken
az egyik ökölvívó ellenfele nemi szerve felé üt, vagy ki-
nyújtott ujjakkal annak szemét veszélyezteti, ábrázol-
ják a versenybírót is, aki felemelt botjával a szabályta-
lankodó felé sújt. Ez megerôsíti azt az álláspontot, ami
szerint a szemek és a nemi szerv védelmet élveztek. 

Az ellenfél testére irányzott rúgás szabályos vagy
szabálytalan mivolta ugyancsak vitatéma a kutatás-
ban. A többség – szerintem jogosan – úgy gondolja,
hogy az ilyesmit ábrázoló festett kerámiák inkább az
ökölvívás olykor megmutatkozó brutális jellegét vagy
egyes ökölvívók szabálytalan megmozdulásait akarták
illusztrálni, semmint a szabályszerûen megvívott
ökölharc lefolyását. W. Rudolph – H. A. Harris-szal el-
lentétben – meggyôzôen kifejtette, hogy az ellenfél síp-
csontja felé, csupasz lábbal tett rúgás feltétlenül ha-
tástalan maradt egy olyan küzdelemben, amikor a ne-
héz bandázzsal beburkolt öklök ütéseikkel súlyos és
fájdalmas csapásokat tudtak bevinni. Ráadásul az el-
lenfélre irányított rúgás nem is illett bele az ökölvívó
harc mozgássorába (Rudolph, 1965). Hasonló a véle-
ménye E. N. Gardinernek, aki úgy gondolta, hogy a
Philosztratosznál az ökölvívás leírása kapcsán alkal-
mazott ige: proszbainein (Gümnasztikosz, 34) jelent-
heti ugyan azt, hogy ’valakire a sarkammal rátaposni’,
de ebben a kontextusban inkább az ’odamenni’, ’meg-
közelíteni’ jelentéssel értelmezhetô. Vagyis azokkal
szemben, akik Philosztratosz szövegét a rúgás enge-
délyezésének bizonyságául értékelik, ô amellett érvelt,
hogy a szerzô a lábmunka fontosságát akarta hangsú-
lyozni (Gardiner, 1910). Ez egyébként illik az ökölví-
vás gyakorta megfigyelhetô mozzanatához, amikor a
sportoló a távolsági harcból a közelharcra kíván áttér-
ni, és ezért gyors lábmozdulatokkal férkôzik ellenfele
közelébe. 

Az ökölvívókat ábrázoló ókori képzômûvészeti alko-
tások és irodalmi források tanulmányozása világossá
teszi, hogy a görög ökölvívás stílusa szoros összefüg-
gésben állt az öklöket védô szíjak – nevezzük ezeket
akár bandázsnak, akár kesztyûnek – minôségével
(Scanlon, 1982/1983). A sportág ôsének a krétai ök-
lözés tekinthetô, amely valószínûleg hatással volt a
szigetet meghódító akhájok révén a hellén ökölvívás
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fejlôdésére (Evjen, 1992). A krétaiak ökölvívásának
legreprezentatívabb emléke az a Kr. e. 1450 körül el-
pusztult Hagia Triada-i palotából származó tölcsér
alakú szteatit áldozati váza, amely dombormûves dí-
szítésein ökölvívókat mutat be (Evjen, 1992; Gardiner,
1910). Az „ökölvívóváza" néven ismert mûtárgy hat,
hullámos hajú, rövid szoknyát és nyakláncot viselô
férfi három párra oszló küzdelmét ábrázolja. A küzdô
felek fejét sisak fedi, ami a kutatók véleménye szerint
nem katonai sisak, hanem kifejezetten atléták számá-
ra készült fejvédô viselet. Ilyent a késôbbi korok görög
versenyzôi nem hordtak a fejükön, de a modern idôk
amatôr sportolói körében ismét dívik a fejvédô. A vá-
zán feltûnô bokszolók jobb és bal kezén bandázs lát-
ható. Ez a bal kezet vastagon beburkolta, a jobbat ke-
vésbé. Ennek alapján úgy vélik, hogy a balt csak vé-
dekezésre, míg a jobbot csak támadásra használták,
vagyis úgynevezett egykezes ökölvívást mutattak be.
Az ókori Görögország területén elterjedt ökölvívó
sportban viszont mindkét kézzel támadtak és véde-
keztek is, emiatt a bandázs – eltérôen a krétai gyakor-
lattól – a jobb és a bal kézen nem tért el egymástól. 

Az öklök borítása
E. N. Gardiner hívta fel a figyelmet arra, hogy az an-

tik ökölharc formai jegyeire nagy befolyást gyakorol-
tak azok a borítások, amelyek részben védték az ök-
löt, bizonyos korokban azonban jelentôsen növelték
az ütések hatékonyságát (Gardiner, 1980). Lényegé-
ben W. Rudolph is egyetértett ezzel a nézettel (Ru-
dolph, 1965). Ezért érdemes röviden áttekinteni az
öklöt takaró borítások fejlôdéstörténetét (Scanlon,
1982/1983; Gardiner, 1910; Poliakoff, 1987a).

Az Iliász XXIII. éneke érdekes leírást tartalmaz arról
a bokszmeccsrôl, amely a Patroklosz temetése kap-
csán rendezett sportversenyen Eurüalosz és Epeiosz
között zajlott le. Eurüaloszt, az argoszi Mekiszteusz fi-
át az a Diomédész készítette föl a küzdelemre, aki Tró-
ja ostrománál az egyik legkiemelkedôbb vezére volt a
támadóknak. A költô szerint imígyen tette a dolgát:

„És legelôször övet hajított oda néki, utána
jólszelt szíjat adott bôrébôl réti ökörnek.

(Iliász, XXIII, 683-684 – Devecseri Gábor fordítása.)

A versben emlegetett jólszelt szíj egészen a Kr. e. 5.
századig jól látható az ökölvívókat mutató vázaképe-
ken. Hossza 3 m lehetett, és nagyjából a mai kantár-
szár vagy gyeplô erejével és simulékonyságával ren-
delkezett, ha nem is volt olyan széles, mint ezek. Pa-
uszaniaszt nyílván erôsen befolyásolta a homéroszi le-
írás, amikor azt állította, hogy a szíjak cserzetlen mar-
habôrbôl készültek (Pauszaniasz, VIII, 40,3). Sokkal
valószínûbbnek tûnik, hogy a puhább borjúbôr ké-
pezte alapanyagukat. Az ilyen, kézre tekert szíjat hi-
masznak, többes számban himantesznek nevezték.
Alkalmazásának elsôdleges célja a kéz védelme volt.
Mivel csak a fej, illetve az arc képezett szabályos ütô-
felületet, az ütô kéz ujjpercei nagyobb sérülésveszély-
nek voltak kitéve, mintha a test puhább részeire is üt-
hettek volna. Ezért a védôszíjakat úgy helyezték el,
hogy az ujjperceket többször körültekerték, ugyanezt
tették a csuklóval is, végül a feltekert szíj egészen az
alsókar elsô harmadáig ért. A feltekert szíj az ökölbe-
szorított kézen egyfajta bôrpárnát képzett, amely a sa-
ját ütések erejét tompította, és ezáltal az ellenfelet is
megkímélte a súlyosabb sérüléstôl. Az ujj mellett a

kézfej és a kéztô védelmét is megoldotta ez az eljárás.
Egy keményebb ütéstôl ugyanis védôszíjak híján a
kézfej csontocskái könnyen eltörhettek vagy kifordul-
hattak. Abból a szempontból is praktikus volt a szíjak
használata, hogy így a kéz képessé vált levezetni az
ütéstôl keletkezett ellentétes irányú energiát. Ennek
érdekében a szíjakkal mindkét kezet és a csuklókat
nagyon feszesen kellett rögzíteni. Ellenkezô esetben
megsérülhetett a kéz, amellyel azután lehetetlenné
vált volna olyan erôs ütést kivitelezni, amely a gyôze-
lemhez kellett. Utóbb ezeket a védôszíjakat himantesz
malakóteroi (puhább szíjak) elnevezéssel illették, így
különböztetve meg ôket a késôbbi korok bandázsaitól,
amelyek az öklökre helyezve egyre inkább támadó
fegyver funkcióját töltötték be.

A Kr. e. 400 körül használatba vett kézborítások
már komolyabb veszélyt jelentettek az ellenfélre.
Szemben az elôbbiekben jellemzett szíjakkal, amelye-
ket a kezek köré tekertek, ezek kesztyûszerû alkalma-
tosságok voltak. Belsô részükön lyukakat vágtak az
ujjhegyek számára, és kívülrôl bôrgyûrûket erôsítet-
tek rájuk az ujjpercek fölött. A bôrgyûrûk merev és
kemény anyagból, valószínûleg marhabôrbôl készül-
tek, és sokkal inkább az ellenfél arcának megsebzé-
sét, semmint az ütés erejének enyhítését célozták. Ezt
fejezte ki a „kesztyû" elnevezése is: himantesz oxeisz
(éles, kemény szíjak). Az új borítás betakarta az alsó-
kar egy részét is, és felsô peremére gyapjas juhbôrt
húztak. Utóbbival törölték le homlokukból a verejté-
ket, nehogy a szemükbe csurgó sós folyadék megza-
varja ôket a küzdelemben. A puhább és kemény szíja-
kat az antik szleng mürméx (hangya) néven emleget-
te. Ugyanis a hangya a csípésérôl volt ismert, miképp
az ökölvívó ütésekor is a szíj „csípte" meg az ellenfelet. 

A bandázs vagy „kesztyû" sérülést okozó hatásának
elôtérbe kerülése miatt változáson ment keresztül az
edzéseken használt felszerelés is. A birkózókkal ellen-
tétben, akik edzések alkalmával komolyan megmér-
kôzhettek egymással anélkül, hogy sérüléseket idéz-
tek volna elô, az ökölvívók és a pankratiasztészek
csak imitálták a mérkôzések közben kialakult helyze-
teket, különben az edzéseken könnyen úgy megsérül-
hettek, hogy azután versenyezni sem tudtak. Ezért
edzések és gyakorló összecsapások alkalmával a
szphairai vagy episzpharai (labdák, golyók) elnevezé-
sû bokszkesztyût húzták fel (Gardner, 1910; Rudolph,
1965; Platón, Törvények 630 b). Ez egy jól bélelt kesz-
tyû volt, amely védte az öklöt, és tompította az ütés
miatt részben az ütést kivitelezô, részben az ütést ka-
pó versenyzôt ért fájdalmat. A vele bevitt tompa üté-
sek lehetôvé tették a támadás és védekezés gyakorlá-
sát anélkül, hogy a gyakorló párok egymásnak komo-
lyabb sérüléseket okoztak volna. De a tréningek alkal-
mával gyakoroltak úgy is, hogy felfüggesztett bábukat
vagy homokkal, olykor gyapjúval megtöltött bôrzsákot
(kórükosz) püföltek, ami hasonlított a modern ökölví-
vóedzéseken szokásos zsákoláshoz. A nehéz zsákokra
mért ütések révén hatékonyan lehetett fejleszteni a
kar-, mell- és hátizmokat. Ha viszont az ütések gyor-
saságát és pontos célzását kívánták gyakorolni, akkor
könnyû zsákokat vettek célba. Azt is hamar felismer-
ték, hogy jó lábmunkával mind a védekezés, mind pe-
dig a támadás hatékonyságát eredményesen lehet nö-
velni. A lábmunka gyakorlását az „árnyékbokszolás"
(szkiamakhia) révén végezték. A nagy ütéseirôl elhíre-
sült bajnok, Glaukosz Olümpiában felállított szobra a
sportolót egy árnyékbokszoló pózában mintázta meg
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(Pauszaniasz, VI, 10,1-3). Több ábrázolás tanúsága
szerint edzések alkalmával az atléták fülvédôt is hasz-
náltak.     

Az edzéseken megmutatkozó óvatosság kiváltképp
indokolt volt a római császárkorban. Ekkor terjedt el
ugyanis a caestus, vagyis az olyan ökölvívókesztyû,
amelynél az ujjakat fedô bôrréteget fémdarabokkal
erôsítették meg. Ez már valóságos támadó fegyverként
szolgált, és iszonyú sebeket okozhatott. Leírását meg-
találjuk Vergiliusnál, amikor a költô az Aeneis egyik
jelenetében a mitikus hôs, Venus istennô fia, Eryx
caestusát festi e szavakkal:

„…Mondotta: miközben
Pár iszonyú-sulyu kesztyûjét kivetette középre,
Szörnyü Eryx két kérges bôrszíjját, amelyekkel
Harcain ökleit és karját egykor mutogatta.
S tátva maradt szájuk, hogy mint meredeztek 
e vastól
S ólomtól dagadó, hét-rétegü nagy bika-hátak…" 

(Aeneis, V, 400-405. – Lakatos István fordítása.)

Tertullianus egyházatya a Kr. u. 2-3. században val-
lásos hevülettel kárhoztatta az ilyen felszereléssel
ûzött ökölharcot, amely rútul elcsúfította azt, amit Is-
ten eredetileg tökéletesnek teremtett, az emberi testet:

„És maradhat-e büntetlen az ökölharc mestere?
Ilyen ólomgomb ütötte sebhelyeket, ilyen viadalban
elkérgesedett bôrt, ilyen gomba formájú fület kapott
Istentôl, amikor az megformálta; azért ruházta fel Is-
ten szemmel, hogy az ütlegektôl megvakuljon?" 

(A látványosságokról, XXIII. – Rozsnyai Ervin fordí-
tása.)

Összefoglalva az eddigieket a következôket állapít-
hatjuk meg: az antik ökölvívás szabályos találati felü-
lete a fej és az arc volt. Az ökölvívók pedig bôrbôl ké-
szített és kezükre erôsített, akár bandázsnak, akár
kesztyûnek nevezhetô felszerelést viseltek. Mivel a
sportoló hüvelykujja nem vehetett részt az ütésben, a
bandázs vagy kesztyû csak a többi négy ujjat fedte be.
Az évszázadok folyamán a kezdetben kizárólag az ütô
fél egészségének védelmét szolgáló felszerelés fokoza-
tosan a küzdôtárs testi épségét komolyan veszélyezte-
tô fegyverré változott.

Az ökölvívás technikája
A kézvédô borításból lett támadó fegyver kialakulá-

sát elôsegítette az a gyakorlat, amellyel az atléták gyô-
zelmeiket kivívták. A modern ökölvívással ellentétben
a versenyzôket nem pontozták, és a bírói döntéssel ki-
hirdetett technikai k.o.-t sem ismerték. Az összecsa-
pások idôtartamát nem korlátozták. Így aztán vagy
harcképtelenné kellett tenni az ellenfelet, vagy pedig a
mérkôzés feladására kellett kényszeríteni ôt. Az ellen-
fél kiütése egyetlen nagy ütéssel sok ökölvívó hatásos
technikája volt már a korábbi idôszakokban is (Fied-
ler, 1992), de általánossá a római korban vált, amikor
az ökölharc – a caestus elterjedésének köszönhetôen
– vívó jellegû küzdelembôl gyakorta brutális mészár-
lássá alakult. A kora császárkori Vergilius az Aeneis-
ben ezt a fejleményt akarta illusztrálni, amikor leírta,
hogy az ökölvívó harcban gyôztes Entellus egyetlen
csapással végezte ki a gyôzelmi díjként nyert tulkot
(Aeneis, V, 478-481).

Sok versenyzô persze nem várta meg saját „kivégzé-
sének" pillanatát, hanem még idejében feladta a mér-
kôzést, ha kilátástalannak ítélte esélyeit. A feladás

meglehetôsen megalázó formaságok között ment vég-
be. A vesztesnek fél térdre kellett ereszkednie ellenfe-
le elôtt, és ökölbe szorított jobb kezét, valamint jobb
keze mutatóujját elôre kellett nyújtania (Plutarkhosz,
Lükurgosz 19). A másik megoldás az volt, hogy a fel-
adás jeleként kimondták: apagoreuó, vagyis „meg-
adom magam" (Pauszaniasz, VI, 10,2). A spártaiak,
noha az ökölvívósport térnyerésében vitathatatlanul
komoly szerepet játszottak, a megadást férfiakhoz
méltatlan viselkedésként értékelték, emiatt idôvel
megtiltották atlétáiknak az ökölvívás – és a gyôzelmet
hasonló módon eldöntô pankration – versenyein való
részvételt. 

A mérkôzés eredményét egyetlen jól kivitelezett
ütéssel eldöntô ökölharc ellentéte sem volt éppen rit-
ka jelenség. A kézborítás sérülést okozó hatásának
növekedésével az atléták félelme is nôtt attól, hogy
maradandó, esetleg halálos sérülést szenvednek. Így
aztán gyarapodott az olyan küzdelmek száma, ame-
lyek során a szembenálló felek igyekeztek ütôtávolsá-
gon kívül maradni, vagy pedig csak imitálták a táma-
dást. Erre utalt Thesszaloniki Kr. u. 12. századi püs-
pöke, Eusztathiosz, amikor az Iliászhoz írt kommen-
tárjában a következôket fejtette ki:

„Az embernek meg kell továbbá figyelnie, hogy most
az ökölvívók egyszerre esnek egymásnak. Volt azon-
ban egy idôszak, amikor az volt a technikájuk, hogy
sok órát elpazaroltak ellenfeleik legyôzése végett úgy,
hogy kezüket felemelték és leeresztették, mintha a le-
vegôt ütnék, amint azt gyakran mondják, vagy valami
agresszív árnyékbokszolást mutatnának be… Egyet-
len ökölvívó sem volt híres azért, mint korábban is
mondták, mert volt annyi önuralma, hogy fáradságo-
san feltartsa kezét hosszú ideig, ne üssön, és így fá-
rassza ki ellenfelét. Tehát amikor valami ilyesmi tör-
tént, vagy más módon lanyhult el a küzdelem, akkor
a versenyzôk egy olyan segítséget kaptak, amit Pau-
szaniasz (Kr. u. 2. századi grammatikus, nem azonos
az eddig többször idézett íróval) is leír, azt állítva,
hogy amikor a versenyen az ökölvívók húzták az idôt,
akkor egy létrát (klimax) hoztak, úgyhogy nekik annál
kellett állniuk, egymástól ütôtávolságon belül, és meg
kellett ôrizni pozíciójukat annak érdekében, hogy kör-
be futva ne kerüljék el a nekik szánt ütéseket, hanem
egy helyben maradva, karjuk mozgásával védjék ma-
gukat. És ezt hívták »a létrából«-nak (ek klimakosz),
ami szólásmondás talán azokról is szól, akik szándé-
kosan szünetet tartanak a munka kellôs közepén."
(Eusztathiosz, 1324, 48.).

Michael B. Poliakoff egy tanulmányában ezen idézet
alapján kétségbe vonja a Melankomasz halogató tak-
tikájáról fennmaradt antik hagyomány hitelességét –
viszont nem tagadja azt, hogy az ökölvívó történeti
személy volt (Poliakoff, 1987b). A probléma az, hogy
nem tudjuk, mikor és milyen mértékben terjedt el a
klimax alkalmankénti használata. Vázaképek a kli-
maxot úgy ábrázolják, hogy az egy második függôle-
ges támaszték nélküli létra, amit a versenyzôk között
úgy állítottak az élére, hogy önállóan is megállt. Ha-
sonlóképpen a középkori lovagi tornák sorompójához,
ez választotta el egymástól az ütôtávolságon belül
küzdô feleket. Egyes kutatók a klimax kifejezést átvitt
értelemben is használják a bírák által elrendelt vég-
küzdelem jelölésére (Paleologos, 1976). A klimaxhoz
hasonló megoldás volt a hosszan elnyúló mérkôzés
záros határidôn belüli eldöntésének kikényszerítésére
az, hogy vízszintesen tartott rudakkal szûkítették fo-
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lyamatosan a küzdôteret. Így az atléták egyre köze-
lebb kerültek egymáshoz, és nem menekülhettek a
másik ütései elôl (Poliakoff, 1987b). Az író Pauszani-
asz egy harmadik, nyilván ugyancsak elterjedt módo-
zatról adott hírt a nemeai játékok kapcsán. Ott az est
beállta miatt félbeszakították az epidamnoszi Kreu-
gasz és a szürakuszai Damoxenosz még világosban
megkezdett mérkôzését. Ezt követôen úgy határoztak,
hogy a versenyzôk felváltva üssék meg egymást, és az
ütéseket nem szabad védeni. Azt sorshúzással döntöt-
ték el, hogy ki kezdi az ütésváltást (Pauszaniasz, VIII,
40,3-5). 

Az ókori képzômûvészeti alkotások, kiváltképp vá-
zaképek, valamint irodalmi források alapján a modern
szakirodalomban határozott elképzelések alakultak ki
arról, miképp folyhatott le egy szabályos ökölvívó mér-
kôzés (Rudolph, 1965). Az egymással szemben elhe-
lyezkedô ellenfelek egyenes tartásban, magasra emelt
karokkal figyelték a másik mozdulatait. A ravaszab-
bak még arra is ügyeltek, hogy ôk kerüljenek háttal a
tûzô napnak, és így partnerük szemét bántsa az éles
fény. Ez különösen a forró nyáron megrendezett
Olümpia hatnapos programjának bevezetésétôl volt
számottevô tényezô, mivel annak keretében kora reg-
geltôl elôbb a három futóversenyt (hosszútávfutás,
stadionfutás, kettôs stadionfutás) bonyolították le,
majd következett a birkózás, utána pedig – déltájt
vagy kora délután, a legnagyobb hôségben – az ököl-
vívás (Lee, 2001). Az összecsapásra felkészült sporto-
lók egyik karjukat, általában a balt – ha csak nem vol-
tak fordított alapállásúak –, enyhén behajlítva elôre-
nyújtották, míg másik karjukat nagyjából ugyanolyan
magasságban a könyöknél erôsen behajlították, hogy
egyenes-, lengô- vagy horogütést készítsenek elô.
Ugyanakkor lábaikkal egy meglehetôsen széles lépés-
helyzetet vettek fel, amelybôl könnyen hátra vagy elô-
re léphettek, attól függôen, hogy támadni vagy véde-
kezni akartak-e. Az egyenes tartás és a mindkét fél ál-
tal magasra emelt karok arra mutatnak, hogy a test-
re mért ütések tiltott volta miatt a nyak és a csípô kö-
zötti testfelület nem szorult védelemre.

Az ökölvívás stílusának alakulását – mint említet-
tük – alapvetôen befolyásolta az ököl védôfelszerelésé-
nek már ismertetett fejlôdése. A súlyosabb sérülése-
ket okozó ütések a keményebb szíjak, majd a fémgom-
bokkal megerôsített „kesztyûk" bevezetésével elôtérbe
helyezték a védekezés fontosságát. Ebbôl a szempont-
ból érdemel figyelmet az alkar beburkolása a bandá-
zsok késôbbi változatainál. Ugyanis az ütések elhárí-
tásában a kar védett alsó szakasza komoly szerepet
játszhatott. A védômunka jelentôségét igazolják az ab-
ban jeleskedô öklözôk sikerei. Kr. e. 300-ban az ifjak
olümpiai bajnokságát az éliszi Hippomakhosz nyerte
meg, aki Pauszaniasz szerint „három ellenfelét anél-
kül gyûrte le, hogy ôt egyszer is megütötték volna"
(Pauszaniasz, VI, 12,6; Moretti, 1957, 506). A Kr. e.
240-es esztendô felnôtt olümpiai bajnokát, az alexan-
driai Kleóxenoszt ugyanebbôl az okból az atrauma-
tisztosz (sebezhetetlen) jelzôvel ruházták fel. Ô kiváló
védôtechnikájának köszönhetôen Nemeában, az
Iszthmoszon és Delphoiban is gyôzni tudott, vagyis
bajnoka lett mind a négy pánhellén versenynek (Mo-
retti, 1957, 569; Golden, 2004; Maróti, 2000). A Dión
Khrüszosztomosz beszédeiben magasztalt Melanko-
masz minden bizonnyal a versenyzôk ezen vonulatát
gazdagította. Az ilyen stílusú ökölvívók közül került ki
a legtöbb olyan sportoló, akit soha nem tudtak ütés-

sel földre sújtani. Ôk elismerésként megkapták az
akoniti (portalan) jelzôt, hasonlóképp azokhoz a bir-
kózókhoz és pankratiasztészekhez, akik mérkôzéseik
közben soha nem kényszerültek meghemperegni a
küzdôtér homokján. De ugyanezt a jelzôt nyerték el
azok a nagyhírû nehézatléták is, akiknek ellenfelei
esélytelenségük miatt visszaléptek a versenytôl, és így
ôk mérkôzés nélkül nyerték el a koszorút (Golden,
2004).

A védekezés növekvô fontossága mellett azonban
már a puhább szíjak korszakában is megvolt, és ké-
sôbb nyilván még nôtt is a támadó stílus agresszivitá-
sa. A jobban felépített védekezés a támadó fél ütôtech-
nikájának állandó csiszolását követelte meg. Miképp a
védekezésnek megvoltak a már említett nagymesterei,
éppúgy a támadó stílusnak is ismerjük a legkiemelke-
dôbb képviselôit. Kr. e. 464-ben a rhodoszi Diagorasz
úgy lett bajnok Olümpiában, hogy soha nem tért ki el-
lenfelei ütései elôl, viszont ô maga hatalmas csapáso-
kat osztogatott. Ez az egyoldalúan támadó stílus is
meghozta számára a sikert és az azzal járó elismerést.
Kortársai ugyanis felruházták ôt az euthümakhosz
(nyíltan harcoló) jelzôvel (Moretti, 1957, no. 252;
Matz, 1991). Hasonlóképpen nagy ütéseinek köszön-
hette bajnoki címét a karüsztoszi Glaukosz, aki Kr. e.
520 olümpai döntôjében egy jól irányzott erôs csapás-
sal kiütötte ellenfelét (Pauszaniasz, VI, 10,1-3). Nem
tudjuk, mikor lett olümpiai bajnok a kürénéi Eurüda-
masz, de minden bizonnyal már a keményebb szíjak
vagy éppen a fémgombokkal megerôsített caestus kor-
szakában. Ugyanis a Kr. u. 2-3. század fordulóján al-
kotó író, Ailianosz szerint döntôbeli ellenfele kiverte a
fogait. Ô azonban hôsiesen lenyelte azokat, nehogy a
másik észrevegye sérülését, és végül legyôzte vetély-
társát (Ailianosz, Variae historiae, X, 19; Moretti,
1957, 960). 

Általánosságban elmondható, hogy míg a kizárólag
jó védômunkájuk miatt eredményes ökölvívók kivétel-
számba mentek, addig a támadások hatékonyságá-
ban bízó öklözôk sokkal többen voltak. Ôk ütéseikkel
elsôsorban ellenfelük állcsúcsát és állszegletét céloz-
ták meg. Olykor az orr, a száj és a szemtáj volt a cél-
pont. A képi ábrázolásokon világosan felismerhetô az
állcsúcsra mért ütés. Az összetört fülû vagy, ahogy a
szakirodalom nevezi: karfiolfülû öklözô nem ritka tár-
gya az antik szobroknak sem. Kerámiák festett illuszt-
rációi gyakran ábrázolnak olyan jelenetet, ahol az
egyik versenyzô már összerogyva a földre hanyatlik,
de a másik még mindig püföli ôt felülrôl lefelé sújtó
öklével, vagyis az úgynevezett kalapácsütéssel (Ru-
dolph, 1965). Mindez az antik ökölvívás alkalmankén-
ti brutalitását mutatja. 

A vázaképek ábrázolásai alapján az egyenes, a horog
és a lengô számítottak a leggyakrabban kivitelezett
ütéseknek. Megfigyelhetô, hogy az egyeneseket fôleg
bal kézzel ütötték, amikor egyidejûleg a bal láb lépett
elôre. Ugyanakkor a horog és a lengô lépésváltás nél-
kül, jobbról indult. Az egyenes ütést, amennyiben azt
a két fél közötti távolság megengedte, a fej hátravoná-
sával védték ki. Ha ez nem tûnt elég hatékonynak, ak-
kor igyekeztek az ütést a testüktôl minél távolabb, nyi-
tott tenyérrel felfogni. Így kihasználhatták egyrészt a
kemény ökölborítónak, másrészt az alsókart fedô
prémrétegnek az ütés erejét csökkentô hatását.

Ha az ökölvívó jól akarta érvényesíteni az ökölborí-
tás által a védekezésben nyújtott elônyöket, és ellen-
fele kifárasztására törekedett, akkor viszonylag nagy
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távolságban kellett maradnia küzdôtársától. Ugyan-
akkor azonban fenn kellett tartania az állandó fenye-
getést is, tehát a másiktól való távolságot úgy kellett
kiszámítania, hogy ô maga biztonságban legyen, el-
lenfele viszont fenyegetve érezze magát. Ehhez villám-
gyors lábmunkára volt szükség, amelyben a rövid hát-
ralépések és a lendületes elôreugrások váltogatták
egymást. A jó lábmunka a közelharc esetében is elen-
gedhetetlen volt, különösen akkor, ha a szembenálló
fél hosszabb karokkal, és ennél fogva nagyobb ütôtá-
volsággal rendelkezett. 

A közelharc során gyakran ütöttek rövid egyenese-
ket. Mivel ezeket igen gyorsan lehetett kivitelezni, a
hátralépés vagy a fej hátravonása nem nyújtott védel-
met, viszont megoldást jelenthetett az oldalirányú ki-
térés. Befejezésül egy ilyen jelenetet idézünk Vergilius
Aeneisébôl (V, 443-447):

„Entellus nekidül most és csap a jobbja magasba,
Csakhogy látta a lendületet fentrôl fenyegetni
S fürgén félrehajolva hamar kikerülte a másik;
Légbe veszett az ütés, Entellus meg maga 
hosszan,…
Szörnyü sulyával utána zuhant, sulyosan le a
földre…"
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Összefoglaló
Miután az elmúlt években az egymást követô pénz-

ügyi és gazdasági válságok hátrányosan érintették a
turizmust, mint gazdasági ágazatot, az utazásszervezô
és utazásközvetítô szektor szakemberei arra kénysze-
rültek, hogy termékeiket a korábbiaknál vonzóbbá, el-
adhatóbbá tegyék. Jelen dolgozat az aktív sportturiz-
mus nézôpontjából tanulmányozza ezt a kérdéskört.
Egyrészt azt elemzi, hogy mennyire szabadok ténylege-
sen a személyes választások, ha azok az egyének kü-
lönbözô társadalmi csoportokban betöltött státuszai-
ból, valamint a hozzájuk tartozó szerepeikbôl fakad-
nak, és a döntéshozatal során az általánosan elfoga-
dott társadalmi normák és magatartásszabályok a
mérvadók. Másrészt megpróbálja feltárni, hogy milyen
jellemzôkkel rendelkezô turisztikai termékre vevôk
jobban az aktív sportturisták, más szóval milyen le-
gyen a sportkínálat annak érdekében, hogy összhang-
ban legyen a kereslettel. Az eredmények azt sugallják,
hogy a racionalizáltságtól való eltávolodás szükséglet-
té vált a modern társadalmakban és az aktív sporttu-
rizmus egyik lehetséges terrénuma a fenti szükséglet
kielégítésének, mert alkalmat adhat az embereknek
arra, hogy kilépjenek szokásos és ismert tevékenysé-
geik övezetébôl és kiteljesítsék egyéniségüket. Követ-
keztetéseiben a szerzô megállapítja, hogy az aktív
sportturizmus akkor sikeres, ha az általa nyújtott kí-
nálat nem túlságosan strukturált, elsôsorban nem üz-
leti jellegû sportaktivitás, hanem játékos, játékkal teli,
és biztosítja az egyéni képességek kibontakozását.

Bevezetés
Az elmúlt években egymást követô pénzügyi és gaz-

dasági válságok elkerülhetetlenül kedvezôtlenül érin-
tették a turizmust, mint gazdasági ágazatot. A vissza-
esés különösen ott járt káros következményekkel, ahol
a turizmus korábban számottevôen, akár 20-25%-ban
járult hozzá az országok GDP-jéhez. Például európai vi-
szonylatban, Horvátországban, Cipruson, Észtország-
ban, Máltán és Montenegróban súlyos negatív irányú
változásokat indukált a gazdasági dekonjunktúrának,
az ipari termelés mérséklôdésének, a növekvô munka-
nélküliségnek, a csökkenô jövedelmeknek és a pénzne-
mek instabilitásának együttes hatása, de jelentôs ha-
tással volt a nemzeti gazdasági mérlegre a beutazók
számának apadása Spanyolországban és Görögország-
ban is. A hanyatlás jelentékenyebbnek bizonyult a sza-
badidôs turizmusban, mint a hivatásturizmusban, és
eltérônek mutatkozott a szabadidô turizmus különbö-
zô területein is. A bevételek megcsappanása arra ösztö-
nözte az utazásszervezô és utazásközvetítô szektor
szakembereit, hogy termékeiket minél vonzóbbá, elad-
hatóbbá tegyék. Dolgozatunkban a sportturizmus,
ezen belül az aktív sportturizmus nézôpontjából tanul-
mányozzuk ezt a kérdéskört.

A sporttevékenységnek, mint turisztikai terméknek
boncolgatása szükségszerûen elvezet ahhoz a jelen-

séghez, hogy az emberek, manapság sokkal inkább,
mint eddig bármikor, eredeti élmények megszerzésére
törekednek, amikor turisztikai programokat választa-
nak. Elvágyódásuk a kötelezô feladatoktól terhelt
mindennapi életviteltôl az önkéntes, szabad és szo-
katlan tevékenységek felé úgy is értelmezhetô, mint
egyfajta válasz a technológiailag irányított, üzletileg és
szociálisan létrehozott valóságra. Vitathatatlan, hogy
az egyének szabadon felhasználható idejének mennyi-
sége korlátozott. A problémakör mélyebb elemzése
alapján még az is kérdéses, hogy ennek a szabadidô-
nek valójában mekkora része szabad igazán, és men-
nyi idôt tölt az egyén ténylegesen személyes élvezetek-
kel. A dolgozatban egyrészt választ keresünk arra a
kérdésre, hogy mennyire szabadok ténylegesen a
személyes választások, ha azok az egyének különbözô
társadalmi csoportokban betöltött státuszaiból, vala-
mint a hozzájuk tartozó szerepeikbôl fakadnak, és a
döntéshozatal során az általánosan elfogadott társa-
dalmi normák és magatartásszabályok a mérvadók.
Másrészt, figyelembe véve, hogy racionalizáltságtól va-
ló eltávolodás szükségletté vált a modern társadal-
makban, az aktív sportturizmust úgy tanulmányoz-
zuk, mint a fenti szükséglet kielégítésének egyik le-
hetséges terrénumát. Végül kísérletet teszünk annak
feltárására, hogy milyen jellemzôkkel rendelkezô tu-
risztikai termékre vevôk jobban az aktív sportturisták,
más szóval milyen legyen a sportkínálat annak érde-
kében, hogy összhangban legyen a kereslettel. Noha a
passzív sportturizmus gazdasági hatása sem lebecsü-
lendô, hiszen a mega-sportesemények alkalmasint
hatalmas tömegeket mozgatnak meg, e szegmens pia-
cának összetevôire nem térünk ki, mivel marketing
szempontból más jellegû problémákat vetnek fel.

KKuullccsssszzaavvaakk:: szabadidô, turisztikai termék, sportkí-
nálat-kereslet, aktív sportturisták 

Szabadnak lenni
Látszólagos ellentmondás, hogy amikor az idô elvi-

leg szabad az emberek számára, akkor azt valamilyen
tevékenységgel kitöltik. Ezért szó szerint véve ez az idô
sem szabad, még akkor sem, ha kellemesen és öröm-
teli módon töltik el, mert lefoglalják a különbözô prog-
ramok. Következésképpen, filozófiai értelemben sza-
badidô, mint el nem foglalt idô, nem létezik (Kosie-
wicz, 2006). Valójában a szabadidô fogalmát úgy érde-
mes megközelíteni, mint a cselekedetek szabad vá-
lasztásának tárgyát, melyben az egyének saját maguk
választják meg, mit tesznek, függetlenül kötelezô el-
foglaltságaiktól és feladataiktól.

A szabadidônek sokféle definíciója létezik. Vala-
mennyiben szerepel a szabadság, de a személyes
öröm és a szociális szabadság foka változik annak
függvényében, hogy mennyire korlátozottak az egyé-
nek választásai a szabadidejükben. A legegyszerûbb
meghatározások kezdetben a munkaidôvel állították
szembe a szabadidôt. Ezek szerint a szabadidô éle-
tünknek az a szférája, amelyet nem munkával, nem a
munkával kapcsolatos utazással, illetve nem alvással
töltünk (Giddens, 1964). A szabadidô-munkaidô di-
chotonómiája mindvégig megmaradt, de a késôbbiek-
ben bôvültek a fogalmi jegyek, nagyobb hangsúlyt ka-
pott a cselekedetek irányultsága, önkéntessége, men-
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tessége a családi kötelezettségek, valamint a társadal-
mi elvárások alól, és kezdett elmosódni a szabadidô és
a munkaidô közötti szigorú határvonal (Dumazedier,
1974; Kelly, 1972). 

Kelly, akit a szabadidô kultúra egyik legelhivatot-
tabb szakértôjének tartanak, mintegy másfél évtized-
del késôbb még kifinomultabban fogalmazta meg a
szabadidô lényegi megkülönböztetô ismérveit. 

„A szabadidô tehát… tapasztalat, amelyet azonosít-
ható és elemezhetô, változatos összetevôk alkotnak.
Ugyanakkor minden egyes szabadidôs tapasztalat egy
új jelenség, amely az alábbi elemekbôl tevôdik össze:

• A szabadidô döntés, egyidejûleg cselekedet és álla-
pot. Jellegét tekintve a döntés nem külsô, hanem bel-
sô indítékokból fakad.

• A szabadidô jelenség, a döntés és a cselekvés pro-
duktuma. 

• A szabadidô folyamat, nem változatlan, idôben és
térben hozzák létre és alakítják.

• A szabadidô újra és újra más kontextusba helyez-
hetô és konstruálható. 

• A szabadidô termék abban az értelemben, hogy a
jelentése mindig szituációfüggô és nem értelmezhetô
külsô források tükrében.

• A szabadidô cselekvés, történetiségét, érzelmi hát-
terét, értelmezését epizódszerû fejlôdését, valamint
végsô célját tekintve teljes és komplex." (Kelly, 1987,
49.).

Kelly jó néhány követôre talált, munkássága nagy
hatással volt szakterületén. A szabadidô típusairól
szóló elméletét például Ruth (1999) elemezte részlete-
sen. Kelly a szabadidô alábbi típusait különböztette
meg koncepciójában: feltételek nélküli szabadidô, fel-
töltôdést szolgáló szabadidô, kapcsolatok ápolására
szánt szabadidô és szerepelvárások által dominált
szabadidô. A feltétel nélküli szabadidô esetében a
hangsúly a személyes választásokra és a belsô igé-
nyek kielégítésére tevôdik. A szabadidônek ez a válfa-
ja teljes mértékben független a munkától. A feltöltô-
dést szolgáló szabadidônek kiegyenlítô funkciója van,
pihenést és megújulást biztosít és oldja a munkából,
a szülôi létbôl, az iskolából és a társadalmi élet más
szféráiból eredô feszültségeket. Ez a fajta szabadidô
viszonylag alacsony választási szabadságot feltételez.
A kapcsolatokat erôsítô szabadidô interperszonális
kapcsolatok kiépítésére és ápolására szolgál. Az em-
berek azért választják ezt a formát, mert erôs bennük
a vágy másokhoz fûzôdô értékes emberi viszonyok ki-
alakítására. Ennek a választásnak nagyfokú a sza-
badság- és a szociális tartalma. A szerepelvárások ál-
tal meghatározott szabadidôben az egyén, noha nincs
ilyen irányú, egyértelmû kötelezettsége, mások elvá-
rásainak igyekszik megfelelni egy-egy speciális sze-
repkörben. Itt az egyének azon szándéka, hogy má-
sokkal elfogadtassák magukat, behatárolja választási
szabadságukat és cselekedeteiknek nincs valódi tár-
sadalmi relevanciája. 

Valamennyi szabadidôs aktivitás esetében joggal
felvetôdnek az alábbi kérdések: Mennyire szabadok
ténylegesen a személyes választások? Milyen mérték-
ben befolyásolják az egyének különbözô társadalmi
státuszai és szerepei életstílusukat? Mindenkor szem
elôtt tartják-e az általánosan elfogadott társadalmi
normákat és magatartásszabályokat, amikor szabad-
idejük felhasználásáról döntenek? Egyáltalán, képe-
sek-e az egyének érzékelni a szabadságot, vagy a vá-
lasztásaik megszokásból fakadnak?

Az idôfelhasználás szociológiai kérdéseivel foglalko-
zó kutatók álláspontja, akár az életmód, a praxis és a
habitus (Bourdieu, 1977), akár az életstílus (Utasi,
1996) fogalmi rendszerét használják, megegyezik ab-
ban, hogy a szabadon beosztható idô mennyisége és
eltöltésének módja jelentôsen különbözik társadalmi
rétegenként, mindkettô jelzi az egyén pozícióját a tár-
sadalmi struktúrában és ugyanakkor bizonyos fokig
meg is határozza a társadalmi hovatartozást. A sza-
badidôs tevékenységeket tehát az emberek adott tár-
sadalmi körülmények és adott társadalmi-gazdasági
státusz által meghatározott helyzetbôl, viszonylagos
szabadsággal választják, de a viszonylagos szabadság
is lehetôvé teszi preferenciák kialakítását. Egyfelôl
igaz, hogy választásaik gyakran megszokásból
és/vagy megfelelési vágyból fakadnak, másfelôl képe-
sek érzékelni a szabadságot és elônyben részesíteni
azokat a tevékenységeket, amelyekrôl azt gondolják,
hogy rajtuk keresztül a szabadság fokozottabban
megélhetô. 

Játék, sport, (sport)turizmus
A szabadidôben végzett, szabadon választott tevé-

kenységeket a szabadság és a kötelezettség-mentes-
ség érzése kíséri mind a turizmus különbözô válfajai-
ban, mind az amatôr sportban, mind a játékban. A
sportturizmusban ez a három szféra sajátos szimbió-
zisban fonódik össze, de csak akkor, ha úgy tekintünk
a kínálatot képezô sporttevékenységekre, mint az
egyéni képességeket kibontakoztató, játékos aktivitá-
sokra, és nem, mint szervezett, üzleti eseményekre.
Ebben a koncepcióban a játék a sport integrált része,
a sport játékként is értelmezhetô és a sportturizmus
magában foglalja ezeket a tevékenységeket, összekap-
csolva az elutazás szükségletével.

Elvileg mind a turizmusnak, mind a sporttevékeny-
ségeknek jól szervezettnek kellene lennie annak érde-
kében, hogy a résztvevôk minél több élménnyel gazda-
godjanak, a szervezôk pedig minél többet profitálja-
nak anyagilag az eseményekbôl. A magas szintû szer-
vezettség viszont több vonatkozásban ellentétes a ke-
reslettel, nevezetesen azzal, hogy a fogyasztók szabad-
ságra vágynak, szabadulni akarnak kötelességérze-
tüktôl és a megszokottól eltérôen, szabadon akarnak
cselekedni. A sportturizmus és a játék jellemzôi ezen
a ponton közelítenek egymáshoz, mivel mindkettô le-
hetôséget nyújt az eszképizmusra, a menekülésre a
mindennapok egyhangúságától.

Huizinga (1955) klasszikussá vált koncepciójában a
világ folyását kezdettôl a játék irányította. A játék ter-
mészeti jelenség, maga az emberi kultúra is játék, „az
emberi kultúra a játékban, játékként kezdôdik és
bontakozik ki.” (Huizinga, 1995. 7). szerint a játék a
kilépés a való életbôl egy olyan ideiglenes tevékenysé-
gi szférába, amely fölött az egyén rendelkezik. A játék
nem kapcsolódik a napi kötelezettségekhez, anyagi
elônyökhöz és e két jellemzôje szükségszerûen növeli
az élvezeteket. A turizmus  hasonló tulajdonságokkal
rendelkezik, mivel a mindennapi miliôn kívül valósul
meg (Ryan, 2005).

Schmitz (1979) szerint a játék egy olyan virtuális vi-
lágot teremt, ami kívül is és belül is áll a természet vi-
lágán, miközben arra épül. A természeti világon
Schmitz itt a megszokott, az emberek élete során fel-
lépô mindennapi élményeket érti. Akárcsak a sporttu-
rizmus, a játék is arra szolgál, hogy kielégítse az em-
berek vágyát a „kiszakadásra" a mindennapokból. A
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játékperiódusok révén az egyének legalább átmeneti-
leg mentesülnek a társadalmi felelôsségvállalás alól,
megszabadulnak otthoni és munkahelyi kötelezettsé-
geiktôl.

A szakirodalomban arra is találunk utalást, hogy a
játék és a turizmus egyaránt korlátlan lehetôségeket
szabadít fel a résztvevôk korlátok nélküli cselekedete-
inek. Shaun szerint (1992, 162.) a játék felszínre hoz-
za a játékosok végtelen lehetôségeit és a világ végte-
lenségét. Shaun azt sugallja, hogy a kötelezettségeken
és a rutinszerû feladatokon túllépve az egyének meg-
tapasztalhatják a kötetlenség érzését és cselekvési
kényszer nélkül ismerhetik fel kulturális funkcióikat
és morális kötelezettségeiket. Hasonlóképpen a turiz-
mus is rendelkezik azzal a potenciállal, hogy a részt-
vevôket kivonja a tényleges helyzetekbôl, nemcsak
tényszerûen, hanem virtuálisan is, és egy olyan világ-
ba vezeti ôket, ahol úgy érezhetik: újjászületnek és
dacolhatnak a cselekvések szokásos, általánosan elfo-
gadott módjaival. Ezáltal a turizmus átmenetileg al-
ternatív eszközként használható a társadalmi struk-
túrák egyéni és csoportos negligálására. A modern
idôkben a játék és a turizmus tudatos cselekedetek,
melyek felszabadíthatják az egyéneket a megszokott
irányvonalak követésétôl és nem racionális, nem célo-
rientált megfontolásokon alapuló, önértéket képviselô
cselekedetek választásához vezethetik ôket. Még in-
kább így van ez, amikor a sport turisztikai élmény tár-
gya. A sport ugyanis önmagában is képes egy külön
világot teremteni, kiragadni a résztvevôket a minden-
napok megszokott világából, „önmagában rejlik a
szépsége" (Clifford and Freezell, 2010, 120).

Schmitz (1979) szerint három olyan alapvetô kü-
lönbség alakult ki a játék és a teljesítménysport kö-
zött, amelyek következtében az utóbbiból eltûntek a
játékos elemek. Az elsô: a sportbéli gyôzelem túlérté-
kelése; a gyôzelem mindenhatóságának tudomásul
vétele és elfogadása volt a legbiztosabb út a játék szel-
lemének megsemmisítéséhez. A második különbség a
technikai racionalizáció terjedése a sportban, amit a
minél hatékonyabb sportolás igénye, az eredmények
hajszolása mozgatott. A sportolókra kényszerített ha-
tártalan profizmus, minden más érték kárára, beleért-
ve magukat a sportolókat is, kizárólagos céllá vált. A
harmadik különbség a sport és a játék között a sport-
versenyek nézôinek jelenlétébôl fakadt. Ezzel össze-
függésben ugyanis sor került a reklám-lehetôségek, a
gazdasági haszon, a jövedelmek, a társadalmi és
pénzügyi funkciók túlzott kihangsúlyozására. Az
utóbbiak ugyan „nem értéktelen hajtóerôk, de nem a
játék hajtóerôi" (Schmitz, 1979, 37.).

Vélelmezhetô, hogy az emberek jelentôs része, ha
nem is mindig tudatosan, de hasonló okok miatt ér-
deklôdik a sportturizmus iránt, mint a játék iránt. A
sportturisták a valós idôt és a mindennapi élet forga-
tókönyvét felülíró élményeket, valamint érzéseket ke-
resnek, és ezeket akkor tapasztalják meg, ha kínálat-
ban szereplô sporttevékenységek játékos elemeket
tartalmaznak. Ezért a sportturizmusban nem a sport-
tevékenység magas szervezettségére érdemes hang-
súlyt helyezni, hanem annak játékosságára, a játéke-
lemek fontosságára, önértékeire. Amikor a sportolás a
mindennapi valóságtól eltérô helyen, alkalmi körül-
mények között történik, akkor a sportaktivitás átlép a
„munka spektrumából a játék spektrumába" (Standeven
and De Knop, 1999, 50). Ilyenkor a sport a szabadidô-
vel kapcsolódik össze, oly módon, hogy nem szolgál

más célokat, csak felszabadító, élvezetes élmények
szerzését. Az aktív sportturisztika akkor éri el célját,
ha színtere egyszerû, vonzó környezet, maga a sport-
tevékenység informális, szabályai eszközjellegûek. A
sportturisták is komolyan veszik a szabadidôs sporto-
lást, de nem olyan „véresen komolyan", mint a ver-
senysportolók. Tevékenységük, versenyeik eredménye
nem érdektelen, végsô kimenetele mégis irreleváns.

Zárógondolatok
Miután a turizmus az utóbbi évtizedekben olyan ha-

talmas nemzetközi iparággá vált, hogy egyre több or-
szágban számottevôen befolyásolja a nemzeti GDP
alakulását, a világgazdaság helyzetének romlása a tu-
risztikai termékek megújítására készteti az uta-
zásszervezô szakembereket. A nemzetközi turisztikai
bevételek jelentôs hányada a sportturizmusból ered,
és mivel a megtorpanó gazdasági fellendülés ezt a
szektort sem kíméli, itt is szükségessé vált a kínálat
felfrissítése. Dolgozatunkban ebbôl a nézôpontból ele-
meztünk néhány elméleti kérdést az aktív sportturiz-
mussal összefüggésben.

Egészen a közelmúltig jó néhány idegenforgalmi cég
a sportturisztikai termékkínálat szûkített változatát
ajánlotta. Elsôsorban nem azért, mert szakosodtak,
például teniszoktatásra, lovagoltatásra, vagy éppen sí-
túrákra, hanem feltehetôleg fordítva: azért szakosod-
tak, mert a tehetôsebb, vagy annak vélt célcsoportok-
ra fókuszáltak, és fôként az elsôdlegesen sportolási
céllal utazókat tekintették potenciális fogyasztóknak.

A turizmusmarketingben is gyakran leegyszerûsítve
közelítettek a fenti problémakörhöz és csupán azokat
a tényezôket vették számba, amelyek direkt módon
hatnak a belföldi és a nemzetközi turistaérkezések
számának csökkenésére, illetve emelkedésére. Cik-
künk alapvetô üzenetének a lényege éppen az, hogy a
turizmus, és ezen belül a sportturizmus, piaci mecha-
nizmusának mûködése ennél sokkal komplexebb; a
kereslet hullámzására jó pár faktor indirekt módon,
számos áttételen keresztül hat. Az utóbbiak közül írá-
sunkban a szabadon felhasználható idô mennyiségé-
nek és eltöltése fô indítékainak néhány elméleti kér-
désével foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy a sza-
badság és a kötelezettség-mentesség iránti vágy közös
vonása a turizmusnak, az amatôr sportnak és a játék-
nak és e három szféra sajátos módon kapcsolódik
össze az aktív sportturizmusban. Ezt a tételt szem
elôtt tartva a sportturizmusban még sok kiaknázatlan
lehetôség rejlik. Ha a termékfejlesztésnél sok más cél-
lal utazó, de alkalmasint sportot is keresô turista igé-
nyeivel is számolnak, akkor a piac két alapeleme, a
kereslet és a kínálat sokkal szélesebb körben talál
egymásra és ebbôl a találkozásból egyaránt profitál-
hat a szolgáltatásszektor és a sportolni vágyó, illetve
sportolásra motiválható, meginvitálható fogyasztók
tömege.
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– Professzor úr!  A Mozgás – Gyógyszer! Ez a mottó-
ja, jelszava az akadémiai elôadássorozatnak, s elsô
kérdésünk az lenne, miként kapcsolódik össze a té-
mával az emberi agy és az ezzel kapcsolatos utóbbi
kutatások eredménye?

– Az emberi fejlôdésrôl a legutóbbi idôkben kialakí-
tott tudományos felfogásunk alapján arra a következ-
tetésre juthattunk, hogy idegrendszerünk képes –
soksejtes képzôdményei révén – közvetlenül észlelni,
és alkalmazkodni is a köröttünk folyamatosan alaku-
ló, örökösön változó környezethez. A jelenleg folytatott
idegélettani vizsgálatok igazolták, hogy a mozgásnak,
általunk a kardiovaszkuláris és izomélettani vonatko-
zások tekintetében már régóta hasznosnak tartott és
jól ismert formáin túl, a fizikai aktivitás határozottan
javítja az idegi képlékenységet, megújulást és egyben
a idegrendszer védelmét is. Ezek a hatások, tulajdon-
ságok különlegesen fontosak az idôsebbek, s minde-
nekelôtt azok számára, akik ideggyógyászati eseteket
személyesítenek meg: traumás agysérültek, idegsor-
vadással, agyvérzéssel kezelt betegek. 

– Az újabb keletû neurodinamikai tapasztalatok ra-
dikálisan újszerû felfogást eredményeznek az ideg-
rendszerrôl?

– Úgy van, s szerepérôl testünkben és magatartá-
sunk befolyását illetôen is. Az agy nem csupán egy
központi parancskezelô rendszer, amely átalakítja a
beérkezô stimulust motorikus válaszokká, hanem
egyben szimulátora a jövôben bekövetkezô cselekmé-
nyeknek, sôt elôrejelzô rendszere is azok várható ha-
tásainak. Ezek a dinamikus teóriák biztosítják a leg-
hatékonyabb kereteit a mozgás- és magatartásjellem-
zôk megértéséhez és nyomatékosítják a dinamikus
megközelítést a mozgás-viselkedés, a magatartás újjá-
szervezésében. A mozgást, mint gyógymódot lehetsé-
ges, sôt elengedhetetlenül szükséges alkalmazni pre-
venció céljából és a másodlagos tünetek csökkentése
érdekében úgyszintén. Mondanom sem szükséges:
annak érdekében, hogy maximális eredményt érjünk
el, az embereknek a mozgás öröméért kell elsôsorban
aktívnak lenniük, s a mozgásanyag célzatosságának
nyilvánvalóan értelemszerûnek kell lennie a résztve-
vôk számára. A képességtudat és a fenomenológiai

szempontok humánus elveinek figyelembevétele köl-
csönözhet azután különleges értéket, fontosságot a
tapasztaltaknak, a szerzett szubjektív élményeknek
minden egyes személy számára. Ez nyilvánvalóan in-
teraktív megközelítést követel a hagyományosan elôírt
receptekkel szemben. Ez a sportos gyakorlat azután
lehetôvé teszi a hagyományos és újszerûen humánus
metódus kombinációját és megítélésem szerint a leg-
hatékonyabb és a leginkább elfogadható út a mozgás
és magatartás javítására. Ez a sportorientált mód ki-
válóan illeszkedik a jelenlegi tendenciákhoz, amelyek
elôtérbe helyezik a közösségi-alapon szervezett prog-
ramokat, illetve az otthon végzendô, alkalmazandó re-
habilitációs eljárásokat is. 

– Témánk eszenciája a mozgás. Sok szempont mel-
lett most prioritásként tehát a mozgás és az agy viszo-
nya. A primitív élôlények idegrendszer nélkül is képe-
sek mozogni. 

– A változatosság lenyûgözô és az evolúció útját mi
sem bizonyítja jobban, mint az idegrendszer és az agy
fejlôdése. Más szavakkal azt mondhatjuk: a fejlôdés
története során az élôlények szervezete és idegrend-
szere folyamatosan azzal volt elfoglalva, hogy komplex
módon alkalmazkodjon az örökké változó-alakuló vi-
lághoz, amely állandóan, s elképesztôen változatos
környezetet kínált fel az alkalmazkodásra, illetve he-
lyesebben, ennek megfelelô akciót követelt meg a túl-
élés érdekében… Már ezerkilencszáznegyvenötben
Merleau-Ponty megfogalmazta: „Testünk mozgása az
a mód, ahogyan a világban létezünk."  …Mozgás min-
denek felett! Vegyünk egy szinte mai idézetet. Kétezer
tizenegyben Daniel Wolpert, aki egyébként a mozgás
„elfogult sovinisztájának" jellemezte önmagát, a követ-
kezôt állította: „Az agy nem azért alakult ki, hogy gon-
dolkodjon, vagy érezzen, hanem elsôdlegesen, hogy a
mozgást vezérelje."     

– Senkit nem lephet meg tehát a mozgás pozitív ha-
tása az agyra, az idegrendszerre…

– A legutóbbi kutatások eredményei, egyáltalán nem
meglepô módon bizonyítják a mozgás, az aktivitás jó-
tékony hatását az idegrendszerre. Az utóbbi két évti-
zed radikálisan megváltoztatta a korábbi felfogást az
agyról, szerepérôl a szervezetben, és hatását a maga-
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Kötetlenül 
– Marcel Hebbelinck professzorral

Mozgásról, egészségrôl, agymûködésrôl

AA  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg,,  ppoonnttoossaabbbbaann  aa  sszzeerrvveezzeett  MMoozzggááss--
ggyyóóggyysszzeerr  SSzzaakkbbiizzoottttssáággaa,,  kkaarrööllttvvee  aa  MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  OOrrvvoossii
TTuuddoommáánnyyookk  OOsszzttáállyyáávvaall,,  áápprriilliiss  1188--áánn  sszzookkaattllaannuull  eerrôôss  éérrddeekkllôôddéésstt  kkiivváállttóó
sszzaakkmmaaii  kkoonnffeerreenncciiáátt  rreennddeezzeetttt  aazz  MMTTAA  FFeelloollvvaassóótteerrmméébbeenn  „„MMoozzggáássggyyóóggyysszzeerr
––  aa  mmoozzggááss  sszzeerreeppee  aa  pprriimmeerr  ééss  aa  sszzeekkuunnddeerr  pprreevveenncciióóbbaann""  ccíímmmmeell..

AA  nnyyoollcc  eellôôaaddáásstt  ttaarrttaallmmaazzóó  ssoorroozzaattoott  TTóótthh  MMiikkllóóss,,  aazz  MMSSTTTT  eellnnöökkee,,  aa  SSeemm--
mmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  KKaarráánnaakk  ddéékkáánnjjaa  ttaarrttoottttaa,,
ss  eeggyybbeenn  ôô  llááttttaa  eell  aa  lleevveezzeettôô  eellnnöökk  tteeeennddôôiitt  iiss..    AA  rreennddeezzôôkk  kköörrüülltteekkiinnttôôeenn  jjáárr--
ttaakk  eell,,  ss  iiggaazzáánn  rraannggooss  eellôôaaddóókkaatt  kkéérrtteekk  ffeell..  AA  sszzíínnvvoonnaallaass  kkoonnffeerreenncciiaa  mmaa--
ggyyaarr  sszzeerreeppllôôii  mmeelllleetttt  ––  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  TTuullaassssaayy  TTiivvaaddaarr,,  AAppoorr  PPéétteerr,,  RRaaddáákk
ZZssoolltt  ––  kkéétt  vviilláággsszzeerrttee  iissmmeerrtt  kkiivváállóó  pprrooffeesssszzoorrtt  kkéérrtteekk  ffeell  eellôôaaddááss  ttaarrttáássáárraa,,  aa
bbeellggaa  pprrooffeesssszzoorrtt,,  MMaarrcceell  HHeebbbbeelliinncckkeett,,  vvaallaammiinntt  aa  nnéémmeett  JJüürrggeenn  MM..  SStteeiinnaacc--
kkeerrtt,,  aazz  UUllmmii  EEggyyeetteemm  pprrooffeesssszzoorráátt..  AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann  aazz  eellôôbbbbiivveell  ffoollyyttaattootttt  bbee--
sszzééllggeettééssüünnkkeett  aaddjjuukk  kköözzrree..
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tartásunkra. Ha tömören szeretném összefoglalni je-
lenlegi tudásunkat agyunkról, akkor az alábbi tömör
„Tízparancsolatot" ajánlanám sportbarátaink figyel-
mébe: – Egy: Az agy mûködésének leírása és magya-
rázata nem szorítkozhat ma már csupán neuronokra,
meg sejtekre, szövetekre, hanem kiterjed a sejtközötti
állományra, továbbá az agy-gerincvelôi folyadékra,
egyebekre is. Kettô: Az idegrendszer kulcsfontosságú
sajátossága – a szervezés. Három: Az alapvetô folya-
mata ennek a szervezésnek a funkcionális együttmû-
ködés a szervezeti egységek között, s az interakciók
többsége magába foglal nem lineáris oszcillációt.
Négy: Kétféle kategóriát különbözetünk meg az ideg-
rendszeren belüli interakciók tekintetében: idegpá-
lyás (wiring) transzmisszió és a szétáradó (diffúz)
transzmisszió a gerincfolyadékon át. Öt: Az idegsejtek
és szövetek hálózatokat alkotnak, s a hálózatok – há-
lózatokat. Hat: Az agy nem egyedüli és kizárólagos fe-
lelôs a motorikus akciók szervezésében. Hét: Az agy
egy dinamikus, energikus közeg testünk és a környe-
zet között. Nyolc: Az agy úgy tûnik, mint egy szorosan
zárt rendszer, amelyet az érzések modulálnak, a saját
nyelvezetével mûködik, a saját kódjaival és a saját lo-
gikájával. Kilenc: Az elsôre kaotikusnak tetszô állapo-
tok az agyban szinte minden térségben felfedezhetôk,
ám meghatározó szerepet játszanak funkcióiban. Tíz:
Az agy állandóan változik, fejlôdik, és a fogékonysága
– kulcstényezô. 

– Állandó tudományos érdeklôdésének másik dön-
tôen fontos térsége a vegetáriánusság, s nem szeret-
nénk elfeledkezni errôl, hiszen a téma szoros össze-
függésben van egyébként is az egészséges életmódra
való törekvéssel, s egyben ezzel egyetemben a mozgás
fontosságával. Köztudott, a vegetáriánusok között ke-
vesebb a dohányos és körükben népszerûbb a moz-
gás, a sporttevékenység is. Túl azon, hogy hitük sze-
rint ôsember elôdeink természetüknél fogva növény-
evôk voltak, késôbb váltak csak gyûjtögetô „dögevôk-
ké", húsevô „ragadozóvá", bizonyítható-e, hogy hús-
mentes étkezési módjuk számos szempontból elônyö-
sebb, mint az állati származékokkal gazdagított ét-
rend?

– Maga a szó, vegetáriánus, eleve részletesebb ma-
gyarázatra szorul, s  igazából nem általánosítható.
Részint megnyilvánulási formái, másfelôl indítékai-
nak változatossága miatt. Én például örökölten va-
gyok, és mint ilyen – szigorúan vett vegetáriánus. A
színtiszta vegetáriánus állati terméket egyáltalán nem
fogyaszt. Akadnak ellenben „engedékenyebb" változa-
tok, amelyek, illetve akiknek az étrendje tartalmaz
például tojást, tejterméket, sôt akár halat is.  A legszi-
gorúbbak, mást ne mondjak, még mézet sem fogyasz-
tanak. 

– Akadnak, akik – úgy vélem – egészségi okokból,
mások a betegségek elkerülése, illetve a követendô
gyógymód elôírásai miatt válhatnak azzá, s nyilván
akadhatnak, akiknek a motivációjában szerepet ját-
szanak etikai-erkölcsi megfontolások is, amelyek tilt-
ják az élôlények elpusztítását, s nyilván, még számos
más okot hozhatnánk fel.

– Úgy van. Kutatásaimmal azt óhajtottam demons-
trálni és bizonyítani, hogy például a sportteljesítmé-
nyek, vagy akár a munkaeredmények tekintetében is:
a vegetáriánus egyedek semmivel sem gyengébbek a
„teljes" étrenden élôknél. A legmagasabb szintû nem-
zetközi sport nem kevésbé érdekes terep ebben a te-
kintetben.  Hogy csak néhány kiemelkedô példával

szolgáljak. Kevesen tudják, hogy az ausztrál Konrád-
testvérek, a Melbourne-i ötvenhatos, majd négy évvel
késôbb a római olimpiai játékok úszó fôszereplôi is ve-
getáriánusok voltak, illetve azok ma is, persze. Vagy,
hogy olyan teniszezô nagyságok, mint Martina Navra-
tilova, és Chris Evert szintén. Sorolhatnám. Ami vi-
szont igen lényeges, s erre számos bizonyítékot talál-
tunk: kétségtelen tény, hogy a vegetáriánus étrend –
a statisztikák tanúsága szerint is – jelentôsen csök-
kenti a szív- és érrendszeri megbetegedések számát, s
mellettük is számos más baj megelôzô „gyógymódja"
lehet, tehát a prevenció tekintetében sem elhanyagol-
ható az alkalmazása.

– Ha már az etikai-erkölcsi elkötelezettségeket emlí-
tettük. Hadd kérdezzem meg: nem is olyan régen, az
Egyesült Államokban kétségessé vált száznegyvenhá-
rom csimpánz sorsa, mert az amerikai légierôk köz-
ponti laboratóriuma és a NASA ûrkutatási központja
– ahol különféle kísérletet folyattak velük – már nem
tartott igényt a további „szolgálataikra", meg a leszár-
mazottaikra sem. Ön is azok közé tartozott, akik, tud-
juk, felemelték a szavukat, s igyekeztek gondoskodni
minden egyes „kiselejtezett" majomról.  Az akció sike-
rült?

– Nem volt egyszerû. Természetes, a vegetáriánusok
között szép számmal található állatvédô szervezetek
léptek aláírásgyûjtô- és egyéb akcióba. A célunk az
volt, hogy lehetôleg állatkertekbe, állatvédô egyesüle-
tekhez, valamint olyan állatmenhelyekre juttassuk el
a csimpánzokat, ahol nyugalomban és biztonságban
tölthetik le életük hátralévô részét. Külön felhívást
küldtünk az Egyesült Államok elnökének, alelnöké-
nek, s a Kongresszusnak is az ügy megoldása érdeké-
ben. A dolgok, ha nem is könnyen - rendezôdtek. 

– Teniszezôket is említett az imént… Nyilván nem
véletlenül, hiszen rajong a játékért – még ma is ját-
szik – amely egyben elkötelezettségét is jelzi az élet-
hosszig tartó aktív élet, a rendszeres mozgás mellett,
s lett érthetôen nyomban élharcosa a Moz-
gás–Gyógyszer nemzetközi mozgalmunknak is. Tud-
juk, nem egy tanulmányt írt a teniszezéssel kapcso-
latosan, egyebek között az adogatás, az alapütések
és a röpték alkalmazása kapcsán leggyakrabban
használt kilenc izomcsoport mûködésérôl és fejlesz-
tésérôl. Nyolcvanegy évesen fantasztikusan friss, de-
rûs, fáradhatatlan.

– Ez így igaz, így érzem – köszönöm az elismerést.
Mindazonáltal nem óhajtok valamiféle csodatévô sze-
repében tetszelegni. Le is kell szögeznem: igaz, teljes-
séggel hiszek a vegetáriánusságban, és meggyôzô-
déssel éppen így a mozgásban rejlô gyógyerô hatása-
iban is. Mi több, fanatikusan hirdetem az életet él-
vezhetôbbé és hosszabbá tévô együttes hatásukat.
Mégis, hozzá kell tenni ehhez valamit, s ez nem más,
mint két elengedhetetlen, soha el nem feledhetô té-
nyezô, ráadásul egyik sem vonható az ellenôrzésünk
alá: az egyik a szerencse, a másik pedig a genetikai
örökségünk.

– Ön nem mindennapos népszerûségnek örvend
szerte a világon, kedvelt elôadó, s nálunk is kedves,
régi ismerôsként, még inkább igaz sportbarátként kö-
szönthettük…

– Nem bókolni óhajtok, de való igaz, teljesen itthon
érzem magam Budapesten. Vagy félévszázada rend-
szeresen látogatok el ide, számtalan barátra leltem.
Sajnos, igen sokan már nincsenek közöttünk, hogy
csak Bácsalmási Pétert, Kutassi Lászlót, Frenkl Ró-
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bertet, vagy Nádori Lászlót említsem többek között.
Remek munkatársként dolgozhattam némelyikükkel
együtt a Nemzetközi Testnevelési és Sporttudományos
Tanács keretei között, s ma is változatlanul szoros kö-
telék fûz Mónus Andráshoz, társaihoz, és legújabban
dinamikus elnökükhöz, Tóth Miklóshoz.

– Annak idején az Ön pártfogása és jelölése alapján
kapta meg Nádori professzor ezerkilencszázkilencven-
háromban a Philip-Noël Baker-díjat az UNESCO
Sport- és Testnevelési Tanácsától, amely a sporttudó-
sok megítélése szerint szinte valóságos Nobel-díjnak

számít a szakmában, már annál is inkább, mert azt az
alapító a saját Nobel-békedíja által nyert összegbôl
hozta létre. 

– Pontosan így történt, s hadd tegyem hozzá, hogy
az átadáskor nyomatékkal hangoztattam a vélemé-
nyemet, miszerint Nádori László akkor már réges-ré-
gen rászolgált a megkülönböztetett kitüntetésre. Még
annyit, ha hozzá tehetek, hogy éppen abban az esz-
tendôben ért egy különleges megtiszteltetés itt Önök-
nél, amelyet mind máig nagyra tartok: ekkor lettem a
budapesti Testnevelési Egyetem díszdoktora. GG..RR..
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Marcell Hebbelinck úr 1931. ok-
tóber 20-án született, nyolcvan-
egyedik évét taposta budapesti lá-
togatása idején. Nem puszta ud-
variasságból húzzuk alá, korát
jócskán meghazudtolja mozgása,
kedélye, szellemi és fizikai frisses-
sége. A belga tudós lendületes,
szórakoztató elôadó, remek hu-
morérzékkel és fölényes tudással
felvértezve. Családi „örökségként"
magától értetôdôen vegetáriánus,
s nem csak a „szekta" hívô tagja,
de valóságos modern szószólója,
apostola, aki nem csak beszél, de
egész életével, munkájával tevôle-
ges, hihetetlenül aktív híve az
egészségkultusznak. Édesapja, a
jó nevû Health Food üzlet tulajdo-
nosaként kereste kenyerét, ahol
Marcell már korán szinte tudomá-
nyos ismereteket szerzett a vege-
táriánusok mibenlétérôl, elveirôl,
s mivel egyébként is az örökös
mozgás természetével áldotta meg
a sors, hamar megtalálta „kifeje-
zési formáit", versenyszerûen
evezni kezdett, országos bajnok-
ságig, válogatottságig vitte, s a
sport egész életében eleven társsá
vált, késôbb teniszütôt ragadott, s
ehhez hû maradt mind a mai na-
pig. Egész családja úgyszintén ve-
getáriánus, felesége, Diane, s a
négy gyerek – két fiú-két leány –
szükségtelen mondani, a szülôkre
ütött, s három unokájuk pedig
immár a negyedik ilyen generációt
képviseli.

Túlzás nélkül mondhatjuk, tu-
dományos életpályája rendkívüli.
Klasszikus – görög nyelv – tanul-
mányai után testnevelôi diplomát
szerzett a Genti Egyetemen, ahol
Fizikoterápiából is levizsgázott.
Tudományos érdeklôdése az egye-
tem híres Farmakológiai Intézeté-
hez vezette, ahol önkéntesen vég-
zett tudományos munkát. 

1958 után – alkalmazott fizioló-
gia témáiban – egy évet töltött
Helsinkiben és Oslóban. 1960-

ban szerezte meg PhD  fokozatát
Gentben, s 1963-ban már  a Uni-
versité Libre de Bruxelles pro-
fesszora. 

A következô években meghatá-
rozó vezetô egyéniség a felsôfokú
intézet életében. Többek között 11
évig a végrehajtó testület tagja, el-
nöke és dékánja a Testnevelési és
Fizikoterápiás Tanszéknek, igaz-
gatója a Biometriai és Biomecha-
nikai Laboratóriumoknak.

Marcel Hebbelinck számos ki-
tüntetést és megkülönböztetô cí-
met kapott különbözô hazai, az-
az belga, illetve nemzetközi szer-
vezetektôl, egyetemektôl, s hosz-
szú évekig töltött be tisztségeket
tudományos tanácsokban, társa-
ságokban, szövetségekben. Né-
hány példa illusztrációként: a Bel-
ga Olimpiai Bizottság végrehajtó
Testületében 16 évig viselt tagsá-
got. Nem kevesebb, mint 35 évig
volt tagja a Nemzetközi Testneve-
lési és Sporttudományi Tanács-
nak (ICSSPE), alapító tagja volt

az Európai Sportorvosi Szövetség-
nek (EFSMA) és az Amerikai
Sportorvosi Kollégiumnak (ACSM).
A rangos Philip Noël Baker díj el-
sôszámú gondozója volt a nem-
zetközi testületben, s tiszteletbe-
li doktori címmel tüntette ki a
budapesti Testnevelési Egyetem
1993-ban.

Nem kevesebb, mint 250 tanul-
mányt publikált tudományos fo-
lyóiratokban, s többek között
szerkesztette a Medicine and
Sport Science címû nemzetközi el-
ismerésnek örvendô népszerû fo-
lyóiratot, megszámlálhatatlan tu-
dományos konferenciát, tanács-
kozást szervezett, s vezetett le, il-
letve elnökölt.

Máig aktív, változatlanul végez
tudományos kutatásokat egyete-
mén Brüsszelben. A Flamand Ve-
getáriánus Társaság alelnöke, ve-
zetô tanácsosa az Európai Vegetá-
riánus Társaságnak, amelynek
kezdettôl tagja, pontosabban
egyik alapítója.   

A vegetáriánus igehirdetô
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– Professzor úr! Engedje meg, hogy még mielôtt a
tárgyhoz közelebbi kérdést tennék fel, figyelembe véve a
közelgô Olimpiai Játékokat, mindenekelôtt egy „sport-
szakmai"esetrôl érdeklôdjek. Birgit Fisher, minden idôk
egyik leghíresebb, legeredményesebb, sokszoros olimpi-
ai bajnok evezôs hölgye (Hat nyári játékon nyolc arany-
érem. A szerk.) – igaz, már túl a negyedik ikszen, s
többéves kihagyás után – arra az elhatározásra jutott,
hogy rajthoz áll Londonban, s komolyan készült a hazai
válogató küzdelmekre. A nyitány elôtt kötelezô orvosi
vizsgálaton esett át az önök jóvoltából, s ennek eredmé-
nyeként úgy határoztak, hogy nem engedélyezik a ver-
senyzését. Mi történt?

– Birgit tekintélye, népszerûsége egészen rendkívüli,
mégsem tehettünk mást, mint hogy letiltsuk. Én ma-
gam nem vettem részt a vizsgálatokban, de kollégáim
véleménye egyöntetû volt: a szíve már nem régi, s elél-
het ugyan még akár száz évig is, a terheléses vizsgála-
tok szívritmuszavarokat mutattak, s akadtak még
egyéb gondok is. Súlyos felelôtlenség lett volna engedé-
lyezni a versenyszerû sportolást.

– A Mozgás–Gyógyszer mozgalom, fôként az utóbbi
két-három évben, nem túlzás, szinte világméretû moz-
galommá izmosodott. Ön, mint az európai társaság ve-
zetôje, miként érzékeli a jelenlegi helyzetet, és a legfon-
tosabb teendôket?

– Örvendetes, hogy mennyire lendületesen fejlôdik,
szélesedik a Mozgás–Gyógyszer mozgalom szerte a vi-
lágban. Sokan úgy vélik, most már szorosabb koordiná-
lásra, egységesebb irányításra lenne szükség a további-

akban. Ez a felfogás mindenekelôtt a tengerentúlon jut
érvényre. Én óvatosabb lennék, sôt vagyok… Igaz, a
mozgalmat irányító fô elvek tekintetében – akár preven-
cióról, életmódról, vagy mint gyógyító módszer alkalma-
zásáról van szó – az egység indokolt. A gyakorlati meg-
oldásokat ellenben nem lehet csak mértékkel egységesí-
teni. Szeretném ezt megvilágítani. A vezérelvek vitatha-
tatlanok, az alkalmazás azonban a látszatnál sokkal
bonyolultabb. Egyszerûen azért, mert a gyakorlati meg-
valósítás színhelyei között elképesztôen nagyok a kü-
lönbségek, a lehetôségek, a viszonyok, s itt nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni az országok, vagy akár kontinen-
sek közötti eltéréseket. Nem hinném, hogy sokat kelle-
ne érvelni, ha, mondjuk, összehasonlítjuk az állapoto-
kat az Egyesült Államokban és, tegyük fel Szomáliában
– politikai, szociális, gazdasági, kulturális, vagy akármi-
lyen szempontból. Következésképpen egészen más nor-
mákban, megközelítésben, elképzelésekben, tervekben
és megoldási formákban kell gondolkodni azokban az
országokban, ahol ugyan ôszinte és valóságos a mozga-
lomhoz való csatlakozás szándéka, továbbá az abban
való aktív részvétel, ám a körülmények kezdetlegesek,
fejletlenek, s egész egyszerûen nem teszik lehetôvé egy
modern társadalomban megvalósítható magas szintû
mûködést. Hozzáteszem, hogy kézzelfogható különbsé-
gek léteznek akár egész kontinensek között is, mások a
fôjellemzôk Amerikában és mások Európában, vagy ép-
penséggel Ázsiában. Mindezt azért taglalom ennyire
részletesen, mert a hatékonyság érdekében, úgy vélem,
a mozgalom kontinentális, illetve regionális központjai-
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„A Mozgás – Gyógyszer” ulmi gyakorlata
Eszmecsere megelôzésrôl és a gyermekekrôl Jürgen Steinacker professzorral

AA  MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiáánn,,  aa  MMoozzggááss  ––
GGyyóóggyysszzeerr  jjeeggyyéébbeenn  rreennddeezzeetttt  „„AA  mmoozzggááss,,  mmiinntt  aa  pprriimmeerr
ééss  aa  sszzeekkuunnddeerr  pprreevveenncciióó  eesszzkköözzee""  ccíímmûû  sszzaakkmmaaii  kkoonn--
ffeerreenncciiaa  eeggyyiikk  éélléénnkk  éérrddeekkllôôddéésssseell  vváárrtt  eellôôaaddáássáátt  JJüürr--
ggeenn  SStteeiinnaacckkeerr  ttaarrttoottttaa,,  ss  ttéénnyy,,  aa  vváárraakkoozzááss  iinnddookkoolltt
vvoolltt,,  eellssôôssoorrbbaann  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  aa  nnéémmeett  ttuuddóóss
mmáárr  ééllôô,,  eelleevveenn  ggyyaakkoorrllaattii  ttaappaasszzttaallaattaaiirróóll
sszzóólltt..  KKüüllöönn  eelliissmmeerréésssseell  mmééllttaatthhaattjjuukk  ––
mmiinntteeggyy  bbeevveezzeettôô  ggyyaannáánntt    ––  ccssiisszzoolltt  eellôô--
aaddáássmmóóddjjáátt..  MMoonnddaannddóójjáátt  kkiiffooggáássttaallaann
aannggoollssáággggaall  ffeejjtteettttee  kkii,,  aammiibbôôll  aarrrraa  kköövveett--
kkeezztteetthheettttüünnkk,,  hhooggyy  ttaannuullmmáánnyyaaiitt  ––  lleegg--
aalláábbbb  jjeelleennttôôss  rréésszzbbeenn  ––  NNaaggyy--BBrriittaannnniiáá--
bbaann,,  vvaaggyy  aa  tteennggeerreennttúúlloonn,,  aazz  EEggyyeessüülltt  ÁÁll--
llaammookkbbaann  ffoollyyttaattttaa..  AAzz  eellôôaaddáássáátt  kköövveettôôeenn
lleehheettôôssééggeett  aaddootttt  aarrrraa,,  hhooggyy  eellbbeesszzééllggeess--
ssüünnkk,,  ss  eennnneekk  ssoorráánn  kkiiddeerrüülltt,,  ttöökkéélleetteess
aannggoollssáággáárraa  ootttthhoonn,,  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  tteetttt
sszzeerrtt..

SStteeiinnaacckkeerr  pprrooffeesssszzoorr  aazz  UUllmmii  EEggyyeetteemm
OOrrvvoossii  ffaakkuullttáássaa  SSppoorrtt  ééss  RReehhaabbiilliittáácciióóss
IInnttéézzeettéénneekk  aazz  iiggaazzggaattóójjaa..  KKééppzzeettttssééggéétt  ttee--
kkiinnttvvee  ssppoorrttoorrvvoossii,,  kkaarrddiioollóóggiiaaii  ééss  rreehhaabbiillii--
ttáácciióóss  oorrvvoossttaannii  sszzaakkvviizzssggáákkkkaall  rreennddeellkkeezziikk..  AA  kkíínnaaii  NNaa--
nniigg--  ééss  aa  jjaappáánn  SSaaiittaammaa  EEggyyeetteemm  rreennddsszzeerreesseenn  mmeegghhíí--
vvootttt  eellôôaaddóójjaa..  AA  NNéémmeett  SSppoorrttoorrvvooss  TTáárrssaassáágg  TTuuddoommáá--
nnyyooss  BBiizzoottttssáággáánnaakk  eellnnöökkhheellyyeetttteessee,,  aa  ZZeeiittsscchhrriifftt  ffüürr
SSppoorrttmmeeddiizziinnee  cc..  sszzaakkllaapp  ffôôsszzeerrkkeesszzttôôjjee,,  11998899  óóttaa  aa  nnéé--
mmeett  eevveezzôôss  vváállooggaattootttt  sszzaakkmmaaii  ssppoorrttoorrvvoossii  ssttáábbjjáánnaakk
eeggyyiikk  vveezzeettôôjjee,,  ((mmaaggaa  iiss  vvoolltt  oolliimmppiikkoonn  eevveezzôôss))  ss  mmiinntt

iillyyeenn,,  ttiisszzttssééggee  ffoollyyttáánn  aa  MMaaggyyaarr  EEvveezzôôss  SSzzöövveettssééggbbeenn  ééss
aa  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  OOrrvvoossii  BBiizzoottttssáággáábbaann  mmûû--
kkööddôô  kkoollllééggááiivvaall  sszzoorroossaann  eeggyyüüttttmmûûkkööddiikk  éévveekk  óóttaa,,  ss
uuggyyaannííggyy  aa  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrtt--
ttuuddoommáánnyyii  KKaarráávvaall  iiss  kköözzööss  pprroojjeekktteekk  eeggéésszz  ssoorráábbaann

ddoollggoozziikk  eeggyyüütttt..  EEzzeekk  kköözzüüll  ccssaakk  eeggyyeett  eemm--
llííttssüünnkk::  aa  ttöömmeegg--ssppeekkttrroomméétteerreess  aallaappúú  ffii--
nnoommaannaalliittiikkaa  ééss  aa  ssppiirrooeerrggoommeettrriiááss  mméérréé--
sseekk  tteerrhheelléésséélleettttaannii  vviizzssggáállaattookk  öösssszzeekkaapp--
ccssoolláássaa..  EEzz  uuttóóbbbbii  rréévvéénn  ttööbbbb  mmaaggyyaarr  ddiiáá--
kkoott  iiss  ffooggllaallkkoozzttaatt  aa  kkuuttaattóó  llaabboorraattóórriiuummáá--
bbaann,,  ss  iillyyeenn  mmóóddoonn  rréésszztt  vveesszz  aa  ssppoorrttttuuddoo--
mmáánnyyii  ddookkttoorrii  iisskkoollaa  PPhhDD--hhaallllggaattóóiinnaakk  aa
kkééppzzéésséébbeenn  iiss..

MMiinnddeezzeekkeenn  ffeellüüll  JJüürrggeenn  SStteeiinnaacckkeerr  aazz
„„EExxeerrcciissee  iiss  MMeeddiicciinnee""  ((EEIIMM)),,  AA  mmoozzggááss  --
ggyyóóggyysszzeerr  EEuurróóppaaii  TTáárrssaassáággáánnaakk  eellnnöökkee..  AA
MMoozzggááss--GGyyóóggyysszzeerr  ttéémmááiibbaann  sszzoorrooss  ééss
ggyyüümmööllccssöözzôô  aa  kkaappccssoollaatt  aa  SSeemmmmeellwweeiiss
EEggyyeetteemm  ééss  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárr--
ssaassáágg  iilllleettéékkeess  vveezzeettôôii  kköözzöötttt,,  aammeellyy  ttööbbbb
sszzáálloonn  kkaappccssoollóóddiikk  aa  pprreevveennttíívv  mmoozzggáássttee--
rrááppiiááss  kkééppzzéésshheezz,,  ééss  aa  ssppoorrttffiizziiootteerraappeeuuttaa

kkééppzzéésshheezz..  JJeelllleemmzzôô,,  hhooggyy  hhaazzaaii  ttuuddoommáánnyyooss  rreennddeezzvvéé--
nnyyeeiinnkkeenn  sszzáámmooss  aallkkaalloommmmaall  mmûûkkööddöötttt  kköözzrree  eellôôaaddóó--
kkéénntt,,  mmii  ttööbbbb  ––  ppééllddááuull  aa  jjeelleenn  íírráássbbaann  mmáárr  jjeellzzeetttt  aakkaa--
ddéémmiiaaii  eesseemméénnyyeenn  ––  ttáárrssrreennddeezzôôkkéénntt  iiss  sszzeerreeppeelltt..  

AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann  aa  MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiáánn
vveellee  ffoollyyttaattootttt  eesszzmmeeccsseerree  rröövviiddíítteetttt,,  sszzeerrkkeesszztteetttt  vváállttoo--
zzaattáátt  tteesssszzüükk  kköözzzzéé..
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nak – az elengedhetetlen koordinálás fontosságának el-
ismerése mellett, – persze, megfelelô önállóságot kell
biztosítani a saját ügyeikben.

– Vonatkozna ez az önállóságra törekvés akár egy-egy
ország esetében is.

– Az a meggyôzôdésem, hogy az alaptételek ismereté-
ben meg kell bíznunk az adott környezetben mûködô ve-
zetôk értékítéletében, s rájuk kell hagyni a részletesebb
tervezést-kivitelezést. A szerzett tapasztalatokat azonban
nagyon is lehetséges mind szélesebb körben értékelni,
elemezni és tovább fejlesztve hasznosítani – közösen. 

– Szervezettségében, koncepciójában elôadása alap-
ján a németországi program számos tekintetben példá-
ul szolgálhat a fejlettebb országok számára. 

– A projekt, amelynek az elnevezése Elemi Iskolák!
Gyertek velünk az Egészség Hajóján! – a Mozgás–Gyógy-
szer Európai Központjának az égisze alatt fut, s termé-
szetesen az Ulmi Egyetem szakértôi csoportjának irá-
nyításával mûködik.

– Hogyan fest ez a központ, amellett, hogy különbözô
európai társaságokat, szövetségeket és hálózatokat
igyekszik bevonni a megelôzést célzó tevékenységbe, s
tudjuk, Ön a nemzetközi testület fô koordinátora?

– A központi öttagú végrehajtó testületének – mellet-
tem – az alábbi az összetétele: az olasz Arsenio Veicste-
inas, a francia Bruno Sesbues, az Önök országából ked-
ves régi barátom, Tóth Miklós, a Semmelweis Egyetem
dékánja, azután a svéd Mats Björisen, valamint a né-
met Rüdiger Reer, aki a gazdasági-pénzügyi ügyeket ke-
zeli. Itt fûzöm hozzá, némiképpen magyarázatul, hogy
az Európai Központ fô támogatója a Német Sportorvosi
és Prevenciós Szövetség.

– Mely országok csatlakoztak eddig Európában ehhez
az egészségügyi szervezethez?

– Ausztria, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Íror-
szág, Izrael, Olaszország, Franciaország, Németország,
Nagy-Britannia, Magyarország, Norvégia, Portugália,
Románia, Szlovénia, Szerbia, Spanyolország, Svájc,
Svédország és Ukrajna. Eddig, s várjuk persze a továb-
bi csatlakozókat. Figyelembe véve, hogy a Moz-
gás–Gyógyszer mozgalom mennyire új keletû, igazán
nem lehetünk elégedetlenek.

– Hogyan általánosíthatnánk a mozgalom szükséges-
ségének a gyökerét?

– A kulcsszó a mozgás. Minden mesterkélt és egyéb-
ként közismert indoklás nélkül ezt a következôképpen
definiálhatjuk: Az emberiség történetében a mai generá-
ció az elsô, amely a fizikai aktivitásban, mozgásban a bi-
ológiailag ajánlott szükségletek minimumát sem teljesí-
ti. Ennyi. Ebben benne van lényegében minden bajunk-
gondunk. A korosztályonként készített statisztikák pon-
tosan igazolják az állítást, s bizonyos fokig magyarázzák
azt a törekvésünket, hogy egy új, egészen fiatal nemze-
déket állítunk programunk célkeresztjében, anélkül,
hogy az idôsebbekrôl elfeledkeznénk. Génjeink évmilliók
során alakultak ki, s alkalmassá tették testünket, izom-
zatunkat a hosszan tartó fizikai terhelések elviselésére,
idônkénti akciókkal vegyítve, mint amilyen a vándorlás,
a súlyok cipelése-szállítása, élelem gyûjtése, a vadászat-
tal és a veszélyek elkerülésével járó fizikai viszontagsá-
gok, a vércukorszint emelése és a zsír-anyagcsere, az éh-
ség leküzdése, satöbbi… Manapság büszkélkedhetünk a
modern technika minden vívmányával, ám a génjeink
még mindig "kôkorszakbeliek". Azokban a régi idôkben a
zsír, azaz az energia tárolása genetikailag jótékony volt,
mert akkoriban a nehéz idôket csak ezekkel a megfelelô
tartalékokkal lehetett túlélni… Ma a kövérség az inakti-

vitás eredménye. Igen, a génjeink nem változtak – annál
inkább az életformánk. S tudjuk, a hasi elhízás emeli a
halálozási arányszámokat.

– És a gyermekek esetében?
– Az utóbbi két évtized számai riasztóak abban a te-

kintetben, hogy az inaktivitás miként hat a gyermeke-
inkre. A számadatok meredek emelkedést jeleznek súly-
feleslegben, általában a betegségek számának növeke-
désében, magas vérnyomásban, a felnôttekére emlékez-
tetô cukorbetegségek terjedésében, a kinetikai képessé-
gek csökkenésében, mindenekelôtt az erô és állóképes-
ség mutatóiban, az összpontosítás készségének gyengü-
lésében, s általában visszaesést a mi normáink szerint
meghatározott élet minôségében. 

– Melyek azok a legfontosabb összetevôk, amelyek
jellemezik az ulmi program térnyerését, népszerûsítését?

– Ajánlásainknak költségkímélônek, igazoltan szük-
ségesnek, tudományosan indokoltnak és mindenekelôtt
egyszerûnek, érthetônek kell lenniük. Ezek az egyszerû
üzenetek adják át, tolmácsolják tudásunkat, azt, hogy
miként kezeljük a problémákat, amelyek csak rendsze-
res ismétléssel érvényesülhetnek, s szükséges megjelöl-
ni az alternatív megoldásokat, változatos lehetôségeket.
Tudom, ez így túl egyszerûnek és nagyon általánosnak
tûnhet, de idô szûkében itt most csak valóban általá-
nosságban fogalmazhatok. Az iskola-alapú program,
hadd tegyem hozzá, akkor lehet igazán hatékony, ha
megerôsítjük a bevont pedagógusok pozícióját, és sike-
resen vonjuk be magas számban akciónkba a szülôket. 

– Hallhatnánk számokkal konkretizáltan is arról a
gyermekprogramról, amely URMEL-ICE néven futott
Baden-Würtenberg tartományban Önöknél a 2006-07-
es tanévben? (Ulm Research on Metabolism, Exercise
and Lifestyle Intervention in Children, azaz Ulmi Kuta-
tó Program a Gyermekek Anyagcseréjével, Életvitelével
és Mozgásával kapcsolatosan. A szerk.), amelyet a Ba-
den-Würtenberg tartomány „Sport, Aktivitás, Megelô-
zés" programjának keretei között végeztek?

– Az Ulmban és Neu-Ulmban 34 általános iskola 64
osztályában levezényelt program keretében 1427 gyer-
meket vettünk figyelembe, s ezek közül 1119-en, azaz a
résztvevôk 78.4 százaléka járult hozzá adataik nyilvá-
nos kezeléséhez. A felmérés fókuszába az elhízást és a
testfelépítés mutatóit helyeztük. 

– Mi következett a felmérések analízise után?
– Az elsôstôl negyedik osztályig felmért gyermekek szá-

mára részletes iskolai és otthoni programot dolgoztunk
ki, s ezek könyv alakban is hozzáférhetôk lettek 2009-
ben, illetve 2010-ben. A korábban vázolt háttérkutatások,
a célok meghatározása után következett tehát a program
gyakorlati végrehajtása, amelyhez anyagot szolgáltat-
tunk, s ezek után már valóban csak a gyakorlati tevé-
kenységben résztvevô pedagógusok és a szülôk tevôleges
bevonása maradt, illetve a projekt futtatása a tartomány-
ban 2011-12-ben (1180 intézetben mintegy 28 000 gyer-
mek számára), majd remélhetôen az egész országban.

– Köszönjük a tájékoztatást, s aligha tévedünk, ha azt
feltételezzük, hogy idén hallunk még a programról.

• • • 
ZZáárrsszzóókkéénntt  aa  bbeesszzééllggeettéésshheezz  hhaadddd  tteeggyyüünnkk  aannnnyyiitt

hhoozzzzáá,,  hhooggyy  aa  MMoozzggááss––GGyyóóggyysszzeerr  EEllssôô  EEuurróóppaaii  KKoonngg--
rreesssszzuussáátt  ––  bbiizzoonnyyáárraa  nneemm  vvéélleettlleennüüll  ––  NNéémmeettoorrsszzáágg--
bbaann,,  kköözzeelleebbbbrrôôll  BBeerrlliinnbbeenn  rreennddeezziikk  ookkttóóbbeerr  44  ééss  66  kköö--
zzöötttt..  VVééggsszzóókkéénntt  ttaalláánn  mméégg  ccssaakk  aannnnyyiitt::  bbiizzoonnyyáárraa  nneemm
vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  eennnneekk  aa  ttöörrttéénneellmmiieenn  nneevveezzeetteess    eellssôô
kkoonnggrreesssszzuussnnaakk  aazz  eellnnöökkee  nneemm  mmááss  lleesszz,,  mmiinntt  PPrroo--
ffeesssszzoorr  JJüürrggeenn  SStteeiinnaacckkeerr..  GG..  RR..
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A helyszíni tapasztalatok és a konferenciát követô
visszajelzések alapján nyugodt szívvel kijelenthetjük,
hogy a Magyar Sporttudományi Társaság IX. Kong-
resszusán bevezetett újítások bemutatkozása sikeres
volt.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképzô Karának Testnevelési és Sporttudomá-
nyi Intézete által szervezett konferencia – a korábban
megszokott két év helyett – egy évvel követte a 2011-
es gyôri kongresszust. A regisztrált résztvevôk (közel
200 fô) és a bemutatásra került kutatási anyagok
száma (80 elôadás, 52 poszter), legfôképp pedig a
prezentált eredmények frissessége, kiváló színvonala
bizonyítja, hogy a magyar sporttudománynak való-
ban szüksége van az évente megrendezett kong-
resszusra.

A megnyitó köszöntôk után, a néptánc és társas-
tánc bemutatókat követôen, a plenáris ülésen mutat-
ta be a Nemzetközi Testnevelési és Sporttudományos
Tanács (ICSSPE) vezetôségének finn tagja, Kari L.
Keskinen professzor az ICSSPE mûködését. Itt hall-
gathattuk meg a szegedi Testnevelési és Sporttudo-
mányi Intézet tragikus körülmények között elhunyt
professzorának, Dr. László Ferencnek a munkásságát
bemutató emlékelôadást is, „A testmozgás és a meta-
bolikus szindróma kapcsolata" címmel.

A Társadalomtudományi, valamint a Természettu-
dományi Szekcióban a prezentációk 5-5 alszekcióba
osztva kerültek  bemutatásra. A kongresszus kiemelt
témakörei közül a „Mozgásgyógyszer" mindkét fô
szekcióban terítékre került. A két nagy szekciót köve-
tô, újdonságnak számító Fiatal Sportkutatók Fóru-
mán a 35 év alatti kutatók igazolták, hogy a magyar
sporttudománynak van jövôje és utánpótlása.

A poszterszekció innovációja az E-poszter volt. Az
elôadók a kongresszust megelôzôen elküldték poszte-
rüket elektronikus formában, azokat kivetítve lehetett

megtekinteni, így a poszter nyomtatási költségeitôl el-
tekinthettek az elôadók. Ezt a metódust több nagy,
nemzetközi konferencián is használják már. Az E-
posztereket két társadalom- és egy természettudomá-
nyi alszekcióba osztották a szervezôk. Az E-poszterek
színvonalas bemutatása egy helyszínen, egymással
párhuzamosan zajló alszekciókban történt.  Az E-
poszterek a poszterszekción kívül, a konferencia teljes
ideje alatt is megtekinthetôk voltak. A folyamatosan
ismétlôdô vetítés közben az érdeklôdök az általuk ki-
választott E-poszterre tudták léptetni a diasort.

A kongresszus tudományos programja mellett szá-
mos más rendezvény is várta a résztvevôket: látogatás
a szegedi Városháza Tanácstermében, orgonahang-
verseny a Dómban, vacsora a Kiskôrössy Halászcsár-
dában. A regisztrációs díj tartalmazott egy belépôt a
szegedi Napfényfürdô Aquapolisba is. A felsoroltak
mellett a Szeged Napja városi rendezvényei, a Borfesz-
tivál, a Hídivásár csábították a konferencia látogatóit.
A résztvevôk közül pedig karszalagjaik sorszámával
egy görögországi utazást sorsoltak ki a szervezôk a zá-
róceremónia tomboláján.

Tapasztalatainkat, élményeinket összegezve, a kon-
ferencia újításainak sikerességét látva elmondhatjuk,
hogy érdemes évente megrendezni az MSTT kong-
resszusát, érdemes új dolgokkal kísérletezni a konfe-
renciarendezés terén, érdemes alkalmazkodni a más
konferenciákon már bevett szokásokhoz. A tudomá-
nyos elôadásokat látva-hallgatva megnyugodhatunk,
hogy hazánkban komoly sporttudományos kutatómû-
helyek mûködnek. Eredményeik alapján joggal tarta-
nak igényt egy ilyen plénum hallgatóságának figyel-
mére. 

Találkozzunk a X. jubileumi Országos Sporttudo-
mányi Kongresszuson!

MMoollnnáárr  HH..  AAnnddoorr
SSZZTTEE  JJGGYYPPKK  TTSSTTII
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„Sporttudomány az egészség és a teljesítmény
szolgálatában”

Beszámoló a IX. Országos Sporttudományi Kongresszusról
Szeged, 2012. május 24-26. 

Az idei esztendôben a Dublintól 260 km-re fekvô
Killarney városa és a rendkívül elegáns Malton Hotel
és Konferencia Centrum adott otthont az adaptált
sport európai kongresszusának. Az eseményt a Euro-
pean Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA)
megbízásából az ír nemzeti adaptált sportközpont, az-
az a CARA Adapted Physical Activity Centre, az Insti-

tute of Technology Tralee és az Irish Sport Council
szervezte. A kétévenként megrendezett konferencián
ez alkalommal mintegy 33 ország nem fogyatékos, il-
letve különbözô fogyatékossággal élô sportszakembe-
rei gyûltek össze, hogy megosszák egymással az
adaptált sport területén született legújabb tudomá-
nyos eredményeiket. A fôként alkalmazott kutatásra

Beszámoló a European Federation of Adapted
Physical Activity (EUFAPA) 
2012. évi kongresszusáról

Killarney, 2012. május 6-8.
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épülô elôadások, poszter-prezentációk és gyakorlati be-
mutatók az alábbi négy kiemelt témakörre fókuszáltak:

1. Adaptált sport: középpontjában a testmozgás, a
társadalmi befogadás és az élethosszig tartó testi-lelki
jóllét áll.

2. Adaptált testnevelés: a minôségi, inkluzív testne-
velés, azaz az együttnevelés és akadálytalan hozzáfé-
rés különbözô aspektusait vizsgáló témakör.

3. Fogyatékkal élôk sportja: az amatôr és verseny-
sport adaptációs lehetôségeit vizsgáló szakterület.

4. Rehabilitáció: a terápiás fejlesztés módszereit
vizsgáló, multidiszciplináris tudományág.

A tudományos program május 6-án, vasárnap kezdô-
dött, a szervezôk azonban nagy hangsúlyt fektettek ar-
ra is, hogy a nem formális kapcsolatfelvételre módot
adó, tartalmas társasági programok várják szinte az el-
sô pillanatoktól az érdeklôdôket. Ennek jegyében a jó-
részt már május 5-én megérkezô résztvevôket ünnepé-
lyes fogadás keretében köszöntötte dr. Oliver Murphy,
az Institute of Technology Tralee elnöke. Az estet kísé-
rô hagyományos ír népzene gondoskodott arról, hogy
kétségünk se legyen afelôl, mely országban is járunk. 

A vasárnapi nyitó ünnepségen dr. Murphyn túl
Kathleen Lynch miniszter asszony (Ministry of State,
Department of Health and Department of Justice,
Equality & Defence), Martin Kudlácek, az EUFAPA el-
nöke, valamint Pat Flanagan, az EUCAPA szervezô bi-
zottságának vezetôje köszöntötte a résztvevôket.

A négy teremben párhuzamosan zajló szekciókon
túl a tudományos programban számos plenáris ülés
kapott helyet, amelyek keretében az adaptált sport
kiemelkedô munkásságú szakértôi tartottak elô-
adást – közöttük dr. Lauren Lieberman, a State Uni-
versity of New York (Sunny Brockport, NY) pro-
fesszora, a látássérült gyermekek sportolását segítô
Camp Abilities alapítója, valamint dr. James Rim-
mer, a National Center on Physical Activity and
Disability és a Rehabilitation Engineering Research
Center on Interactive Exercise Technologies and
Exercise Physiology for People with Disabilities elnö-
ke, aki mintegy 30 éves munkássága során kiemelt
figyelmet szentelt a sérült személyek egészségtuda-
tossága fejlesztésének. 

A konferencia programjának különösen figyelemre
méltó és nagy érdeklôdésre számot tartó részét képez-
ték a gyakorlati bemutatók. Ezek során láthattuk
például a hazánkban még alig-alig ismert power soc-
cer elnevezésû sportágat, ami a labdarúgás elektro-
mos kerekesszéket használók számára adaptált válto-
zata. Hasonló kuriózum az Amerikai Egyesült Álla-
mokban közkedvelt sport, a beep baseball, amelyet lá-
tássérült személyek játszanak sípoló labda és sípoló
„base" segítségével. A demonstrációk sorában ugyan-
akkor az inkluzív táncfoglalkozás, az inkluzív futball-
bemutató, és a súlyos fokban sérült személyek bevo-
nását lehetôvé tevô asztali kricket is helyet kapott.

A poszter szekció rendkívül heterogén témákat vo-
nultatott fel, amely elsôsorban annak volt köszönhe-
tô, hogy a kutatóknak tudományos, vagy innovatív
kategóriába lehetett jelentkezni. Elôbbiben szerepelt
Béki Piroska, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karának tanársegédje és Gombás
Judit, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának
PhD-hallgatója a „Magyar látássérültek a sípályákon"
címû poszterrel. Csak ízelítôképpen néhány a felvo-
nultatott témákból: a mozgássérültek széllovaglása;
az értelmileg sérült gyermekek sziklamászása; CP-s

(Cerebral Paresis) betegségben szenvedôk mozgatása;
a látássérült és siketvak személyek rekreációinak kü-
lönbözô lehetôségei; az inkluzió lehetôségei különbözô
(sport)táborok formájában.

Hazánkat az említett szerzôk mellett még öt résztve-
vô képviselte a rendezvényen. Dr. Farkas Judit és dr.
Farkas Anna, a TF munkatársai, valamint Bosnyák
Edit PhD-hallgató, Felhô Alexandra (Magyar Paralim-
piai Bizottság) kíséretében az IT Tralee vezetésével
megvalósuló kétéves, az EU Leargas (Leonardo Da
Vinci) programja anyagi támogatását élvezô Adapted
Physical Activity Vocational Educational Training
(APAVET) szakmai találkozóján vettek részt. Strehli Il-
dikó (Northern Virginia Community College) és dr.
Farkas Judit dr. Martin E. Block, valamint dr. Bognár
József szerzôtársakkal közös, „Tanárjelöltek helyzet-
specifikus magabiztossága a fogyatékos tanulók
inkluziójában a testnevelésben" címû kutatását pre-
zentálta. Gombás Judit „Áttekintés a magyar látássé-
rültek sportolási szokásairól" címû elôadása méltán
aratott nagy sikert a hallgatóság körében.

Az EUCAPA konferenciája nem csupán elméleti sí-
kon szólt az akadálymentességrôl, a szervezôk min-
dent megtettek annak érdekében, hogy a program tel-
jes egészében a sérült résztvevôk számára is hozzáfér-
hetô legyen. A tudományos találkozót megelôzôen a
szervezôk többoldalas, a Power Point- és poszter-pre-
zentációk elkészítési szabályait tartalmazó útmutatót
állítottak össze. Az útmutató megszabta, hogy egy dia
vagy poszter milyen betûmérettel és betûtípussal
íródjon, milyen kontrasztos színösszeállítással ké-
szüljön stb. Mindez azt a célt szolgálta, hogy az elô-
adások teljes mértékben követhetôk és élvezhetôk le-
gyenek a látássérült hallgatóság számára is. Az ab-
sztraktfüzet elektronikus formátumban, hordozható
adattárolón történô sokszorosítása pedig nem csupán
környezetkímélô megoldás, hanem egyúttal az info-
kommunikációs akadálymentesség remek példája.
Hasonló egyszerû, ám a kerekesszékes látogatóknak
annál nagyobb segítséget jelentô kérés volt, hogy a
posztereket ülômagasságban helyezzék el. Az írott
anyagok formai követelményein túl az akadálymente-
sítés és inkluzió egyszerû, mégis remek példáját lát-
hattuk Lauren Lieberman professzor plenáris elôadá-
sán, aki arra kérte közönségét, hogy kézfeltartás he-
lyett tapsoljanak; ez a véleménynyilvánítás mindenki
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– köztük a vak résztvevôk – számára akadálymentes
módját példázta.

A munkával töltött órák elôtt és után szerencsére
számos alkalom nyílt kikapcsolódásra. A konferenci-
án minden reggel sétát indítottak a szervezôk a köze-
li nemzeti parkba, mely az összes résztvevô számára
megközelíthetô és elérhetô volt. A turisztikai program
is az akadálymentesség jegyében zajlott, témájában is
az adaptált sportot volt hivatott bemutatni. Ezek mel-
lett az ország hagyományára tekintettel lehetôségünk
nyílt megtekinteni a helyiek közkedvelt játékát, a hur-
linget. A Killarney városában tett rövid séták alkalmá-
val azonban arról is meggyôzôdhettünk, hogy az írek
minden erejükkel küzdenek a gyakori esôk és borús
órák ellen  – a pubok vendégeinek létszáma, az ott fé-
nyes nappal folyó tánc és élô zene legalábbis errôl ta-
núskodott.

A konferencia utolsó napján Pat Flanagan záró be-
szédében három olyan célkitûzést emelt ki, amelyek

az elkövetkezô években az adaptált sport fókuszában
kell, hogy álljanak:

1. olyan, a sérült személyek fizikai aktivitásával
kapcsolatos kutatások folytatása, amelyeket hatéko-
nyan lehet a gyakorlatba átültetni,

2. olyan gyakorlati projektek megvalósítása, ame-
lyek célzottan növelik a mozgásgazdag életmódot foly-
tató sérült személyek számát,

3. valamint a fogyatékossággal élô személyek mind
aktívabb részvételének elôsegítése az adaptált, inklu-
zív testnevelés és sport elérésében, terjesztésében.

A soron következô, 2014-es EUCAPA kongresszus
helyszíne a spanyol fôváros, Madrid lesz. A nemzetkö-
zi szimpóziumnak (ISAPA) pedig – amely szintén két-
évente kerül megrendezésre  –  2013-ban  Isztambul
ad majd otthont.

GGoommbbááss  JJuuddiitt,,  BBéékkii  PPiirroosskkaa
SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii  

ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  KKaarr
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Hosszas és gondos szervezômunkát követôen 2012.
június 14. és 18. között, Tihanyban került megrende-
zésre az International Society for Motor Control
(ISMC) évente szervezett nyári iskolája, a "Motor
Control Summer School". Európában eddig csak egy-
szer, 2010-ben, a lengyelországi Wisla-ban volt moz-
gás-szabályozási nyári iskola, de mostantól egyik év-
ben Európa, a másikban Amerika ad otthont a 9 éve
indult rendezvény-sorozatnak. 

A tudományos elôadások az emberi mozgás szabá-
lyozását kutató tudomány-területekkel foglalkoztak,
így szerepet kapott az idegtudomány, a neuromecha-
nika, a fizika, a matematika, a mérnöki tudományok,
a mozgás-rehabilitáció és természetesen a mindezt al-
kalmazó sporttudomány. A rendezvény támogatója
volt a Magyar Sporttudományi Társaság, a Semmel-
weis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kara. A Motor Control Sum-
mer School elve minden évben, hogy a hallgatók nem
fizetnek tandíjat és az elôadók nem kapnak elôadói
díjat. Minden résztvevô – hallgatók és elôadók – saját
maga fizeti az utazási és szállásköltségeit.

Az elôadókat a fenti iskola társigazgatói (Dr. Mark
Latash, a Pennsylvania State University, Kineziológia
Department professzora és Dr. Laczkó József a Sem-
melweis Egyetem TSK docense, jelen beszámoló egyik
szerzôje) közösen választották ki és kérték fel elôadá-
sok tartására. A fenti iskola igazgatóiként a doktoran-
duszok és fiatal kutatók számára világszerte meghir-
dettük a nyári iskolát, majd a résztvevôket elôzetes je-
lentkezésük alapján választottuk ki, egy intézetbôl
maximum két hallgatót. A helyi szervezôbizottság tag-
ja volt Tóth Miklós, Bendiner Nóra, Szôts Gábor és
Katona Péter.

Latash professzor maga is tartott egy izgalmas elô-
adást a mozgási feladatok ismételt végrehajtásakor
választott különbözô megoldások változatosságáról és

a mozgás-végrehajtás stabilitásáról. John Rothwell,
az ISMC jelenlegi elnöke, a University College London
professzora a Transcraniális Mágneses Stimulációval
(TMS) és Transcraniális Elektromos Stimulációval
(TDCS) végzett kutatások legfrissebb eredményeit fog-
lalta össze elôadásában. Izgalmas és néha provokatív
videók lejátszásával mély nyomot hagyott valószínû-
leg sok hallgatóban Stan Gielen, a Nijmegen-i Radboud
University, Science Faculty dékánjának elôadása a
szenzoros és motoros rendszer együttmûködésérôl,
ami különösen fontos a sportmozgások során. Anatol
Feldman, a kanadai University of Montreal professzo-
ra az általa kidolgozott Equilibrium-point Hypothesis-
rôl (EPH) tartotta meg elôadását, illetve annak alkal-
mazásáról a mozgás-szabályozás különbözô szintjein.
Elôadása az elmélet átfogósága, általános alkalmaz-
hatósága, valamint a szabad elôadásmód egyedisége
miatt marad emlékezetes. Még ugyanazon a napon fe-
lesége, Mindy Levin, a szintén montreali McGill Uni-
versity professzora tartott elôadást az EPH klinikai al-
kalmazhatóságáról, különösen a görcsös (spasztikus)
és sérült motoros szabályozással rendelkezô szemé-
lyek orvosi rehabilitációjában. Slobodan Jaric (Uni-
versity of Delaware, USA) elôadásában az emberi kéz
által egy tárgy fogása során kifejtett erôk (szorító- va-
lamint tartóerô) varianciáját, azok egymáshoz való vi-
szonyát tárgyalta, ebben az elôadásban különösen a
kísérletek megtervezése volt igen érdekes és tanulsá-
gos. A németországi Ruhr-University Bochum pro-
fesszora és Neuro-informatikai Intézetének igazgatója,
Gregor Schöner elméleti elôadásának követése, erôs
matematikai alapjai és számítógépes modellezéssel
végzett kísérletei miatt komoly koncentrációt igényelt,
amit a tiszta elôadói stílus nagyban segített. Végül, de
nem utolsó sorban  Joseph McIntyre (Paris Descartes
University) tartotta meg elôadását, melyben a moto-
ros szabályozás kérdéseinek megoldására korábban

Beszámoló a IX. Mozgás-szabályozási 
Nyári Iskoláról

Tihany, 2012. június 14-18.
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publikált elméleteket foglalta össze és egy áthidaló,
egyesítô elméletet ajánlott a kérdések tisztázására a
különbözô tudományos megközelítések azonos voná-
sainak bemutatásával.

A kora reggel és késô délután megtartott három órás
elôadások közötti idôben a nyári iskola hallgatói és elô-
adói egyéb kulturális programokon vehettek részt. A
késô délutáni elôadások és a vacsora után pedig csodá-
latos környezetben, a Balaton közvetlen partján fekvô
helyszínen, a Magyar Tudományos Akadémia Limnoló-
giai Kutatóintézetének vendégházában, vidám hangu-
latban hajnalig tartó tudományos megbeszélések, köz-
vetlen szakmai viták alakultak ki a hallgatók és a pro-
fesszorok között. Igen élénk és hasznos vitát váltottak
ki az elôadások az elôadók között is, ami a fiatalabb
kutatóknak és a PhD-hallgatóknak remek alkalmat
nyújtott arra, hogy az adott témával kapcsolatban, a
terület nemzetközi élvonalát képviselô kutatóinak gon-
dolatmenetébe, véleményébe betekinthessenek.

Tizenöt országból (négy kontinensrôl) 36 hallgató ér-
kezett a rendezvényre, akik között a korábbi lengyel-
országi nyári iskola résztvevôit és rendezôit is üdvö-
zölhettük, akikkel mint régi ismerôsökkel kedélyes
beszélgetések alakultak ki. Azokkal a hallgatókkal is
hamar létrejött a közvetlen viszony, akikkel most ta-

lálkoztunk elôször, köszönhetôen – a tudományos
programok kiegészítéseként – a festôi környezetben
elfogyasztott balatoni borok mellett zajló kötetlen tár-
salgásnak. Sok vidám percet okozott a különbözô
nyelvek hasonló módon kiejtett szavainak különbözô
értelme! Az egész eseményre alapvetôen jellemzô volt
a multi-kulturális hangulat, a kötetlenség. A hallga-
tók és az elôadók hosszas beszélgetéseire remek alka-
lom nyílt a hajókirándulás, a Tihanyi Apátságban tett
látogatás, valamint egy tihanyi borpincében tartott
esti borkóstoló során is. 

A gondos szervezômunka, amelyben sokat segített a
Magyar Sporttudományi Társaság, meghozta gyümöl-
csét és nagy siker volt az ISMC IX. Nyári Iskolája. A
kitûnô visszajelzések alapján, a korábbi nyári iskolák
rendezôi szerint is ez volt eddig a legjobban szervezett
mozgás-szabályozási nyári iskola, ahol mindenki jól
érezte magát. Most elôször lehetett Magyarországon
egyszerre ilyen sok, a világ élvonalába tartozó kutató-
val találkozni, akik az emberi mozgás-szabályozás tu-
dományát mûvelik. Bizonyos, hogy az eseményre so-
káig fognak kellemesen emlékezni azok, akik részt ve-
hettek rajta és visszatérnek majd Magyarországra
más eseményekre, tudományos rendezvényekre.

LLaacczzkkóó  JJóózzsseeff,,  KKaattoonnaa  PPéétteerr
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A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudo-
mányi Karáról nyolcan indultunk el a 2012. 07. 04. és
2012. 07. 07. között, Belgiumban megrendezett Euro-
pean College of Sport Science (ECSS) kongresszusra.
Változatos munkákkal készültünk: a terhelésélettan,

a kardiológia, a sportgenomika, a humánbiológia, a
testnevelés-tudomány és az állatkísérletes kutatás is
témáink voltak. Az észak Velencéjeként is emlegetett
flandriai város, Bruges festôi szépségû, különleges
helyszíne nagyban emelte a rendezvény fényét, de

Beszámoló a European College of Sport Science
(ECSS) Kongresszusról

Bruges – Belgium, 2012. július 4-7.
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mindenképpen ki kell emelni a szervezôk igyekezetét a
nagyszámú résztvevô mozgatásában és a tudományos
ülések megfelelô elrendezésében, kiszolgálásában. A
technikai felszereltség minden egyes teremben kiemel-
kedô volt, az elôadók sok helyen – a folyamatosan ren-
delkezésre álló számítógép-park segítségével – tájéko-
zódhattak az elôadások/poszterek rendjérôl, illetve az
absztraktok is megtekinthetôk voltak.

A poszter szekciókon a két perces bemutatások ha-
sonló hangsúlyt kaptak, mint a hosszabb lélegzetû
elôadások, ami kiemelte a beszámolók csak idôben,
de nem minôségben mérhetô különbségét. Egy-egy
szekció meglehetôsen nagy létszámú hallgatóságot
vonzott, szinte elôadás-jelleget kölcsönözve annak. A
témák többsége gyakorlatorientált volt, és igazi vitát is
eredményezett. 

Sajnos az évenként más-más országba szervezett
kongresszus ezúttal elmaradt várakozásainktól, mind
a szervezést, néhányszor pedig a szakmai tartalmat il-
letôen, olykor pedig a technika akadályozta a hallga-
tóságot abban, hogy a kiválasztott és elektronikusan
bemutatott poszter kutatási eredményeiben vagy kö-
vetkeztetéseiben elmélyedjen. Ennek elsôdleges oka a
monitorok egymáshoz igen közeli elhelyezkedése volt,
így az egy-másfél órásra tervezett, párhuzamosan fu-
tó prezentációk végére már-már bábeli zûrzavar ural-
kodott a középkortól egészen az 1970-es évek végéig
még kórházként funkcionáló  ‘Oud Sint-Jan’ konfe-
rencia-központ legnagyobb termében. 

Elôadásaink feltételezhetôen random módon kerül-
tek besorolásra egy-egy szekcióba, hiszen többünk
nem a témájának megfelelô csoportba került, amit
idônként a hallgatóság csökkenése is jelzett. Azonban
a több mint 100 szekcióban, melyek a legkülönbözôbb
kérdésköröket tárgyalták a sportpszichológiától egé-
szen a sportbiomechanikáig, mindenki találhatott a
saját kutatási témájához kapcsolódó új információ-
kat, vizsgálati eljárásokat. Sajnálatos módon a párhu-
zamosan folyó szekciók miatt csak minimális volt
azon – érdeklôdési területünknek megfelelô – elôadá-
sok/poszterek száma, amelyet meg tudtunk hallgatni.

Tudjuk, hogy az ilyen nagy rendezvényeknek ugyan-
úgy erénye, mint hibája, hogy bár sokrétû és sokszí-
nû a különbözô tudományterületeken elhangzó elô-
adások témája, csak korlátozott az egyidejû, de kü-
lönbözô termekben zajló elôadások elérhetôsége.

A sok pozitívum mellett azt is meg kell említeni,
hogy meglepôen kicsi volt a plenáris ülésterem be-
fogadó képessége, és ez annak ellenére csalódottságot
váltott ki a kimaradókban, hogy más termekben elhe-
lyezett kivetítôkön nyomon lehetett követni a megnyi-
tót, illetve az egyes elôadásokat. A záróbanketten saj-
nos nem minden elôadónknak sikerült részt venni,
mert a férôhelyek száma nem egyezett a konferencia
résztvevôinek számával, ami igazán szomorú szerve-
zésbeli hiányosság.

A kongresszust a nagyszerûen elrendezett kiállítási
helyszín és a kiállítók tették még érdekesebbé, több
hasznos és új fejlesztésû eszközt véltünk felfedezni,
de a már ismert és bevált rendszerek esetében is ta-
nulságos volt a szakemberekkel a tapasztalatokat
megosztani, tanácsokat kérni. Számos, gyakorlati le-
hetôségeket is nyújtó módszertani bemutató gazdagí-
totta a programot. Igen értékes könyvek, esetenként
jelentôs árengedménnyel váltak elérhetôvé, korábbi
kongresszusi anyagok hang- és képanyagát ingyene-
sen „közkinccsé tették", ugyanakkor lehetôség volt a
gyakorlatban is kipróbálni számos, a sporttudomány
szolgálatában álló újonnan kifejlesztett eszközt. 

Mindenképpen hasznos volt látni a nagy, európai
léptékû kongresszus szervezettségét, a rengeteg ön-
kéntes – feltehetôen hallgatók – bevonásával zajló,
többnyire gördülékeny munkát, a szerteágazó, a tudo-
mány szinte minden, sporttal kapcsolatos területérôl
származó kutatási eredményeket: az egészen átfogó
pedagógiai megközelítésen át, a molekuláris biológia
legújabb felfedezésein keresztül, az egészség megôrzé-
sének, vagy éppen az edzéselmélet aktuális módszere-
it felvonultató beszámolóit.

DDrr..  FFaarrkkaass  AAnnnnaa
MMaajjoorr  ZZssuuzzssaannnnaa  PPhhDD  hhaallllggaattóó

BBoossnnyyáákk  EEddiitt  PPhhDD  hhaallllggaattóó
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Világszerte rendkívüli érdeklôdést váltanak ki, köz-
hely számba mennek századunkban az olimpiai játé-
kok, fôként az idei londoni látványos küzdelmek után.
Mind népszerûbbé váltak, ugyancsak a remek rende-
zés révén, és természetesen a mindennapos televíziós
közvetítések jóvoltából úgyszintén, a fogyatékosok
számára ugyanazon színhelyen rendezett események,
a paralimpiai játékok is. Nem kevésbé ismertek továb-
bá a fentieket kísérô kulturális események, a Kultu-
rális Olimpia programjai, sôt, az idô elôrehaladásával
úgyszintén mind nagyobb népszerûséget élveznek a
nagyszabású, rangos nemzetközi sporttudományos
kongresszusok.

Ez utóbbiak immár hagyományos és elengedhetet-
len kísérôi a nyári olimpiai játékoknak, s a fejlôdést
jelzi, hogy az ötkarikás küzdelmeket közvetlenül meg-

elôzô nemzetközi sporttudományos találkozók mind
szélesebb körben váltak népszerûvé, így a Sydney já-
tékok idején a Brisbane-ben tartott találkozó, azután
2004-ben hasonlóképpen a Thessaloniki kong-
resszus, az athéni olimpia elôtt. Érzékelve a fejlôdés
igényét, egyszersmind az ugrásszerûen erôsödô ér-
deklôdést, az olimpiai játékok rendezôi, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság, valamint a Nemzetközi Testneve-
lési és Sporttudományi Tanács (ICSSPE – International
Council of Sport Science and Physical Education) ar-
ra a közös álláspontra helyezkedtek, hogy a jövôben
immár abszolút hivatásos szakmai szervezettel egye-
temben készítik elô és bonyolítják le a sporttudomá-
nyos világeseményt. A kifejezetten nagyszabású kon-
ferenciák, közgyûlések, tudományos kongresszusok
szervezésére-lebonyolítására létrehozott szervezet, az

MMoottttóó::  „„  AA  SSppoorrtt……ÖÖsszzttöönnzzééss  aa  TTaannuullááss  HHaaggyyoommáánnyyáánnaakk  ÁÁppoolláássáárraa""

Az olimpia jegyében Glasgowban találkozott 
a sporttudomány elitje

Szemle/2012/3/03-74  2012/10/11 10:14  Page 68



ICSEMIS – azaz International Convention on Science,
Education and Medicine in Sport – elsô alkalommal
2008-ban, a pekingi nyári játékokat, illetve paralimpi-
ai eseményeket megelôzôen rendezte elsô „hivatásos"
sporttudományos konvencióját Guangzhouban (Kan-
tonban) – átütô sikerrel.

A testület koordinációs tanácsa a 2012. évi kon-
venció számára a „A sport – Ösztönzés a tanulás ha-
gyományának ápolására" címet adta, s utalt annak a
hatalmas tudáshalmaznak a jelentôségére, amellyel
a világ egyetemei, fôiskolái, legkülönbözôbb sporttu-
dományos szervezetei, illetve azok finanszírozói szol-
gálják a sport fejlôdését, a sporttudományt és sport-
orvoslást. A szervezôk célja magától értetôdôen az
volt, hogy minél szélesebb érdeklôdést váltsanak ki
programjukkal a sport sokrétû térségeiben, a testne-
velés körében, a mozgáskultúra színes világában, va-
lamint a sportorvoslás területén. Ennek köszönhetô-
en a kongresszuson ezek hívei szinte kivétel nélkül
képviseltették is magukat, illetve készséggel közre-
mûködtek az említett témákban meghatározó szere-
pet játszó nemzetközi szövetségeik, társaságaik,
szervezeteik. 

A július 19. és 24. között rendezett eseményen
Glasgowban a fentieknek köszönhetôen, több mint
2000 delegátus vett részt 78 országból. A megnyitó
beszédet az egyetem Clyde Auditoriumában a brit ki-
rályság képviseletében Princess Anne, Anna herceg-
nô, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság brit tagja, a
montreali olimpiai játékok (1976) lovasversenyének
résztvevôje mondta. A gazdag program a résztvevôk-
nek egy valóban különlegesen izgalmas, monstre lehe-
tôséget biztosított, amelyen népes magyar elôadói kül-
döttség is képviselte a TF-et és a társaságot:  Trájer
Emese, Protzner Anna, Udvardy Anna, Major Zsu-
zsanna, Baráth Kinga.

A már idézett mottó értelmében a szervezôk az aláb-
bi tíz fô téma köré rendezték az elôadásokat: A spor-
toló jóléte.  Alkalmasság és hovatartozás. A csúcstel-
jesítmény. Sportorvoslás és sérülés megelôzés. Irányí-
tás és irányelvek. Nemzetközi sportfejlesztés és me-
nedzsment. Kiemelkedô sportesemények. Pedagógia.
Mozgás és egészség. Sport és hit.

Az olimpiai szellemiség és kultúra iránti elkötele-
zettségtôl áthatott program messze felülmúlt minden
korábbi és hasonló elvek alapján szervezett konvenci-
ót, amelynek programja elsô pillantásra szinte átte-
kinthetetlennek is tûnt, olyannyira igyekezett kielégí-
teni a világ minden tájáról idesereglett meghívottak, a
szerteágazó, ezernyi téma iránt érdeklôdô résztvevôk
sokszínû igényét. S valóban, mindenki, szinte kénye-
kedvére, a maga számára a legcélszerûbbnek ígérkezô
külön, komplett heti programot állíthatott össze a
napra bontott részletes tartalomjegyzékek alapján.
Ebbôl is következik, hogy legfeljebb érzékeltetni va-
gyunk képesek a gigantikus programot, egészében át-
fogni aligha, amely a már említett tíz vezetô témára ta-
golta a sport és tudomány nagyvonalú fesztiválját.

A szervezôk által megalkotott kulcsfogalmak fonód-
tak össze több mint 100 párhuzamos ülésszakkal és
szabad közlemények ezreivel (szóban történô és posz-
teres formában egyaránt), hogy a vendégek egy való-
ban egyedülálló, multidiszciplináris jellegû betekin-
tést nyerhessenek a sporttal és edzéssel kapcsolatos
tanulmányok széles spektrumába. A világ különféle
nemzeteibôl érkezô delegáltaknak köszönhetôen dús-
gazdag kulturális élmény valósult meg, s emellett ta-

nulási lehetôségek sorát is ismertette egy külön prog-
ram, amely magában foglalt többek között egy tudo-
mányos café-t, szakértôkkel való találkozásokat, gya-
korlati mûhelymunkát, valamint egyéb kötetlen kö-
zösségi programokat.

AA  ffôô  ttéémmáákk::
A sportoló jóléte
Ebbe a témakörbe olyan kérdéskörök tartoznak,

mint a jólét és a sportoló támogatásának szociális,
kulturális, lelki, oktatási, etikai, pszichológiai, pszi-
chiátriai vagy éppenséggel biomedicinális lehetôségei.
Továbbá ide tartoznak a sporton belüli kritikai kap-
csolatok viselkedési és viszonyfüggô paraméterei
(sportoló/edzô, sportoló/szülô, sportoló/sportoló,
stb.), valamint az a különleges alkalmasság és azok a
fejlôdési dilemmák, amelyek az elit státusz kialakulá-
sához kapcsolódnak. E témakör részét képezik még a
sérülés megelôzésének szabályai és rendszerei is.

Alkalmasság és hovatartozás
Ebbe a témakörbe tartoznak azok az ügyek, ame-

lyek a sport szervezéséhez és struktúrájához kapcso-
lódnak az utánpótlás, korcsoportos szinttôl egészen
az elit státuszig. Ez magában foglalja a kor- és súly-
csoportokat, a nemiséggel kapcsolatos kérdéseket, a
rokkantsági kiválasztó rendszereket, a hivatásos-
amatôr megkülönböztetéseket, a társadalmi osztály
határait és korlátait, a nemzeti identitás kritériumait,
a versenyzési szabályokat, a kulturális értékek kér-
déskörét, a társas programok részleteit. Megfontolan-
dók ezeknek a kritériumoknak a következményei a
sportbeli részvétel és versenyzés, az edzésprogramok,
a diéták, technológiák, anyagi háttér kialakítása, a
társadalmi kirekesztés, az identitás politika és a spor-
tolói jólét tekintetében.

A csúcsteljesítmény
A téma vonatkozásában beszélhetünk a tehetség

gondozásáról, edzésérôl és azonosításáról, de ebbe a
témakörbe tartozik a teljesítménynek különbözô tech-
nológiákon keresztül történô növelése, amelybe egya-
ránt beleszámít a legális és az illegális teljesítménynö-
velô szerek léte, valamint a sérülés megelôzése, a sé-
rülés-kezelés és a rehabilitáció, valamint a „dopping
tudomány" is. A nemi, a vallási, a faji, a kulturális és
osztálybeli különbségek hatásait a csúcsteljesítmény
témakörében szokás vizsgálni.

Irányítás és irányelvek
Ez a kérdéskör foglalkozik azokkal a módokkal, me-

lyek alapján a sport szervezôdik helyi, regionális,
nemzeti és nemzetközi szinteken is. Ehhez hozzátar-
toznak még azok a szisztematikus folyamatok, ame-
lyek alapján felmérhetôk és kiértékelhetôk az irányel-
vek alternatívái, a döntéshozás, valamint annak a mó-
dozata, hogy az irányelv miképpen irányítja, szervezi
újra, illetve korlátozza a társas, a politikai és a gazda-
sági magatartást. A hatalom és hatáskör sportszerve-
zésbeli kérdésköre magában foglalja a különbözô
struktúrákat, küldetéseket, víziókat, tagságot, válasz-
tásokat és egyéb irányelvek megalkotását. 

Nemzetközi sportfejlesztés és menedzsment
Olyan ügyek tartoznak ehhez a térséghez, amelyek

különbözô kulturális és nemzetközi kontextusokon
keresztül kapcsolódnak a sport szerepéhez és a gya-
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korlati menedzsmenthez. Megfontolandó a kapcsolat
a sport és a gyermek/fiatalság fejlôdése, a béketerem-
tés, a katasztrófa-reakció, a rokkantság és alkalmat-
lanság, az egészség, a nemek viszonya és gazdasági
fejlôdés között. Fontolóra veendôk még azok a ténye-
zôk, amelyek hatással vannak az egészséggel, a fit-
nesszel és sporttal kapcsolatos programok közösség-
beli szervezésére és vezetésére. E kérdéskörbe tartoz-
nak továbbá az önkéntes és kommerciális szektorok,
amelyek magukban foglalják a stratégiai és mûködési
menedzsmentet, a piacgazdálkodást és az elemzést.

Kiemelkedô sportesemények
Ez a kiemelkedô sportesemények politikai, szociális,

gazdasági, marketing és szervezési aspektusaival
kapcsolatos témaköre. Ide tartozik a fô események
megtervezése, kivitelezése, igazgatása, engedélyezte-
tése és a mindehhez hozzátartozó kutatások a városi
regeneráció és gazdálkodás keretein belül, valamint
szélesebb szociális és politikai agenda kivitelezése a
sportfejlesztés és a globális-lokális kapcsolatok kon-
textusában. Szintén e kérdéskör taglalja a sporttal,
valamint a sport-média-üzlet hármas viszonyrendsze-
rével kapcsolatos ügyeket, éppúgy, mint a sport rek-
lámosításának témakörét. Itt fogalmazódik meg a
sporthoz, mint fogyasztói termékhez való hozzáállás,
így ide tartozik a kereskedelem, a média, a reklámo-
zás és a testületi szponzoráció. De olyan témák is fel-
merülnek, mint a sportvállalkozás, a játékosok irányí-
tása, valamint a sportban rejlô üzleti lehetôségek.

Pedagógia
Ide tartozik az oktatási rendszeren belüli testneve-

lésre, játékokra és sportra összpontosító pedagógiai
folyamatok kérdése. Itt vizsgáljuk meg az élettartamot
befolyásoló minôségi testnevelést a világ minden táját
számításba véve, s olyan tényezôket is figyelembe vé-
ve, mint a különbözô sillabuszok idôfelosztásai, az in-
tézmények és szolgáltatások milyensége, a tanárkép-
zés jellege, a biztonságos környezet megléte, valamint
a nemi, a vallási, a faji, a kulturális és osztálybeli kü-
lönbségek hatásai.

Mozgás és egészség 
Itt tárgyalandó a betegségmegelôzés, vagy a jólét

reklámozása, vagyis annak hirdetése, hogy meg kell
növelni a fizikai aktivitás szintjeit, s ezzel egy idôben
csökkenteni kell az ülô foglalkozással töltött idôt. Az
erre irányuló reklámok hangsúlyozzák a mozgás
hasznosságát a különbözô orvosi problémák kezelésé-
ben. Olyan témák is fontosak, mint a fizikai aktivitás
epidemiológiája, a mozgással kapcsolatos közegész-
ségügyi kérdések, vagy a fizikai aktivitás szintjei közt
fellépô egyenlôtlenségi problémák feltérképezésének
ügye is. Jelentôs téma a különbözô technológiáknak a
mozgás hirdetésében betöltött hasznos szerepe, az
élettartammal kapcsolatos megfontolások a mozgást
illetôen. Itt sem elhanyagolt kérdéskör a nemi, a val-
lási, a kulturális és osztálybeli különbségek befolyása
a mozgás kontextusában.

Sportorvoslás és sérülés megelôzés
Mind az elit, mind pedig a korcsoportos területeken

fontos téma a sportorvoslás fejlôdése, ellátása és
eredményei, beleértve az edzést és a versenyzést is.
Különös figyelem összpontosul a sérülés megelôzésé-
re, kezelésére és a rehabilitációra. Ahogyan másutt,

itt is fontos szerepe van a nemi, vallási, faji, kulturá-
lis és osztálybeli különbségek hatásainak.

Sport és hit
A sport és mozgáskultúra közti csatlakozási felüle-

tek, valamint a lelkiséghez és valláshoz kapcsolódó
kérdéskörök is ide sorolhatók. A témakör foglalkozik
többek közt a hitnek a sportban és mozgásban betöl-
tött szerepével, befolyásával, valamint a sportközössé-
gek kialakulásához történô hozzájárulásával. Ugyan-
így idetartozik a sport, az egészségügy és a jólét né-
mely területe is, ahogyan a helyi sportminisztérium
témája, vagy a vallás befolyása, az elit státuszú spor-
tolók jóléte, illetve akár még a zarándoklás szerepe is.

• • •
Nos, szerkesztôségünk elgondolása ezek után a

glasgow-i napok illusztrálására, jellemzésére nem le-
hetett más, mint kiemelni legalább egy fontos témát,
méghozzá olyant, amely valószínûség szerint megkü-
lönböztetett érdeklôdésre tarthat számot hazai köre-
inkben is. 

Az idei esztendô hazai sportéletünkben meghatáro-
zó, a jövôt erôteljesen befolyásoló változásokkal telik,
hiszen jelentôsen megváltozott a kormányzati és par-
lamenti intézkedések következtében a Magyar Olimpi-
ai Bizottság tevékenysége, feladatköre, s ennek továb-
bi következményeként a sportszakmai államtitkársá-
gé is, mondhatni, a sport és testkultúra teljes szerve-
zeti átalakulása, tehát a mûködtetése, irányítása, fi-
nanszírozása és a folyamatok ellenôrzése is. Ennek
köszönhetôen az alábbi sorokkal – tömörített vázlattal
– hívjuk fel a figyelmet sport és a kormányzat együt-
tes tevékenységének fontosságára, az ezzel kapcsola-
tosan felmerülô kérdésekre, megközelítésre.

A Berlini Freie Egyetem nagyhírû tudósa, Dr. Gud-
run Doll-Tepper elôadása – Governance and Policy,
amelyet leginkább úgy fordítanánk le, hogy Kormány-
zás és Irányítási Elvek – telt házat vonzott. A sporttu-
domány elismert német nagyasszonya, akinek a tudo-
mányos publikációi meghaladják a 350-et, 1997 és
2008 között elnöke volt az ICSSPE-nek is, 2006 óta
pedig a Német Olimpiai Sportszövetség képzésért és
olimpiai nevelésért felelôs egyik alelnöke, pontosan
tudta, miért választotta ezt a témát a huszonegyedik
század bevezetô évtizedének küszöbét átlépve a londo-
ni olimpiával.  

„Nem túlzás azt állítani, hogy a sportkultúrát érintô
kérdések, a kormányzati irányítás, a vezetést alapjai-
ban meghatározó elvek meghatározása és érvényre
juttatása, gyakorlati alkalmazása huzamos ideje sze-
repelnek napirenden világszerte, különösképpen
azokban az országokban, ahol a sport és a testkultú-
ra térségében a kormányok nem csupán felismerték a
téma különleges fontosságát, hanem jól is akarják vé-
gezni az ekként rájuk háruló munkát. Ezeknek a tö-
rekvéseknek köszönhetôen teljesen logikus, hogy
megemelkedett a sporttal, testneveléssel, sporttudo-
mánnyal, sportorvoslással és a hasonló témákkal fog-
lalkozó szervezetek tekintélye helyi, országos és nem-
zetközi tekintetben egyaránt. Mindez kapcsolatba
hozható a sport autonómiájával. Annál is inkább,
mert, mint jól tudjuk, a sport változatos formáival
összefüggésbe hozható szervezetek túlnyomó többsé-
ge kifejezetten önkéntességi alapokon és keretek kö-
zött tevékenykedik – tehát határozottan különbözik a
kormányzati szervek munkavállalóitól – sôt éppenség-
gel úgy kategorizáljuk ôket, mint nem kormányzati
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szervek, önkéntes szervezetek. A kérdéskörrel komp-
lett módon foglalkozik  – jegyzem itt meg – a Hums és
MacLean által 2008-ban kiadott teljes dokumentum-
gyûjtemény.

Az autonóm sportszervezetek nem lebecsülendô tár-
sak, partnerek lehetnek, sôt kell, hogy azok legyenek
számos területen a társadalom minden szegmensé-
ben. Ahhoz, hogy sikeresen tevékenykedhessenek,
magától értetôdôen megfelelô partnerekre tartanak
számot a politikai, az üzleti-gazdasági életben, a kul-
túra társterületein, az oktatásban, az egészségügyben
és egyéb más szektorokban. A partnerség szintje és tí-
pusa igen változatos formákban fejezôdhet ki. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság 2009-ben Koppenhágában
tartott emlékezetes kongresszusán, amikor az olimpi-
ai mozgalom számos fontos témája került napirendre,
több felszólaló idôzött el ennél a jelentôs kérdésnél.
Sôt, a szervezet egyik alelnöke, honfitársam, Dr. Tho-
mas Bach részletesen kifejtette, elemezte a sportszer-
vezetek szerepét és felelôsségét, mint autonóm testü-
letekét, meghatározva a szerkezetüket és eljárásaikat,
szabályaikat, amelyek a sport sajátságos jellegébôl fa-
kadnak. Ezeket, mint nyomatékosította Bach, gyak-
ran nem tartják tiszteletben a világ számos helyén,
mint ahogyan a kongresszus más megszólalóinak sza-
vai, jelentései is igazolták ezt, s ez a tény nyilvánvaló
kihívást jelent ma is általában a sportmozgalmak szá-
mára. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy fô jellem-
zôkben a sportszervezetek között meghatározó kü-
lönbségek találhatók, s ezek a megkülönböztethetô
vonások nem teszik lehetôvé kezelésük egységességét.
Ilyenek, mármint a mûködésükben és missziójukban
egymástól eltérô nagyobb szervezetek többek között
az alábbiak a példa kedvéért:

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC), Nemzetközi
Sportszövetségek (IFS), a Nemzetközi Paralimpiai Bi-
zottság (IPC), Nemzetközi Testnevelési és Sporttudo-
mányos Tanács (ICSSPE), a Nemzetközi Sportorvosi
Társaság (FIMS).

Könnyû felismerni akár szerkezetükben is a különb-
ségeket egymástól, sôt nem csak szervezeti vonatko-
zásokban, hanem missziójukban, fô céljaikban, vízió-
ikban, alapszabályaikban is. Mindezekkel együtt ta-
lálhatók természetszerûen hasonlóságok is. Ezeknek
a fôbb szervezeteknek a legfôbb céljuk, hogy nemzet-
közi tevékenységük közepette legyenek tekintettel a
tagországaikban tapasztalható kulturális, társadalmi
és gazdasági különbségekre, s küzdjenek ennek felis-
merésével az egyenlôségért, egyenjogúságért, igazsá-
gért, függetlenül nemtôl.

A nemi egyenlôségrôl, egyenjogúságról hadd jegyez-
zem meg, hogy hosszú évtizedeken keresztül a nôk
hozzáférése a sporthoz erôsen korlátozott volt, a sport
keretein belüli vezetô pozíciókról nem is beszélve. A
kezdeti idôkben az olimpiai mozgalom eseményein a
hölgyek csupán elvétve vehettek részt, s tagságuk a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságban csak 1981-tôl vált
lehetôvé. A NOB és nyomában a nemzetközi sportszö-
vetségek különleges erôfeszítéseket tettek annak ér-
dekében, hogy a hölgyeket egyenlô jogok illessék meg
mind a részvétel, mind a vezetô pozíciók tekintetében.
Egy a közelmúltban nyilvánosságra hozott dokumen-

tum (Loughborough Egyetem – 2010) pontosan tükrö-
zi a fejlôdést és a jelenlegi, további törekvéseket in-
dokló helyzetet, s utal mindenekelôtt a nemzetközi
szervezetekben felfedezhetô, a nôket illetô hátrányos
helyzet javításának szükségességére. S ha már itt tar-
tunk, hadd jegyezzem meg, hogy az ICSSPE már ko-
rábban olyan határozatot fogadott el, amely a szerve-
zetünkön belül következetesen biztosítja a kívánatos
egyenlô esélyeket. A pozitív fejlemények megfigyelhe-
tôk a nemzeti szervezetek tekintetében is, mint ami-
lyenek a nemzeti olimpiai biztosságok például, s ezek
nyomában lépésrôl-lépésre változnak a trendek a
sportági testületekben is. Ezek nyomon követése,
elemzése, értékekése állandó figyelmet érdemel tô-
lünk.

Az etikai kérdések és az átláthatóság ügye 
A sportszervezetek napjainkban érthetôen olyan eti-

kai kérdésekkel foglalkoznak, mint amilyenek felme-
rülnek a sportolók egészségével kapcsolatosan – dop-
ping, szexuális problémák, visszaélések, nemi erô-
szak,  – azután a korrupció, a fogadási visszaélések,
és az erôszak jelenléte a pályákon, stadionokban és a
szociális kirekesztés esetei. Számos szervezet – szoros
együttmûködésben a kormányzattal, – vezetett be
irányelveket és szabályokat a kifogásolt állapotok kor-
látozása, illetve megszüntetése érdekében. Jó példa
erre a WADA, a World Dopping Agency (Doppingelle-
nes Világszervezet) létrehozása, amelyet némi várako-
zás után sorra követett a hasonló célú nemzeti szer-
vek létrejötte. Általánosnak tekinthetô az a kihívás is,
amely nyitottságra, átláthatóságra sarkalja a sport-
szervezeteket nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt,
ami átvitt értelemben azt is jelenti, hogy a vezetô el-
vek, határozatok, döntések meghozatalában a koráb-
biaknál szélesebb körnek nyílik demokratikus lehetô-
sége a beleszólásba.

Végezetül hadd nyomatékosítsam: az elôzôekben
említett fontos társadalmi kérdések befolyásolása ér-
dekében elengedhetetlen, hogy a sport, a testnevelés,
a sporttudomány és a sportorvoslás képviselôi szoros
egységet alkossanak, együttmûködjenek ugyanazon
platformon, s ekként juttassák érvényre javító, segítô
szolgáltatásukat, hatásukat a kormányzatukra."

• • •
A rendezôk mindvégig következetesen gondoskod-

tak az olimpiai szellem érzékelhetô jelenlétérôl. Erre
emlékeztetett a több mint egy hétig tartó élménygaz-
dag tudományos program záróakkordja is. A búcsú-
szavakat és jókívánságokat nem más tolmácsolta a
nevükben, mint Stephanie Cook. A nem mindennapos
sportegyéniségrôl tudható, hogy sportorvosi tanulmá-
nyait elôbb Cambridge-ban, majd Oxfordban folytat-
ta. Pontosabban egy idôre felfüggesztette a verseny-
szerû sportolás érdekében: ô lett ennek köszönhetôen
2000-ben, Sydneyben a programba újonnan felvett
nôi öttusa versenyszám elsô olimpiai bajnoka. Egy év-
vel késôbb, még 2001-ben azért megnyerte a nôi világ-
bajnokságot is. Utána fejezte be aktív pályafutását…
Ma már elismert, nemzetközi hírû tudós. 2008-ban a
Bath Egyetem díszdoktori címmel ismerte el kiemel-
kedô munkásságát. GGaalllloovv  RReezzssôô    
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Kendall, K.L. et al. (2012): PPrreeddiiccttiinngg  MMaaxxiimmaall  AAeerroo--
bbiicc  CCaappaacciittyy  ((VVOO22mmaaxx))  ffrroomm  tthhee  CCrriittiiccaall  VVeelloocciittyy  TTeesstt
iinn  FFeemmaallee  CCoolllleeggiiaattee  RRoowweerrss..  ((AAzz  aaeerroobb  kkaappaacciittááss
bbeeccssllééssee  aa  kkrriittiikkuuss  sseebbeessssééggbbôôll  nnôôii  eevveezzôôssöökköönn..))
Journal Strength & Conditioning Research, 2266:: 3.
733-738.

Harmincöt, 19-20 éves egyetemista, evezôs hölgy a
Concept II D evezôs ergométeren két maximális és
négy, különbözô intenzitású kritikus
sebesség-tesztet és egy anaerob ka-
pacitás tesztet végzett el. 

A VO2max=1,579CV (kritikus se-
besség) + 0,008ARC (anaerob kapa-
citás) – 3,838, a becslés standard hi-
bája 0,192 liter/perc oxigén volt. Ke-
resztvizsgálatot végeztek 10 evezô-
sön, akiknél a mért és a fenti módon
becsült maximális oxigénfelvétel
egyaránt 3 liter volt. A teszt alkal-
mas az aerob kapacitás becslésére,
ha az közvetlen módon (spiroergometriás készülék hi-
ányában) nem mérhetô meg.

• • •
Kwan, G., Balady, G.J. (2012): CCaarrddiiaacc  rreehhaabbiilliittaa--

ttiioonn  22001122..  ((KKaarrddiiáálliiss  rreehhaabbiilliittáácciióó  22001122)) Circulation,
2012; 125: e369-373. Section of Cardiology, Depart-
ment of Medicine, Boston Medical Center; 88 East
Newton St. Boston, MA 02118, E-mail: gary.balady
@bmc.org 

A rehabilitáció/másodlagos prevenció nagyon fon-
tos szerepet tölt be a szívbetegek kezelésében, vala-
mint a diabétesz, a pulmonális hipertenzió, a periféri-
ás érbetegség és a veleszületett szívbetegség ellátásá-
ban. Az útmutatók elsôszintû beavatkozásként tart-
ják számon az edzésprogramokat (Circulation, 2005,
111111:: 369., 2010, 112222:: 1342., 2011, 112244:: 2951.). En-
nek ellenére nincs kihasználva a mozgás, mint utóke-
zelési lehetôség: a szívtörténésen átesettek 14-35 szá-
zaléka, a bypass után 31% részesült rehabilitációban.
Különösen kevesen kerülnek ilyen programba az idôs,
a minoritásba tartozó, alacsony szocio-ökonómiai
helyzetben lévô nôk. Az otthoni és az intézményben
folyó programok hasonló eredményességgel folyhat-
nak. A MEDICARE friss vizsgálata szerint a 36 alkal-
mat kínáló program mindegyikén résztvevô betegek
12-14%-kal kisebb eséllyel kapnak újabb infarktust,
mint a 24 foglalkozáson résztvevôk; 22-23%-kal ki-
sebb az esélyük a csak 12 alkalmon résztvevôkhöz ké-
pest, és 31-47%-kal a legkevésbé szorgalmasakhoz
képest – állapítható meg 30 ezernél több beteg kíséré-
se alapján (Circulation, 2010, 112211:: 63.). A betegek
csupán 18%-a látogatta mind a 36 alkalmat.

Újabb módszer a hagyományos aerob (50-80%-a a
maximális pulzusszámnak) edzés mellett, a reziszten-
cia-edzéssel kiegészülô mozgás, valamint a 3-4 perces
intenzív, a maximális pulzusszám 90-95%-át igénybe
vevô interval edzés, a 60-70%-os intenzitásúval válta-
kozva. Az intenzívebb edzés nagyobb eredményt hoz –
14 versus 44%-os növekmény – a VO2 csúcsban. A he-
ti 3x40 perces, szokásos edzés energiaigénye 7-800
kcal, ennél lényegesen több kell a fogyáshoz, akár 3-
4 ezer kcal energiaigényû mozgás. Ilyen edzéssel a
metabolikus szindróma elôfordulása 59%-ról 31%-ra
csökken (Circulation, 2009, 111199:: 2671.).

A cukorbetegek számára is ajánlottak a rendszeres,
heti legalább 150 perc állóképességi jellegû testmoz-
gás melletti rezisztencia gyakorlatok – mint „minden-

kinek". A HbA1c a kombinált edzés során nagyobb
mértékben csökken, mint a csak aerob jellegûtôl. A jól
motivált otthoni programok megközelíthetik a struk-
turált, vezetett edzések hatásosságát (JAMA, 2011,
330055:: 2253.).

A szisztolés szívelégtelenség rehabilitációs kezelésé-
rôl a HF-ACTION tanulmányban ugyan elég alacsony
eredményességrôl számoltak be, de gyér volt a progra-

mok látogatottsága, csak a betegek
harmada végezte el a kitûzött felada-
tot. A veszélyekrôl is szól Downing és
Balady (Journal of the American Col-
lege of Cardiology, 2011, 5588:: 561.). A
megtartott szisztolés funkciójú szív-
elégtelen betegek a pitvar kisebbedé-
sét nyerhetik az edzésprogramoktól,
a diasztolés funkció javulásának
eredményeképpen.

A pulmonális hipertenzió nagy fo-
ka esetében is javul a teljesítôképes-

ség az edzés nyomán (Circulation, 2006, 111144:: 1482.).
A megoperált veleszületett szívbetegség felnôttkorban
is magával vonja a rehabilitációt. A gyermekkorról át-
tekintés a Circulation, 2010, 112222:: 1956-67. lapjain ol-
vasható. 

A perifériás érbetegség, klaudikáció esetén is elsô
osztályú javaslat a rehabilitációs edzésprogram fel-
ügyelettel vagy otthon. Sajnos, ezt még nem fedezik a
nagyobb biztosítók. Otthoni programok is javítják a
fájdalom felléptéig eltelô idôt (Circulation, 2011, 2233::
87.).

Az orvos közösségnek élni kell a rehabilitáció – má-
sodlagos megelôzés lehetôségével, az egészségügynek
pedig meg kell teremteni ehhez a feltételeket.

Referens megjegyzése: Modern nézeteket és adattö-
meget ismertet az Akadémiai Kiadónál megjelent: A
fittség mértéke, mint a megbetegedések rizikóját befo-
lyásoló tényezô. (Szerk. Szôts Gábor).

• • •
Bouchard, C. et al. (2012): AAddvveerrssee  mmeettaabboolliicc  rree--

ssppoonnssee  ttoo  rreegguullaarr  eexxeerrcciissee::  iiss  iitt  aa  rraarree  oorr  ccoommmmoonn  oocc--
ccuurrrreennccee??  ((HHááttrráánnyyooss  aannyyaaggccsseerree  rreeaakkcciióó  aa  rreennddsszzee--
rreess  eeddzzééssrree::  rriittkkaa  vvaaggyy  ggyyaakkoorrii  jjeelleennsséégg??)) PloS One
2012: http://www.plosone. org/article/inf%3Adoi%2
F10.1371%2Fjournal.pone.0037887 Penington Bio-
medical Research Center, Baton Rouge, Luisiana, E-
mail:  claude.bouchard@pbrc.edu"claude.bouchard@
pbrc.edu

Az ismert epidemiológus és a 14 társszerzô, akik a
fizikai aktivitás áldásos hatásainak bemutatói és pro-
pagálói, hat tanulmányban (HERITAGE, DREW,
INFLAME, STRIDDE, MARYLAND és JYVESKYLA),
összesen 1687 személy rizikófaktor adatait elemezték
az edzésperiódusuk során. Az egyes mutatók szóródá-
sát hatvan személy háromszori, hetenkénti vizsgála-
tával állapították meg. A kétszeres hibahatáron túli
változást tekintették adverznek. Ez 10 Hgmm sziszto-
lés vérnyomás eltérés, 0,42 mmol/l trigicerid, 0,24
pmol/l inzulin, 0,12 mmol/l HDL szint-eltérés esetén
jelenthetô ki.

E kritériumok alapján az edzésprogramokban részt-
vevô személyek 8,4 százalékánál nôtt az inzulinszint,
12,2%-nál nôtt a vérnyomás, 10,4%-nál a triglicerid,
és 13,3%-nál csökkent a HDL-koleszterin szint. Hét
százalékuknál két vagy több rizikófaktor változott
elônytelenül. Fehérek és feketék, nôk és férfiak adverz
reakcióinak aránya azonos.
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A szenior szerzô, Tuomo Rankinen hozzátette, hogy
valamennyi faktor romlását még senki sem észlelte, és
hogy nem volt szoros kapcsolat a faktorok romlása
között, bár a Heritage tanulmány alapján az edzésre
adott válaszreakcióknál is számolni kell a genetikai
háttérrel. Hátrányos gyógyszer-edzés kapcsolat is fel-
merül, hiszen a Maryland és a Jyväskylä tanulmány
kivételével a többiben betegek, különbözô gyógyszere-
ket fogyasztó emberek is edzettek.

A kedvezôtlen jellegû edzésválasz elôre jelezhetôsé-
gére ezért több vizsgálat is indult.

• • •
Zouhal, H. et al. (2012): EEnneerrggyy  SSyysstteemm  CCoonnttrriibbuu--

ttiioonn  ttoo  OOllyymmppiicc  DDiissttaanncceess  iinn  FFllaatt  WWaatteerr  KKaayyaakkiinngg
((550000  aanndd  11,,000000  mm))  iinn  HHiigghhllyy  TTrraaiinneedd  SSuubbjjeeccttss..  ((AAzz
oolliimmppiiaaii  kkaajjaakkttáávvookk  eenneerrggiiaaiiggéénnyyee..)) Journal Strength
& Conditioning Research, 2266:: 3. 825-831. University
of Rennes; hassane.zouhal@univ-rennes2.fr

Zampero foglalkozott korábban az 500 és 1000 mé-
teres táv energia fedezetével. A mérései szerint az 1:45
perces 500 méteren az aerob fedezet 73%, a 3:45 per-
ces idôtartamú ezer méteren 85%. Ebben a vizsgálat-
ban hét, nemzetközileg jegyzett, fôleg 500 méteren ver-
senyzô, de 1000 méteren is járatos kajakos vett részt,
akiknél hordozható berendezéssel a nyíltvízi pályán
mérték az oxigénfelvételt. Az oxigéndeficit az 500 mé-
ter után 18,16 ml/kg, az 1000 méter megtétele után
9,34 ml/kg-nak bizonyult, így ötszáz méteren az aerob
energia-részesedés 78,3%, ezer méteren 86,6% volt.

Ezek tehát élettanilag jelentôsen különbözô távok,
így az 1000 méteres távra elsôsorban az aerob rend-
szert kell fejleszteni, míg az 500 méterre készülve az
anaerob fejlesztéssel is sokat kell törôdni. 

(Referens: A lap a TF Idegennyelvû olvasójában
megtalálható, hónapról-hónapra 250 oldalon hoz gya-
korlati felhasználhatóságú írásokat.)
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EE--mmaaiill:: bendinora@hotmail.com, nora.bendiner@helka.iif.hu.  IInntteerrnneett:: www.sporttudomany.hu

Fénymásolható! Terjeszthetô!

Belépési nyilatkozat
KKiijjeelleenntteemm,,  hhooggyy  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg  ttaaggjjaa  kkíívváánnookk  lleennnnii,,  

aallaappsszzaabbáállyyáátt  eellffooggaaddoomm,,  aazz  éévveess  ttaaggddííjjaatt  bbeeffiizzeetteemm..
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Fô tevékenysége: oktatás 1, kutatás 1, egyéb:……….…….…….…………......................................................………………..

Tudományterülete: ………………………………………………..........................................................……………………………..

Kutatási területe:……………….................................................………………………………………………..........……………….
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TTáájjéékkoozzttaattóó!!  Az aktív dolgozók tagdíja évente 2 000,- Ft., diákoknak és nyugdíjasoknak 1 000,- Ft. Az MSTT tagok
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Közlési feltételek
A Magyar Sporttudományi Szemle évente 4 alkalommal jelenik meg, és az önálló vizsgálaton alapuló, más-

hol még nem közölt sporttudományi tárgyú (biomechanika, biokémia, humán biológia, menedzsment, pedagó-
gia, pszichológia, szociológia, teljesítmény élettan stb.) cikkeket közöl magyar nyelven. Az adatgyûjtés, a fel-
dolgozás és a közlés etikai és tudományos kritériumainak megfelelô munkák közül a Szerkesztô Bizottság
elônyben részesíti az alábbi szakterületeken végzett vizsgálatok eredményeit:
– az ember és környezete kölcsönhatásainak mozgástudományi elemzése,
– az emberi mozgástudomány területén végzett multidiszciplináris vizsgálatok,
– a rendszeres fizikai aktivitás és sportedzés ingerei által kiváltott hatások elemzése,
– a fiatal sportolók szelekciója, felkészítése és a beválás elemzése,
– a motorikus tanulás folyamatának elemzése,
– a hátránnyal élôk és sérültek fizikai aktivitása,
– a teljesítmény-elemzés és -elôrejelzés,
– a testnevelés és a szabadidôsport hatásainak elemzése a közoktatás és a felsôfokú oktatás minden szintjén,
– a rekreáció és rehabilitáció területén végzett vizsgálatok eredményei.
Az anonim kéziratokat, az adott szakterület két elismert képviselôje, egymástól függetlenül lektorálja. A köz-

lésrôl, vagy az átdolgozás szükségességérôl a lektori vélemények alapján a Szerkesztô Bizottság dönt. A nem
közölt kéziratokat a Szerkesztô Bizottság nem ôrzi meg!

A kéziratokat maximum 10 gépelt oldal terjedelemben (amely terjedelem magában foglalja a szövegtörzset,
az illusztrációkat és a felhasznált irodalmat is) egy példányban, szimpla sortávolsággal, az A/4-es lap egyik
oldalára, 12-es betûnagysággal (Times New Roman CE) gépelve kérjük elkészíteni és lehetôleg elektronikus for-
mában (CD, e-mail) a megadott címre elküldeni.

A dokumentumokat „stílus" alkalmazása nélkül Word 6.0, a táblázatokat Excel formátumban, a grafikono-
kat, ábrákat (kizárólag 9x12cm méret és fekete-fehér megjelenés) JPEG, TIFF formátumban várjuk. Az ábra és
az ábra aláírása külön egységben (egymástól függetlenül szerkeszthetôen) jelenjen meg. A szövegtörzsben vas-
tagon szedett, dôlt betûs, aláhúzott kiemelés nem alkalmazható.

A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön file-ban kérjük mel-
lékelni. A táblázatokat fölül (arab) számozással és címmel, az ábrákat alul számozással és aláírással kérjük el-
látni. A jelölések és rövidítések magyarázata a táblázatok alatt, az ábrák esetében az ábra aláírásban, vagy azt
követôen szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk, értelmezhetôk legyenek.
A táblázatok címét és az ábrák aláírását magyar és angol nyelven is kérjük megadni. A táblázatok és ábrák ja-
vasolt helyét a szövegben kérjük megjelölni (pl. az 1. ábra/táblázat kb. ide!).

AA  kkéézziirraatt  sszzeerrkkeezzeettee::
A szerzô(k) neve („dr." és egyéb titulus nélkül), a szerzô(k) munkahelye, a szerzô e-mail címe, a dolgozat cí-

me magyar és angol nyelven, a szerkesztôséggel kapcsolatot tartó szerzô neve és levelezési címe.
Ezt követi a maximum 20 soros összefoglaló mindkét nyelven. Az összefoglalók a célkitûzést, az eredménye-

ket és a következtetéseket tartalmazzák és maximálisan 5 (magyar és angol) kulcsszóval fejezôdjenek be.
Bevezetés
Anyag és módszerek
Eredmények
Megbeszélés és következtetések
(amennyiben indokolt, Köszönetnyilvánítás)
Felhasznált irodalom az alábbiak szerint:
FFoollyyóóiirraatt::
Thompson, A.M., Baxter-Jones, A.D.G., Mirwald, R.L., Bailey, D.A. (2003): Comparison of physical activity in male

and female children: Does maturation matter? Medicine and Science in Sports and Exercise, 3355:: 3. 1684-1690.
KKöönnyyvv::
Bogin, B. (1999): Patterns of Human Growth. 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, 23-29.
KKöönnyyvvrréésszzlleett::
Cannon, B., Matthias, A., Golozoubova, V., Ohlson, K.B.E., Anderson, U., Jacobson, A., Nedargaard, J.

(1999): Unifying and distinguishing features of brown and white adipose tissues: UCP1 versus other UCPs. In
Guy-Grand, B., Ailhaud, G. (eds.): Progress in Obesity Research: 8. John Libbey, London, 13-26.

IInntteerrnneett::
National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for Chronic Disease Prevention

and Health Promotion (2000). Body mass index-for-age percentiles: boys, 2 to 20 years. Retrieved May 10, 2006,
from http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set1/chart15.pdf
Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben zárójelben, névvel és a megjelenés évszámával kérjük megadni (Bo-

gin, 1999; Apor és Fekete, 2002; Cannon et al., 1999; Thompson et al., 2003). A sorszámmal és/vagy az index-
szel jelölt hivatkozások nem elfogadhatók. A kéziratban lábjegyzet nem alkalmazható! Az irodalomjegyzék után
kérjük megadni annak a szerzônek a teljes nevét (aki nem szükségszerûen a kapcsolattartó), titulusát, munka-
helyének nevét és címét (telefonszám, e-mail), akit az érdeklôdôk további információkért megkereshetnek.

A megadott formától eltérôen készített, vagy nyelvtanilag, stilisztikailag, szaknyelvileg hibás kéziratokat a
Szerkesztô Bizottság nem lektoráltatja.

A kéziratokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Magyar Sporttudományi Szemle Szerkesztôsége 1146 Budapest
Istvánmezei u. 1-3. bendinora@hotmail.com; szmodis@tf,hu; vagy lasbalogh@yahoo.com. AA  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg
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13. évfolyam ● 51. szám ● 2012/3

A sport piaci értéke
●

Tanulók 
és a testnevelésóra      

●

DSI növendékeinek 
pszichológiai 

segítségnyújtása
●

Sportolás növelése 
–  gazdasági haszon

●

Mozgás-gyógyszer
Marcel Hebbelinck
Jürgen Steinacker

Megvásárolható:

Magyar Sporttudományi Társaság

1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.

Tel: 30-991-0203

A gyermekek kitartása és a lelkesedése 
meghozta a jól megérdemelt sikert

Fô támogató:
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