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„SPORTTUDOMÁNY 
AZ EGÉSZSÉG ÉS A TELJESÍTMÉNY 

SZOLGÁLATÁBAN"

X. ORSZÁGOS 
SPORTTUDOMÁNYI 

KONGRESSZUS

Program és elôadás-kivonatok

A kongresszus helyszíne:
Nyíregyházi Fôiskola, Nyíregyháza, Sóstói út 31b.

A kongresszus fôrendezôje:
Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)

Társrendezô házigazda:
Nyíregyházi Fôiskola, Természettudományi és Informatikai Kar, 

Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
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Fôvédnökök

DDrr..  KKoovvááccss  FFeerreenncc
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

PPrrooff..  DDrr..  JJáánnoossii  ZZoollttáánn
a Nyíregyházi Fôiskola rektora

DDrr..  KKiissss  FFeerreenncc
a Nyíregyházi Fôiskola Természettudományi és Informatikai Kar dékánja

BBoorrkkaaii  ZZssoolltt
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Védnök

NNyyíírreeggyyhháázzaa  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A kongresszus fôtámogatói

Emberi Erôforrások Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért Felelôs Államtitkárság

Coca-Cola Testébresztô Program

Magyar Olimpiai Bizottság

Nyíregyházi Fôiskola TTIK Diákjóléti Albizottság és Hallgatói Önkormányzat

Hübner-H Kft.

Fémszerkezet Kft.

Igepa Paper Hungary Kft.

Nyíregyházi Fôiskola Sportegyesülete 

Gentleman Bt.

DIEGO

Corvin Borház

Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.

Sóstói Múzeumfalu

Nyíregyházi Állatpark – Sóstói Zoo

Milotai Ásványvíz

Tudományos és Szervezô Bizottság

Tóth Miklós
Máté János

Pucsok József
Szôts Gábor

Bartusné Szmodis Márta
Batta Klára

Bendiner Nóra
Vajda Ildikó 
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Don Disney
DDiirreeccttoorr  ooff  „„YYoouutthh  IInniittiiaattiivveess""  
iinn  TThhee  CCooooppeerr  IInnssttiittuuttee,,  DDaallllaass  

Cooper Institute was estab-
lished in 1970 as a non-profit
research and education organ-
ization dedicated globally to pre-
ventive medicine.

Responsibilities: Administrative management, evalu-
ation and leadership for national and international
youth initiates that include products and programs
serving thousands of teachers and millions of children. 

1972  BS – Health & Physical Education, University
of  Maryland, Collage Park, MD. 

1977 MS – Health & Physical Education, Morgan
State University, Baltimore, MD. 

1982 MA – School Administration, McDaniel
College, Westminster, MD. 

Married, four growned children.
PPrreevviioouuss  PPoossiittiioonnss  aanndd  AAccccoommpplliisshhmmeennttss::
Between 1972 and 2011 numerous positions in

state institutes and County Public School Systems
establishing initiatives for health and physical educa-
tion and fitness programs – management and evalu-
ation.

Coordinated the Presidential Youth Fitness Program
(PYFP).

Established FITNESSGRAM* (FG) as America’s offi-
cial physical fitness test and developed a national
grants process to provide for schools.

Developed a Software as a Service model that will
triple income for The Cooper Institute in two years.

Developed a Youth initiatives strategic plan focus-
ing on building capacity of FG which will increase rev-
enues. 

Created the template for the Cooper International
Youth Fitness Test to be piloted in Hungary in March
2014.

Partnered with the CDC to use BMI cut points for
the FG program. 

In numerous further programs initiated for the
youth he participated as coordinating, managing and
evaluating and supervising activites. 

PPrrooffeessssiioonnaall  AAffffiilliiaattiioonnss::
American Alliance of Health, Physical Education,

and Dance (AAHPERD).
Texas Alliance of Health, Physical Education, and

Dance (TAHPERD).
Association of Supervision and Curriculum

Development (ASCD).
As all over in the United States he is a volunteer in

local and national organisations to initiate participa-
tion in health programs, in leisure sport activities and
he as a dedicated person takes part also in e.g. school
advisory councils. 

Don Disney
aa  ddaallllaassii  CCooooppeerr  iinnttéézzeett  „„KKeezzddeemméénnyyeezzééss  
aazz  iiffjjúússáággéérrtt""  sszzeekkcciióó  iiggaazzggaattóójjaa,,  DDaallllaass

Az 1970-ben alapított intézet fô feladatának tekinti
a nonprofit kutatások és gyógyító megelôzô tevékeny-
ségek érdekében végzett oktatás szervezését.

Jelenlegi feladatai közé tartozik az intézet vezetése,
valamint a több ezer tanár és több millió gyermek
nemzeti és nemzetközi „ifjúsági kezdeményezés" prog-
ramjainak és eseményeinek szervezése és figyelemmel
kísérése. 

1972-ben végezte a „Egészség és Testnevelés" alap-
szakot a Marylandi Egyetemen.

1977-ben teljesítette a Mesterszakot a Morgan Álla-
mi Egyetemen, Baltimore-ban.

1982-ben Iskolavezetés Mesterszakon végzett a
McDaniel Fôiskolán, Westminsterben.

Don Disney nôs, négy, felnôtt gyermek édesapja.
KKoorráábbbbii  jjeelleennttôôss  tteevvéékkeennyyssééggeeii::
1972 és 2011 között több állami intézmény és köz-

nevelési szervezet egészséggel, testneveléssel, fit-
nesszel és sportági szervezéssel és vezetéssel kapcso-
latos feladatait látta el.

Koordinátora volt az „Elnöki Ifjúsági Fitness Prog-
ram"-nak. Létrehozta a hivatalos amerikai fitnesz
tesztet és kidolgozta a pályázati rendszert ennek isko-

lákba való eljuttatására. Részt vett egy szolgáltató
model Softwer kifejlesztésében, amely két év alatt
megháromszorozza a Cooper Intézet bevételeit.

Kidolgozta a „Kezdeményezés az ifjúságért" program
infrastruktúra használatának alap stratégiáját.

Kidolgozta a Cooper Intézet Nemzetközi Ifjúsági
Fitness Tesztjének mintasablonját, amelyet 2014.
márciusától Magyarországon is használatra ajánla-
nak.

Részt vett a fitness teszthez kapcsolódó BMI ifjúsá-
gi korosztályos értékeinek kidolgozásában. 

Számos további, a fiatalok érdekében létrehozott ál-
lami program megálmodója és a megvalósítás, vala-
mint felügyeletük tevékeny részese.

SSzzaakkmmaaii  ttáárrssaassáággii  ttaaggssáággookk::
Amerikai Egészség, Testnevelés és Tánc Szövetség

(AAHPERD).
Texasi Egészség, Testnevelés és Tánc Szövetség

(TAHPERD).
Alaptanterv Kidolgozásáért és Ellenôrzéséért Felelôs

Szervezet (ASCD).
Az Egyesült Államokban igen széles körben elterjedt

önkéntesség jegyében, a helyi és országos szervezetek
egészséges életmódot, szabadidôs sportot népszerûsí-
tô programjainak aktív szervezô tagja, a helyi taná-
csok iskolai felügyeleti szerveiben is feladatot vállaló
felelôs, elkötelezett személy.

Vendégeink bemutatkozása
Introduction our invited guests
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Chris Gratton
BBAA  ((EEccoonn)),,  MMAA  ((EEccoonn)),,  PPhhDD,,
SShheeffffiieelldd

Chris Gratton is Emeritus Pro-
fessor of Sport Economics and
Director of the Sport Industry
Research Centre (SIRC) at Shef-
field Hallam University, UK. He
currently has six academic

sports books in print, the latest being The Global Eco-
nomics of Sport, published in 2012. Chris's main
areas of research include: the economic benefits of
major sports events; measuring the economic impor-
tance of sport including the use of satellite accounts
for sport; and the analysis and modelling of large
sports participation  surveys. He has represented the
UK on the EU Workshop on Sport and Economics
from 2006 to 2011 and continues to represent the UK
on the EU Expert Group on Sport Statistics.

Chris Gratton 
kköözzggaazzddaassáággii  aallaapp--,,  mmeesstteerrsszzaakk,,  PPhhDD,,
SShheeffffiieelldd

Chris Gratton a Sportgazdaságtan Professzor Eme-
ritusa, az angliai sheffieldi Hallam Egyetem Sportköz-
gazdaságtani Kutató Központ igazgatója. Jelenleg hat
sportgazdasággal foglalkozó könyve van nyomtatás
alatt. A legutóbb kiadott könyve az 2012-ben megje-
lent "A globális sportgazdaság" címet viseli. 

Fô kutatási területei: a kiemelt sportesemények
gazdasági hasznának vizsgálata, a sport gazdaságban
betöltött jelentôségének mérése például a sport terü-
letéhez kötôdô számlák használata alapján, és a
sportrészvétellel kapcsolatos nagy kutatások elemzé-
se és modellezése.

Az Európai Uniós "Sport és Gazdaság Munkacsoport"-
ban az Egyesült Királyságot képviselte 2006 és 2011 kö-
zött. Jelenleg is országa delegáltja az Európai Unió
"Sport Statisztikusok Szakértôi Csoportja" tagjaként.  

– pozitív lektori vélemény esetén – lehetôséget biztosítunk a Magyar Sporttudományi Szemlében.

A közlési feltételeknek megfelelô elôadások/poszterek 
szerkesztett anyagából készített tanulmányok közlésére
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Program

Plenáris ülés 
22001133..  mmáájjuuss  3300..  ((ccssüüttöörrttöökk))  

HHeellyysszzíínn::  NNyyíírreeggyyhháázzii  FFôôiisskkoollaa  „„AA""  ééppüülleett  BBeesssseennyyeeii  AAuullaa

1122..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

133..0000 MMeeggnnyyiittóó  üünnnneeppsséégg
KKöösszzöönnttéésseekk

ÜÜlléésseellnnöökk::  BBaattttaa  KKlláárraa,,  FFööllddeessiinnéé  SSzzaabbóó  GGyyöönnggyyii,,  MMááttéé  JJáánnooss

1133..3300 1177  éévveess  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg
Pucsok József
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest

1133..4455 HHiitttteell  vvaaggyy  hhiitt  nnééllkküüll  ééllnnii  ééss  ssppoorrttoollnnii
Batta Klára
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

1144..0000      HHaajjóóss  AAllffrréédd  TTeerrvv  --  AAzz  eeggyyeetteemmii  ssppoorrtt  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammjjaa  22001133--22002200
Kiss Ádám
Magyar Egyetemi-Fôiskolai Sportszövetség, Budapest

1144..1155 AA  ddiiaaggnnoosszzttiikkaa  aa  ssppoorrtt  sszzoollggáállaattáábbaann
Szabó Tamás
Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest

1144..3300 EEccoonnoommiicc  BBeenneeffiittss  ttoo  CCiittiieess  ooff  HHoossttiinngg  mmaajjoorr  SSppoorrttss  EEvveennttss
AA  nnaaggyyvváárroossookk  ggaazzddaassáággii  hhaasszznnaa  aa  kkiieemmeelltt  ssppoorrtteesseemméénnyyeekk  rreennddeezzéésséébbôôll
Chris Gratton
Sport Industry Research Centre Sheffield Hallam University, United Kingdom

1155..0000 AA  ssppoorrttttuuddoommáánnyy  sszzeerreeppvváállllaalláássaa  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  eerreeddmméénnyyeessssééggéébbeenn
Bartha Csaba
Magyar Olimpiai Bizottság

1155..1155  KKáávvéésszzüünneett
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Mozgásgyógyszer szekció
ÜÜlléésseellnnöökköökk::  PPuuccssookk  JJóózzsseeff,,  TTóótthh  MMiikkllóóss

1155..4455 HHeeaalltthhyy  HHaabbiittss::  LLiivvee  tthheemm..  TTeeaacchh  tthheemm  
EEggéésszzssééggeess  sszzookkáássookk::  éélljj  vveellüükk  ééss  ttaannííttssdd  aazzookkaatt
Don Disney
The Cooper Institute, USA

1166..2200 MMoozzggááss  aazz  éélleett  ôôrraannggyyaallaa
Apor Péter
Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest

1166..4400 EEggéésszzssééggeett  aakkaarrsszz??    DDoollggoozzttaassdd  iizzmmaaiiddaatt!!
Bálint Géza
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest

1177..0000 MMáárr  aa  bbööllccssôôbbeenn  iiss!!  AA  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  sszzeerreeppee  aa  kkoorraaii  pprreevveenncciióóbbaann
Martos Éva
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest

1199..0000  NNyyíírreeggyyhháázzii  CCaanntteemmuuss  KKóórruuss  eellôôaaddáássaa  
aa  KKooddáállyy  ZZoollttáánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  HHaannggvveerrsseennyytteerrmméébbeenn

2200..0000  VVaaccssoorraaffooggaaddááss  NNyyíírreeggyyhháázzaa  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  
PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaalláánnaakk  DDíísszztteerrmméébbeenn

Program • X. Országos Sporttudományi Kongresszus8
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22001133..  mmáájjuuss  3311..  ((ppéénntteekk))
HHeellyysszzíínn::  NNyyíírreeggyyhháázzii  FFôôiisskkoollaa  „„AA""  ééppüülleett  225533--aass  eellôôaaddóótteerreemm

0088..0000 RReeggiisszzttrráácciióó  ((""AA""  ééppüülleett  eellôôccssaarrnnookkaa))

0099..0000 SSzzeekkcciióóüülléésseekk

Társadalomtudományi szekció
Sportpszichológia

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  LLéénnáárrtt  ÁÁggoottaa,,  BBoorrbbééllyy  AAttttiillaa

0099..0000 AAzz  aaggrreesssszziióó,,  aa  ddüühh  ééss  aa  sszzuubbjjeekkttíívv  jjóólllléétt  aallaakkuulláássaa  llaabbddaarrúúggóó  ccssaappaattookknnááll  kküüllöönnbböözzôô  ttéétthheellyyzzeetteekkbbeenn
Gadanecz Péter
Budapesti Mûszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, 
Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Munka- és szervezetpszichológia mesterképzés, Budapest 

0099..1155 AAzz  SSTTPPII  TTrraaiitt--sskkáállááiinnaakk  vvaalliiddiittááss--vviizzssggáállaattaa  ssppoorrttoollóókk  kköörréébbeenn
Hajduné László Zita
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs

0099..3300 TTeessttnneevveellôô  ééss  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss  hhaallllggaattóókk  eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássaa  ééss  ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  eeggéésszzssééggee  
aa  WWiilllliiaammss  ÉÉlleettKKéésszzssééggeekk  ttrréénniinngg  ttüükkrréébbeenn
Keresztes Noémi1, Kovács Mariann2, Kovács Eszter3, Stauder Adrienne4

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar,
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Szeged
3 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központ, Budapest
4 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest

0099..4455 AA  ssppoorrtt  hhaattáássaa  aa  rroommáánniiaaii  ééss  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  eeggyyeetteemmiissttáákk  rreezziilliieenncciiáájjáárraa,,  eeggéésszzssééggéénneekk  
öönnéérrttéékkeelléésséérree  ééss  sszzuubbjjeekkttíívv  jjóóllllééttéérree
Kovács Klára1, Bältätescu, Sergiu2

1 Debreceni Egyetem, CHERD-H, Debrecen, 
2 Nagyváradi Egyetem, Nagyvárad

1100..0000 AA  ssttrreesssszzkkeezzeellééss  eesssszzeenncciiáájjaa  ––  aavvaaggyy  aa  ttáánnccooss  mmoozzggááss  sszzeerreeppee  aa  ddiissttrreesssszz  oollddáássáábbaann
Lászikné Nagy Ágnes 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

1100..1155 SSppoorrttppsszziicchhoollóógguussookk  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkaakköözzöössssééggbbeenn  vvééggzzeetttt  oolliimmppiiaaii  ffeellkkéésszzííttôô  mmuunnkkáájjaa
Lénárt Ágota1, Fischer Miklós, Imre-Tóvári Zsuzsa, Harasztiné Sárosi Ilona2, Gyömbér Noémi1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
2 Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest

1100..3300 FFllooww  ééss  aannttii--ffllooww  ééllmméénnyyeekk  aa  ggiimmnnáázziiuummbbaann  aavvaaggyy  aa  sseerrddüüllôôkk  mmoozzggáássééllmméénnyyeeii
Pinczés Tamás1, Pikó Bettina2

1 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, 
Szeged és Debreceni Sportcentrum Kiemelkedôen Közhasznú Nonprofit Kft. 
2 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Szeged

1100..4455 MMiiéérrtt  fféérrffiiaass  vvaaggyy  nnôôiieess  eeggyy  ssppoorrttáágg??
Béki Piroska
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..0000  KKáávvéésszzüünneett

Olimpia, sport és társadalom, sport és szabadidô, sportjog

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  GGááll  AAnnddrreeaa,,  GGyyöörrffii  JJáánnooss

1111..3300 AA  kkéézziillaabbddaa  ttuuddáássááttaaddááss  aa  mméémm--eellmméélleett  ttüükkrréébbeenn  
AA  XXXXII..  sszzáázzaadd  kkéézziillaabbddaaeeddzzôô  ttoovváábbbbkkééppzzééss  ééss  jjááttéékkooss  ffeellkkéésszzííttééss  „„úújj""  mmeeggkköözzeellííttééssee  
Györfi János
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest

9Program • X. Országos Sporttudományi Kongresszus
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1111..4455 AA  MMOOBB  ssppoorrttiisskkoollaaii  pprrooggrraamm  bbeevváállááss--vviizzssggáállaattáánnaakk  eerreeddmméénnyyeeii  ((22000077--22001122))  kkéérrddôôíívveess  lleekkéérrddeezzééss  aallaappjjáánn
Lehmann László, Kovács Árpád, Mateevics Anita, Székely László
Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai program, Budapest

1122..0000 ÁÁllllaammii  uuttáánnppóóttllááss  pprrooggrraamm  ppéénnzzffoorrrráássaaiinnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássaa
SSzzaakkmmaaii  ééss  ffiinnaannsszzíírroozzáássii  tteennddeenncciiáákk  aa  MMOOBB  SSppoorrtt  XXXXII..  PPrrooggrraammjjáábbaann  ((vvoolltt  NNSSII,,  NNUUPPII))  22000044--22001122  kköözzöötttt
Pignitzky Dorottya 
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest 

1122..1155 HHooggyyaann  ééss  kkiinneekk  kkéésszzüüll  aazz  EEUU  SSppoorrtt  aallpprrooggrraammjjaa??
Baráth Kinga, Farkas Judit
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1122..3300 SSzzlloovváákkiiaa  tteerrmméésszzeettbbeenn  vvééggeezzhheettôô  ssppoorrtttteevvéékkeennyyssééggeeiinneekk  kkíínnáállaattaa  aa  tteessttnneevveellééss  ttaanntteerrvveenn  bbeellüüll  
Dobay Beáta
Selye János Egyetem, Komárno-Komárom, Szlovákia

1122..4455 MMiirree  ttaannííttoottttaa  mmeegg  aa  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg  eesseett  aa  vviilláágg  ddooppppiinnggeelllleennôôrreeiitt??
Nemes András
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék, Budapest

1133..0000  EEbbééddffooggaaddááss

Sportgazdaság

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  AAnnggyyaall  ÁÁddáámm,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc

1144..0000 AA  ssppoorrtt  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellôôssssééggee
Angyal Ádám
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

1144..1155 GGaazzddaassáággii  rreennddsszzeerreekk  ééss  aa  ssppoorrtt  mmûûkkööddééssii  mmooddeelllljjeeii
András Krisztina 
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

1144..3300 SSppoorrttsszzaakkmmaaii  aauuddiitt  vvééggzzéésséénneekk  iiddôôsszzeerrûûssééggee  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttbbaann
Géczi Gábor, Gôsi Zsuzsanna, Kassay Lili, Sipos-Onyestyák Nikoletta, Nagy Attila, Gergely István
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1144..4455 EEggyy  hhaazzaaii  kkoonnttiinneennttáálliiss--bbaajjnnookkssáágg  öönnkkéénntteess  pprrooggrraammjjáánnaakk  mmeenneeddzzssmmeennttjjee  ééss  éérrttéékkeellééssee
Perényi Szilvia
Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, 
Sportgazdasági és Menedzsment Tanszék, Debrecen

1155..0000 CCsseennddeess  ssiikkeerreekk??  ––  AA  „„zzaajj""  sszzeerreeppee  aa  ssppoorrtttteelljjeessííttmméénnyybbeenn
Sterbenz Tamás, Gulyás Erika, Nagy Máté
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportmenedzser és Rekreáció tanszék, Budapest

1155..1155 AA  hhiivvaattáássooss  llááttvváánnyy--ccssaappaattssppoorrttáággaakkbbaann  mmûûkkööddôô  ssppoorrttvváállllaallkkoozzáássookk  ggaazzddáállkkooddáássáánnaakk  tteelljjeessííttmméénnyyee
Stocker Miklós
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

1155..3300 AA  kkoossáárrllaabbddaa  vveerrsseennyyeellôônnyyeeii  aa  ssppoorrttffooggyyaasszzttóóii  ppiiaaccoonn
Kassay Lili
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Sportmenedzser és Rekreáció tanszék, Budapest

1155..4455 AA  ssppoorrttsszzeekkttoorr  rréésszzeesseeddééssee  aa  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó  11%%--áábbóóll
Gôsi Zsuzsanna, Géczi Gábor, Sipos-Onyestyák Nikoletta
Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest

1166..0000  KKáávvéésszzüünneett

Program • X. Országos Sporttudományi Kongresszus10
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Fogyatékosok sportja, sporttörténet, diáksport

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  HHaammaarr  PPááll,,  SSzzaabbóó  LLaajjooss

1166..3300 AAzz  „„EEllffooggaaddááss  --  SSppoorrtt  --  AAkkttiivviittááss""  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  sszzeemmlléélleettffoorrmmáállóó  eerreejjee  aa  ffooggyyaattéékkoossssáággggaall  kkaappccssoollaattbbaann
Sáringerné Szilárd Zsuzsanna
Petô Intézet, Budapest

1166..4455  TTaappaasszzttaallaattookk  aa  bbuuddaappeessttii  SSiikkeetteekk  SSppoorrtt  KKlluubbjjaa  ssppoorrttttöörrttéénneettii  ggyyûûjjtteemméénnyyéénneekk  lleettééttbbee  vvéétteelleekkoorr
Arany Katalin
Magyar Sportmúzeum, Budapest

1177..0000 AAzz  OOrrsszzáággooss  TTeessttnneevveellééssii  TTaannááccss
Csóti Gergely Ákos
Magyar Sportmúzeum, Budapest

1177..1155 AA  ssppoorrttúújjssáággíírrááss  kkeezzddeetteeii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn
Szabó Lajos   
Magyar Sportmúzeum, Budapest

1177..3300 ÖÖnnmmoottiivváállttaakk--ee  aa  ttaannuullóókk  aa  tteessttnneevveellééss  iirráánntt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn??
Hamar Pál1, Karsai István2, Soós István3

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
3 Faculty of Applied Sciences, University of Sunderland, United Kingdom

1177..4455 EEggyyeetteemmii  ééllssppoorrttoollóókk  aa  NNyyáárrii  OOlliimmppiiaaii  JJááttéékkookkoonn  11999911--22001122
Hédi Csaba
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

22001133..  mmáájjuuss  3311..  ((ppéénntteekk))
HHeellyysszzíínn::  NNyyíírreeggyyhháázzii  FFôôiisskkoollaa  „„AA""  ééppüülleett  335566--ooss  eellôôaaddóótteerreemm

0088..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

0099..0000 SSzzeekkcciióóüülléésseekk

Természettudományi szekció

Mozgásgyógyszer, sportorvoslás

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  SSzzaabbóó  TTaammááss,,  IIhháásszz  FFeerreenncc

0099..0000 ,,,,AA  nnéépp  eeggéésszzssééggee  lleeggyyeenn  aa  lleeggffôôbbbb  ttöörrvvéénnyy..’’’’  CCiicceerroo
MMoozzggááss  ––  EEggéésszzsséégg::  iisskkoollaaii  tteessttnneevveellééssrree  ééss  ssppoorrttrraa  ééppíítteetttt  
NNeemmzzeettii  SSttrraattééggiiaaii  MMoozzggáásspprrooggrraamm  ffiiaattaalljjaaiinnkk  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáánnaakk  ttuuddaattooss  ffeejjlleesszzttééssééhheezz  
F. Mérey Ildikó
Óbudai Egyetem, Budapest

0099..1155 AA  llaabbddááss  jjááttéékkoossookk  ééss  nneemm  ssppoorrttoollóó  ffiiaattaallookk  mmeennttáálliiss  eeggéésszzssééggüükkrrôôll    ééss  aazz  eeddzzeettttssééggüükkrrôôll  aaddootttt  
vváállaasszzaaiinnaakk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa
Hegedüs Ferenc, Seregi Ernô, Vajda Ildikó, Batta Klára, Pucsok József Márton, Veress Gyula
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

0099..3300 1100--1144  éévveess  aammeerriikkaaii  ééss  mmaaggyyaarr  ggyyeerrmmeekkeekk  iisskkoolláánn  kkíívvüüllii  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittáássáánnaakk  vviizzssggáállaattaa
Ihász Ferenc1, Michael Cooper2, Alen Weeks2

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi Intézet, Gyôr
2 University of Northern Iowa, USA

0099..4455 SSeerrddüüllôôkkoorrúú  ssppoorrttoollóó  ééss  nneemm  ssppoorrttoollóó  ffiiaattaallookk  sszzuubbjjeekkttíívv  jjóóllllééttee
Négele Zalán1, Pápai Júlia2, Tróznai Zsófia2, Nyakas Csaba3

1 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár
2 Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest,
3 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
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1100..0000 EEggyyeetteemmiissttáákk  mmoottoorriikkuuss  tteelljjeessííttmméénnyyéénneekk  hhááttttéérrvviizzssggáállaattaa
Szmodis Márta1, Tóth Miklós1, Karsai István2, Ács Pongrác2, Melczer Csaba2,  Farkas Anna1, 
Trájer Emese1, Bosnyák Edit1, Szôts Gábor1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs

1100..1155 TTeerrhheelléésseess  vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyeeii  ggeerriinnccvveellôô--sséérrüülltt  sszzeemmééllyy  FFEESS--kkeerréékkppáárroozzóó  eeddzzééssee  ssoorráánn
Katona Péter1, Laczkó József2, Protzner Anna1, Ramocsa Gábor1, Klauber András3, Tóth Miklós1

1  Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Kar (PPKE-ITK), Budapest
3 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI), Budapest

1100..3300 GGöörrllaabbddaa::  ttíízz  éévv  ttaappaasszzttaallaattaaii  eeggyy,,
aa  mmoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  aaddaappttáálltt  tteessttnneevveelléésséébbeenn  aallkkaallmmaazzhhaattóó,,  llaabbddaajjááttéékkrróóll
Lénárt Zoltán1, 2, László Anita Mária3, Takács Krisztina2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 
Szomatopedagógiai Tanszék, Budapest 
3 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola EGYMI és Diákotthon, Budapest 

1100..4455 AA  mmoottoorrooss  ééss  ffuunnkkcciioonnáálliiss  kkééppeessssééggeekk  vviizzssggáállaattaa  aakkaaddéémmiiaaii  llaabbddaarrúúggóókk  kköörréébbeenn  
Zalai Dávid1, Bobák Péter2, Csáki István1, Hamar Pál1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2  University of Leeds, United Kingdom

1111..0000  KKáávvéésszzüünneett

Sportorvoslás, diáksport

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa,,  VViinncczzee  JJáánnooss

1111..3300 LLeeddtteerrááppiiaa::  aa  pprreevveenncciióóttóóll  aa  rreekkrreeáácciióóiigg
Farkas János

1111..4455 SSppoorrttsszzaakkooss  eeggyyeetteemmii  hhaallllggaattóókk  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee  ttaannuullmmáánnyyaaiikk  eellssôô  fféélléévvéébbeenn
Berkes Tímea, Köteles Ferenc, Torma Noémi, Dömötör Zsuzsanna, Bárdos György
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest

1122..0000 TTeessttnneevveellééssii  eeggyyeetteemmiissttáákk  ttáápplláállkkoozzáássssaall  kkaappccssoollaattooss  iissmmeerreetteeii  ––  eellôôttaannuullmmáánnyy
Farkas Anna, Bosnyák Edit, Szmodis Márta 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1122..1155 AA  ssttaattiikkuuss  ééss  ddiinnaammiikkuuss  eeggyyeennssúúllyy  áállllaappoottáánnaakk  vviizzssggáállaattaa  ffiiaattaall  ffeellnnôôtttteekknnééll
Pucsok József Márton, Hegedûs Ferenc, Batta Klára, Olajos Judit, Veress Gyula
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

1122..3300 JJuunniioorr  kkoorrúú  kkéézziillaabbddáázzóókk  kkiivváállaasszzttáássaa
Tróznai Zsófia1, Pápai Júlia1, Szabó Tamás1, Négele Zalán2

1 Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest
2  Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár 

1122..4455 AA  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyy  vváállttoozzáássaa  aa  ppsszziicchhiikkaaii  áállllaappoott  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn
Vincze János, Vincze-Tiszay Gabriella
Egészséges Emberi Környezetért Nemzetközi Alapítvány, Budapest

1133..0000  EEbbééddffooggaaddááss

Természettudomány

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  MMaarrttooss  ÉÉvvaa,,  FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa

1144..0000 KKooggnniittíívv  ffuunnkkcciióókk  sséérrüüllééssee  hhiippeerrkkiinneettiikkuuss  zzaavvaarrbbaann  ((AADDHHDD))::  
aa  rreennddsszzeerreess  ffiizziikkaaii  ttrréénniinngg  jjóóttéékkoonnyy  hhaattáássaa  kkíísséérrlleetteess  áállllaattmmooddeelllleenn
Felszeghy Klára1, Pósa Anikó2, Varga Csaba2, Nyakas Csaba1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Kutatóintézet, Budapest 
2 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar,
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged
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1144..1155 AA  kküüllöönnbböözzôô  mméérrttéékkûû  iizzoommeettrriiááss  eellôôffeesszzüülléésseekk  kküüllöönnbbssééggeeii  
aa  vvééggrreehhaajjttááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  ééss  hhaattáássuukk  aa  ppoozziittíívv  mmuunnkkaavvééggzzééssrree
Hegyi András, Péter Annamária, Négyesi János, Tihanyi József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék, Budapest

1144..3300 FFéélléévveess  eeddzzéésspprrooggrraamm  hhaattáássaa  hhaattvvaann  éévv  ffeelleettttii  nnôôkk  ttáápplláállttssáággii,,  tteessttöösssszzeettéétteell,,  ééss  ffiittttssééggii  mmuuttaattóóiirraa
Kopkáné Plachy Judit1, Vécseyné Kovách Magdolna1, Barthalos István2, 
Olvasztóné Balogh Zsuzsa3, Bognár József4

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

1144..4455 PPeerrzziisszzttáállóó  pprriimmiittíívv  rreefflleexxeekk  hhaattáássaa  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  éélleettéérree
Lívják Emília, Hajdú Krisztina
Miskolci Egyetem Comenius Fôiskolai Kar, Sárospatak

1155..0000 EExxcceennttrriikkuuss  ttéérrddhhaajjllííttóó  eeddzzééss  aallkkaallmmaazzáássaa  1100--1111  éévveess  lleeáánnyy  kkéézziillaabbddáássookknnááll
Schuth Gábor1, Bognár Gábor1, Váczi Márk2, Cselkó Alexandra2, Tihanyi József1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs

1155..1155  KKöözzeell  110000  éévv  vváállttoozzáássaaii  aa  1100--1155  éévveess  ggyyeerrmmeekkeekk  nnöövveekkeeddéésséébbeenn
Suskovics Csilla, Nagyváradi Katalin, Bíróné Ilics Katalin, Némethné Tóth Orsolya, Kocsis Csabáné, 
Krizonits István, Tóth Zsolt, Kertész Áron, Horváth Róbert, Reidl Rita, Tóth Gábor
Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ, Szombathely

1155..3300 AA  rreekkrreeáácciióóss  eeddzzééss  hhaattáássaaii  aa  3300--6600  éévv  kköözzööttttii  sszzeemmééllyyeekk  tteessttöösssszzeettéétteelléérree  ééss  mmoozzggáássáánnaakk  ddiinnaammiikkáájjáárraa
Szablics Péter1, Nagy Péter1, Szabó Sándor1, Dvorák Márton1, Ungvári Máté1, Orbán Kornélia1, 
Balogh László 1, Molnár Andor1, Béres Sándor3, László Ferenc1,2, Varga Csaba2

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

1155..4455 NNyyúújjttáássooss--rröövviiddüülléésseess  ééss  eexxcceennttrriikkuuss  eeddzzééss  kkeeddvveezzôô  mmeecchhaanniikkaaii,,  
mmoorrffoommeettrriiaaii  ééss  hhoorrmmoonnáálliiss  hhaattáássaa  aazz  öörreeggeeddôô  iizzoommbbaann
Váczi Márk1, Bogner Péter2, Kôszegi Tamás3, Ambrus Míra1, Nagy Szilvia2, Perlaki Gábor2, 
Orsi Gergely2, Tóth Kata2, Hortobágyi Tibor4

1 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
2 Neuro CT Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
4 Center for Human Movement Sciences, University Medical Center Groningen, 
University of Groningen, Groningen

1166..0000  KKáávvéésszzüünneett

Természettudomány, olimpia, szabadidô

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  VVaajjddaa  IIllddiikkóó,,  HHoonnffii  LLáásszzllóó

1166..3300 TTeellíítteettlleenn  zzssíírrssaavvaakkbbaann  ggaazzddaagg  GGrraassss  TTeejj  tteelljjeessííttmméénnyyrree  ggyyaakkoorroolltt  hhaattáássaa
Trájer Emese, Bosnyák Edit, Komka Zsolt, Protzner Anna, Udvardy Anna, Kováts Tímea, Tóth Miklós
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1166..4455  SSeerrddüüllôô,,  iiffii  ééss  ffeellnnôôtttt  nnôôii  kkéézziillaabbddáássookk  ssppiirrooeerrggoommeettrriiaaii  vviizzssggáállaattaa  
Sydó Tibor1, Györe István2, Sydó Nóra3

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

1177..0000 PPEETTOO22 aa  vveennttiilláácciióóss  kküüsszzööbb  mmeegghhaattáárroozzáássáánnaakk  úújj  lleehheettôôssééggee??  
Györe István
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest

13Program • X. Országos Sporttudományi Kongresszus
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1177..1155 ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  ppsszziicchhoo--ffiizziioollóóggiiaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee  ééss  ppsszziicchhoommeettrriiaaii  jjeelllleemmzzôôii
Szalay Piroska1, Sipos Kornél1, Detvay Zsuzsanna3, Krupa Ádám4, Bretz Károly1,2

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Óbudai Egyetem, Budapest
3 Magyar Táncmûvészeti Fôiskola, Budapest
4 Móra Ferenc Általános Iskola, Fegyvernek

1177..3300 EErrôôeemmeellôôkk  vvéérrnnyyoommááss  éérrttéékkeeii  eeddzzééss  kköözzbbeenn
Szabó György, Szabó Gergely
TÁV Egészségügyi Szolgáltató Kft., Enese

177..4455 TTáápplláállkkoozzáássii  sszzookkáássookk  ééss  aa  tteessttnneevveellééssii  tteelljjeessííttmméénnyy  ffeellmméérrééssee  áállttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  kköörréébbeenn  
aa  sszzoocciiáálliiss  hhááttttéérr  ttüükkrréébbeenn
Borkovits Margit
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1199..0000  VVaaccssoorraaffooggaaddááss  SSóóssttóó--GGyyóóggyyffüürrddôônn  aa  HHootteell  BBaarrbbiizzoonnbbaann

22001133..  jjúúnniiuuss  11..  ((sszzoommbbaatt))
HHeellyysszzíínn::  NNyyíírreeggyyhháázzii  FFôôiisskkoollaa  BBeesssseennyyeeii  AAuullaa

E-poszter szekció

Társadalomtudomány I.

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  BBaalloogghh  LLáásszzllóó,,  HHééddii  CCssaabbaa,,  VVaassss  MMiikkllóóss  

0099..0000 RReeggiisszzttrráácciióó

1100..0000 TToorrnnáásszzookk  mmoottiivváácciióóss,,  vveerrsseennyysszzoorroonnggááss  ééss  hhaanngguullaattii  áállllaappoott  vviizzssggáállaattaa  ((kkuuttaattáássii  kkoonncceeppcciióó))
Boldizsár Dóra1, Volák Adrienn1, B. Dizmatsek Ibolya1, Soós István2, Hamar Pál1

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

1100..1155 AA  tteehheettssééggggoonnddoozzááss  ttööbbbb  sszzeemmppoonnttúú  vviizzssggáállaattaa  UU1199--eess  aakkaaddéémmiiaaii    llaabbddaarrúúggóókk  kköörréébbeenn
Csáki István1, Bognár József1, Nagy Enikô2, Szájer Péter1, Zalai Dávid1, Géczi Gábor1, Révész László1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Bozsik József Labdarúgó Akadémia, Nyíregyháza

1100..3300 AAzz  aaggrreesssszziióó  mmeeggjjeelleennéésséénneekk  mméérrttéékkee  rreennddsszzeerreesseenn  ssppoorrttoollóó  ggyyeerrmmeekkeekk  kköörréébbeenn
Melczer Csaba1, Rátgéber László1, Szôts Gábor3, Szmodis Márta3, Karsai István2, Ács Pongrác2

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs 
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
3 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 

1100..4455 TTeessttnneevveellôô  ttaannáárrookk  éélleettmmóóddjjaa  ééss  sszzeerreeppüükk  aa  ttaannuullóókk  eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássii  sszzookkáássáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássáábbaann
Ménesi Adrienn, Szilágyi Nóra, Keresztes Noémi, Horváth Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

1111..0000 SSzzaabbaaddiiddôô  eellttööllttééssii  sszzookkáássookk  vviizzssggáállaattaa  ssppaannyyooll  eeggyyeetteemmii  hhaallllggaattóókk  kköörréébbeenn
Nagyváradi Katalin, Bíróné Ilics Katalin, Kiss-Geosits Beatrix, Polgár Tibor 
Nyugat-magyarországi Egyetem Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Szombathely

1111..1155 AAzz  eeddzzôô--ssppoorrttoollóó  kkaappccssoollaatt  aazz  úússzzááss  ssppoorrttáággbbaann
Révész László, Csáki István, Géczi Gábor, Bognár József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1111..3300 NNaappppaallii  ttaaggoozzaattooss  tteessttnneevveellééss  aallaappsszzaakkooss  hhaallllggaattóókk  oouuttddoooorr  iissmmeerreetteeii
Seregi Ernô, Hegedüs Ferenc, Vas László, Veress Gyula, Vajda Tamás
Nyíregyházi Fôiskola, Nyíregyháza
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1111..4455 KKiivváállóóssáággaaiinnkk  aazz  aasszzttaalliitteenniisszzeezzééss  tteehheettssééggttéérrkkééppéénn
Szabó Brigitta1, Gyôri Ferenc2

1 Asztalitenisz Sport Klub, Szeged
2  Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, Szeged

1122..0000 KKoohheerreenncciiaa  vvaaggyy  eeggyyéénnii  mmoottiivváácciióó??
RReekkrreeáácciióóss  pprrooggrraammbbaann  rréésszztt  vveevvôôkk  eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássii  sszzookkáássaaiinnaakk  öösssszzeeffüüggggééssee
Szilágyi Nóra1, Keresztes Noémi1, Varga Csaba2

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

1122..1155 FFuunnkkcciioonnáálliiss  mmáággnneesseess  rreezzoonnaanncciiaa  vviizzssggáállaattii  lleehheettôôssééggeekk  ssppoorrtttteerrhheelléésseekknnééll  
aa  VVaarrgghhaa  MMeettooddiikkaa  iiddeegg--iinnggeerr  iimmppuullzzuusstteerraappiiaa  sseeggííttssééggéévveell
Vargha Zoltán1, Huszár András2

1 Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft
2 Pécsi Tudományegyetem KK FMK 

1122..3300 AA  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  hhaallllggaattóóiinnaakk  ssppoorrttoolláássii  sszzookkáássaaii
Volák Adrienn1, Boldizsár Dóra1, Versics Anikó1, Karsai István2, Hamar Pál1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs

Társadalomtudomány II.

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  RRééttssáággii  EErrzzsséébbeett,,  SStteerrbbeennzz  TTaammááss

1100..0000 „„ÉÉrreemmvvaaddáásszzaatt""  ––  AAzz  eelliitt  ssppoorrttookk  vveerrsseennyykkééppeessssééggee  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn
Gulyás Erika, Sterbenz Tamás
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék, Budapest

1100..1155  SSppoorrttlléétteessííttmméénnyyeekk  ffeejjlleesszzttééssee  PPPPPP  kkoonnssttrruukkcciióóbbaann
Kozma Miklós 
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

1100..3300 SSppoorrtt  eeggyy  éélleetteenn  áátt  ––  ffoottóókk  ééss  ssppoorrttrreelliikkvviiáákk  mmeessééllnneekk  aa  110000  éévvee  sszzüülleetteetttt  MMoollnnáárr  IIssttvváánnrróóll
Miháczy Zsuzsanna
Magyar Sportmúzeum, Budapest

1100..4455 AA  kkuullttúúrraa--ffeelleellôôssöökk,,  aavvaaggyy  aa  kkoossáárrllaabbddaa  eeddzzôôkk  sszzeerreeppee  aa  ssppoorrttáággii  kkuullttuurráálliiss  kkééssééss  ccssöökkkkeennttéésséébbeenn
Nagy Ágoston
Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola, Neveléstudományi Program, Debrecen

1111..0000 SSppoorrtt  áállttaallii  iinntteeggrráácciióó
Oszlánczi Adrienn, Rétsági Erzsébet
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

1111..1155 HHeellyyzzeettjjeelleennttééss  aa  ssppoorrttiisskkoolláákkbbóóll  22001133,,  eeggéésszzsséégg  ddiimmeennzziióókk
Patakiné Bôsze Júlia1, Lehmann László2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest 
2 Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai program, Budapest

1111..3300 SSzzaabbaaddiiddôô  ééss  eeggéésszzsséégg  ––  eeggyy  tteehheettssééggggoonnddoozzóó  mmûûhheellyymmuunnkkaa  ttaappaasszzttaallaattaaii
Pálmai Judit, Tarkó Klára, Lippai László, Benkô Zsuzsanna
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar, 
Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Szeged

1111..4455 MMaarraattoonntt  tteelljjeessííttôôkk  hhoollttppoonnttttaall  kkaappccssoollaattooss  ééllmméénnyyeeiinneekk  eelleemmzzééssee
Torma Noémi
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Kar, 
Pszichológia Doktori Iskola, Budapest
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Kar, 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
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1111..4455 AA  kkoossáárrllaabbddáázzááss  ééss  aa  kkeerreekkeess  sszzéékkeess  kkoossáárrllaabbddáázzááss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  eelleemmzzééssee  
Tóthné Kälbli Katalin, Szállási Diána
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

1122..0000 6600  éévveess  aa  NNééppssttaaddiioonn
Varga Ferenc 
Magyar Sportmúzeum, Budapest

1122..1155 AA  LLoonnddoonnii  OOlliimmppiiaa  fféérrffii  rrööppllaabbddaa  ttoorrnnaa,,  11--44..  hheellyyeezzeetttt  ccssaappaattaaiinnaakk  nnyyiittáássffooggaaddáássii  aallaakkzzaattaaii,,  
ééss  aa  jjááttéékkoossookk,,  ffooggaaddáásstt  kköövveettôô,,  jjeelllleemmzzôô  mmoozzggáássmmiinnttááiinnaakk  bbeemmuuttaattáássaa
Veress Gyula, Batta Klára, Pucsok József Márton
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza

Természettudomány I.

ÜÜlléésseellnnöökköökk::  AAppoorr  PPéétteerr,,  FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  GGyyöörree  IIssttvváánn  

1100..0000 „„FFiittnneessss""  vvaaggyy  „„ffaattnneessss""  ––  nneemm  lleehheett  eelléégg  kkoorráánn  kkeezzddeennii!!
Cselik Bence
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

1100..1155  SSaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyûû  ttaannuullóókk  kkoooorrddiinnáácciióóss  ééss  kkoonnddiicciioonnáálliiss
kkééppeessssééggeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa  kkéétt  áállttaalláánnooss  iisskkoolláábbaann
Erdei Norbert1, Tóth Bernadett2

1 Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest 
2 Gyermekház Alapítvány Általános Iskola és Gimnázium, 
Ihrig Károly Doktori Iskola Debreceni Egyetem, Debrecen 

1100..3300 TTáápplláállkkoozzáássii  aattttiittûûddöökk  ééss  mmééddiiaa--hhaasszznnáállaattii  sszzookkáássookk  rreennddsszzeerreesseenn  ssppoorrttoollóó  ggyyeerrmmeekkeekk  kköörréébbeenn
Füge Kata, Ács Pongrác, Figler Mária
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs

1100..4455 MMóóddoossííttootttt  YYMMCCAA  llééppccssôô  tteesszztt  ééss  aa  2200  mm--eess  iinnggaaffuuttááss  tteesszztt  
kköözzööttttii  kkaappccssoollaatt  vviizzssggáállaattaa  1155--1177  éévveess  kkoossáárrllaabbddáázzóókkoonn  
Karsai István1,3, Szôts Gábor2, Ács Pongrác1, Melczer Csaba1, Szmodis Márta2, Karsai Dániel4

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
3 Magyar Diáksport Szövetség, Budapest
4 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs

1111..0000 LLuummbbáálliiss  mmoottoorrooss  kkoonnttrroollllffeejjlleesszzttééss  aazz  uuttáánnppóóttllááss  kkaajjaakk--kkeennuu  ssppoorrttoollóókk  kköörréébbeenn
Kiss Gabriella, Járomi Melinda
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet, Pécs

1111..1155 AA  vveeggeettaattíívv  iiddeeggrreennddsszzeerr  mmoodduulláállóó  hhaattáássaa  aa  sszzíívv  ffuunnkkcciioonnáálliiss  ppaarraamméétteerreeiirree  ddeekkoonnddíícciioonnáállááss  ssoorráánn
Major Zsuzsanna1, Csajági Eszter1, Kneffel Zsuzsanna2, Pavlik Gábor1

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
2 Sport Science Program, Qatar University

1111..3300 MMoozzggáássooss  éélleettmmóóddpprrooggrraammookkoonn  rréésszzttvveevvôô  nnôôkk  tteessttöösssszzeettéétteelléénneekk  ééss  
ttáápplláállkkoozzáássii  sszzookkáássaaiinnaakk  vváállttoozzáássaa  kküüllöönnbböözzôô  éélleettkkoorrii  ccssooppoorrttookkbbaann
Orbán Kornélia1,3, Kovács Tamás1, Szilágyi Nóra1, Tari-Keresztes Noémi1, †László Ferenc1,2,3, Varga Csaba2

1 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Szeged

1111..4455 AA  ssppoorrttsszzaakkeemmbbeerr--kkééppzzééssbbeenn  rréésszzttvveevvôôkk  vviisszzoonnyyuulláássaa  aa  vvaakkookk
ssppoorrttjjáábbaann  vvaallóó  sszzeerreeppvváállllaalláásshhoozz  
Osváth Péter, Ramocsa Gábor, Makó László, Prókai András, Farkas Anna, Mészáros Zsófia
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
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1122..0000 TTeerrhheelléésseess  vviizzssggáállaatt  ssoorráánn  kkiilléélleeggzzeetttt  lleevveeggôô  aannaalliizzáálláássaa  iioonnccssaappddááss  ttöömmeeggssppeekkttrroomméétteerrrreell
Protzner Anna, Trájer Emese, Bosnyák Edit, Udvardy Anna, Komka Zsolt, Györe István, 
Kováts Tímea, Tóth Miklós 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1122..1155 AAzz  FFMMSS  ééss  aa  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa  
ggyyôôrrii  ééss  vveesszzpprréémmii  eeggyyeetteemmiissttaa  ddiiáákkookk  kköörréébbeenn  
Ramocsa Gábor, Makó László, Farkas Anna, Osváth Péter, Szmodis Márta, Szôts Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

1122..3300 ÉÉllssppoorrtt  eeggéésszzssééggeesseenn
Szabó Attila
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged

1122..4455 MMiinnddeennnnaappooss  tteessttnneevveellééss  hhaattáássáánnaakk  kköövveettéésseess  vviizzssggáállaattaa  11--44..  oosszzttáállyyooss    ttaannuullóókk  kköörréébbeenn
Vári Beáta1, Marton Andrea2, Balogh László1

1  Szegedi Tudományegyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Egészséges Vásárhely Program, CSMEK Hódmezôvásárhely-Makó

1133..0000  ÓÓvvooddááss  kkoorrúúaakk  mmoottoorrooss  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  öösssszzeeggzzééssee  aa  BBoozzssiikk  pprrooggrraamm  kkiivváállaasszzttáássii  ffoollyyaammaattáábbaann
Wachtler J. György1, Széchenyiné Lengyel Judit2

1 Ceglédi Vasutas Sportegyesület Utánpótlás Szakág, Cegléd
2 Széchenyi úti Óvoda, Cegléd

1133..0000  AA  kkoonnggrreesssszzuuss  zzáárráássaa,,  zzáárróóffooggaaddááss
((NNyyíírreeggyyhháázzii  FFôôiisskkoollaa  SSttaarrtt  ÉÉtttteerreemm  kküüllöönntteerrmmee))

AAnnddrroommééddaa  TTrraavveell  UUttaazzáássii  IIrrooddaa  ((SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr))  ggöörrööggoorrsszzáággii  sszzáállllááss  jjuuttaalloomm  kkiissoorrssoollááss

RRoommaannttiikkuuss  ggaasszzttrroottúúrraa  aa  TTúúrroonn  ééss  aa  TTiisszzáánn  22  sszzeemmééllyy  rréésszzéérree  ((GGeennttlleemmeenn  TToouurrss  BBtt..))

FFaakkuullttaattíívv  pprrooggrraamm,,  iinnggyyeenneess  bbeellééppôô  aa  kkoonnggrreesssszzuuss  iiddeejjee  aallaatttt::

AAqquuaarriiuuss  ÉÉllmméénnyyffüürrddôô,,
SSóóssttóóii  MMúúzzeeuummffaalluu,,

SSóóssttóóii  ÁÁllllaattppaarrkk,,
NNyyíírreeggyyhháázzii  FFôôiisskkoollaa  BBoottaanniikkuuss  KKeerrttjjee,,

lloovvaagglláássii  lleehheettôôsséégg  aa  ffôôiisskkoollaa  lloovvaarrddáájjáábbaann,,
aa  kkoonnggrreesssszzuuss  hheellyysszzíínnéénn  iinnggyyeenneess  uusszzooddaa--  ééss  tteenniisszzppáállyyaa--hhaasszznnáállaatt
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GAZDASÁGI RENDSZEREK 
ÉS A SPORT MÛKÖDÉSI MODELLJEI
AAnnddrrááss  KKrriisszzttiinnaa  
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  kkrriisszzttiinnaa..aannddrraass@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss
Napjaink globalizált világában is jól elkülönülnek a külön-
bözô gazdasági rendszerek, amiben más-más módon törté-
nik a sport mûködése, mûködtetése, eltérôen jelenik meg az
állam és a gazdaság ebben játszott szerepe. 

MMóóddsszzeerrttaann
Az elôadás a különbözô gazdasági rendszerek mentén tár-
gyalja a hivatásos sport mûködési modelljeit, kitérve az
egyes modellek jellemzôire, logikájára, hatásaira, elônyeire
és hátrányaira.

MMoonnddaanniivvaallóó
A téma tárgyalása különösen aktuális magyar vonatkozásá-
ban, amikor is a sport finanszírozásában egyre nagyobb
szerepet kap az állam és mindez kihatással van az üzleti
alapon esetlegesen mûködtethetô sportágak életére, a hiva-
tásos sport piacaira.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az elôadás segítségül szolgálhat az állam szerepének tisztá-
zásához, a hagyományos magyar sikersportágak, jellemzôen
az olimpiai sportágak stratégiájának megalkotásához, a fej-
lesztési irányok kijelöléséhez.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportgazdaságtan, versenyképesség, állam
szerepe, üzleti mûködés

A SPORT TÁRSADALMI FELELÔSSÉGE
AAnnggyyaall  ÁÁddáámm
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  aaddaamm..aannggyyaall@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az üzleti közösségekben igen gyakori, hogy meghatározzák,
mi az egyes szereplôk, szervezetek létének értelme. Ezeket
etikai vagy küldetési nyilatkozatok, stratégiai dokumentu-
mok tartalmazzák. Ezekhez kötôdve egyre gyakrabban fo-
galmaznak meg (társadalmi) felelôsségi szerepeket is. Ebbôl
a szokásból kiindulva megkísérlem megfogalmazni, hogy mi
a sport társadalmi szerepe, felelôssége. 

MMóóddsszzeerrttaann
A kiinduló megállapításokban az Európai Unió sporttal kap-
csolatos Fehér Könyvére (2007) és az azóta megismerhetô
pontosításokra, kiegészítésekre támaszkodom. Ez a doku-
mentum a sport szerepei közül a társadalmi szerepével, gaz-
dasági vetületeivel, a szervezéssel és a nyomon követéssel
foglalkozik. Összesen 53 ajánlást is tesz a tagországoknak
és az európai intézményeknek. E dokumentumból elsôdle-
gesen a társadalmi szerepek köthetôk a felelôsség fogalmá-
hoz, de más fejezetek is tartalmaznak ilyen összefüggéseket
(pl. a szervezési fejezet foglalkozik a korrupcióval és a pénz-
mosással, a kiskorúak védelmével, a szabad mozgással, a
nemzetiségi (etnikai) problémákkal, stb.). Mindezeket kiegé-
szítettem a sajtóból és más megnyilvánulásokból ismerhetô
felelôsségi tünetekkel és problémákkal.

MMoonnddaanniivvaallóó
Az elôadás gerincét az a lista alkotja, amelyben ismertetem
a sport társadalmi szerepét képezô jelenségeket. Ezekben az
egyébként igen fontos, de kutatási és terjedelmi okok miatt
nem tárgyalt gazdasági, szervezeti, kommunikációs, egész-
ségügyi és szabályozási kérdésekre csak érintôlegesen, uta-
lásszerûen térek ki. Önmagában azonban a felsorolás és a
csatlakozó példák sokasága biztosítja, hogy világossá vál-

jon, a sport milyen felelôs szerepet tölt be a társadalom egé-
szében. A példák többségét a hazai sportéletbôl merítem.

KKöövveettkkeezztteettééss
A sport a társadalmi lét egészében a kultúrához köthetô, de
sajátosságai révén önállóan értékelendô szerepeket tölt be.
Ezek egyben felelôsségi viszonyokat is tükröznek. A sport
társadalmi felelôsségének jelentôségérôl igyekszem
meggyôzni a hallgatókat.
KKuullccsssszzaavvaakk:: etika, társadalmi felelôsség, befolyásolás

MOZGÁS AZ ÉLET ÔRANGYALA
AAppoorr  PPéétteerr  
Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest
EE--mmaaiill::  pp..aappoorr..mmdd@@ggmmaaiill..ccoomm

A megfelelô, rendszeres testmozgást végzô emberek 20-40
százalékkal kisebb eséllyel válnak a kardiometabolikus be-
tegségek (szívinfarktus, stroke, végtagi érbetegség, diabetes)
áldozatává az inaktív populációhoz képest. A betegség korai
tünetei esetén elkezdett testmozgás sok évvel késlelteti a be-
tegség kialakulását. A belbetegek rehabilitációja a szív-, tü-
dô-, érbetegségben, az elhízás és következményei csökken-
tésében évtizedeket adhat jó testi állapotban. Nem eléggé
használjuk a testmozgás kedvezô hatását a pszichés rend-
ellenességek, a depresszió, az agresszivitás, a szorongás ke-
zelésében sem.
Újabb „edzésmódok" kerülnek be a rehabilitációs aktivitás-
ba: a rezisztencia edzés mellett a nagyintenzitású interval
edzést, az egésztest elektromos ingerlését (speedfitness), a
vibrációs platformot, a Nordic Walkingot, a távol-keleti moz-
gássorokat, a kettlebellt is bevetik a szív- és tüdôbetegek re-
habilitációja, másodlagos prevenciója teljesebbé tételére. A
veterán sportolók egészségét – a mozgatórendszeri sérülése-
ken kívül – a körükben gyakoribb „lone" pitvarfibrilláció za-
varhatja. A sportolók hirtelen szívhalálának megelôzésére a
szûrôvizsgálatok fejlesztése világszerte téma.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rendszeres testmozgás, elsôdleges és másod-
lagos betegség megelôzés, innovatív edzésmódok a (szív)be-
teg rehabilitációban

TAPASZTALATOK A BUDAPESTI SIKETEK SPORT KLUBJA
SPORTTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYÉNEK 
LETÉTBE VÉTELEKOR
AArraannyy  KKaattaalliinn
Magyar Sportmúzeum, Budapest
EE--mmaaiill::  ccssaarraannyy@@ssppoorrttmmuuzzeeuumm..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A budapesti Siketek Sport Klubja (SSC) 1912-ben alakult,
minden fontosabb jubileumukat – egyebek mellett egy rövid
könyv kiadásával – ünnepelték. Jelentôs sikereket értek el
sok sportágban, különösen nagy mennyiségû az asztalite-
niszhez, sakkhoz, labdarúgáshoz kapcsolódó relikviájuk. A
siketek számára rendezett nemzetközi versenyekrôl is jó
eredményekkel tértek haza. A Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetsége (SINOSZ) döntése értelmében az SSC
gyûjteményének ki kell költöznie az Ernszt Kálmánné nevét
viselô Sportcsarnokból. A sportcsarnok a SINOSZ tulajdona.

EErreeddmméénnyyeekk  
2012 végén, 2013 elején megszületett a döntés, a centená-
riumi év lezárását követôen letétbe adják a kiállításon és a
szakosztályok termeiben ôrzött anyag jelentôs részét, a ko-
rábbi kiállítások installációját, tablóit a Magyar Sportmúze-
umba. Az átadás-átvétel során a két szervezet munkatársai
közösen végzik a leltározást, a LAPODA múzeumi nyilván-
tartó rendszerébe való feltöltést és a csomagolást. 

Elôadáskivonatok • X. Országos Sporttudományi Kongresszus18
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Az átvételi munka nehézsége, napi kapcsolattartás: A gyûj-
temény jelentôs részét korábban nem leltározták, így az át-
adás-átvétel és a helyi leltározás párhuzamosan folyik, a két
intézmény munkatársai folyamatosan egyeztetik a módsze-
reket, a napi problémákra nagyon jól együttmûködve kere-
sik a megoldásokat. A múzeum munkatársai fotózzák a már
rendszerezett anyagot. A legnagyobb nehézséget a munka
során az okozta, hogy a szakosztályok képviselôi a már szét-
válogatott, csoportosított, sôt rendszerben fényképezett
anyaghoz kiegészítést, pótlást találtak. A sportgyûjtemé-
nyekre jellemzô egyik leggyakoribb probléma, hogy a serle-
gek, érmek, relikviák, emléktárgyak, fotók jelentôs része
nem visel feliratot, sok esetben senki nem tudja, ki és mi-
kor szerezte, de még azt sem, milyen sportágban. Mivel a
serlegek egy részét korábban – senki nem tudja megmonda-
ni mivel – nem hozzáértô módon tisztították, jó néhány ser-
leg foltos, elszínezôdött. Az SSC önkéntesei a múzeum mun-
katársainak távozása után találkoznak, szkennelik és cso-
portosítják a fotókat, keresgélik a relikviákhoz kapcsolódó
emlékeket, történeteket, és egy-egy meghívott régi sportem-
ber segítségével próbálják elhelyezni sportáganként a még
csoportosítani nem tudott tárgyakat. 

KKöövveettkkeezztteettééss  
A Magyar Sportmúzeum kész és képes együttmûködés kere-
tében értékes egyesületi vagy szövetségi gyûjtemények fel-
dolgozására és megôrzésére. A munkavégzés során együtt-
munkálkodók között kiváló kommunikáció zajlott, remek
emberi kapcsolatok alakultak ki, a múzeum további tervei
között pedig szerepel egy, a frissen átvett gyûjteménybôl ál-
ló kiállítás megszervezése is, amelyet remélhetôen több más
fogyatékkal élôket támogató egyesület bemutatása követhet.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Siketek Sport Klubja, Magyar Sportmúzeum

A SPORTTUDOMÁNY SZEREPVÁLLALÁSA 
A MAGYAR SPORT EREDMÉNYESSÉGÉBEN
BBaarrtthhaa  CCssaabbaa    
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest
EE--mmaaiill::  bbaarrtthhaa..ccssaabbaa@@mmoobb..hhuu    

A 2011 decemberében módosított Sporttörvény átrendezte a
magyar sport irányító rendszerét,  az eddigi öt helyett egyet-
len köztestület, a Magyar Olimpiai Bizottság vette át az irá-
nyító szerepet, állami feladatokat ellátó civil szervezetként.
A megszûnô köztestületek feladatait úgy vette át a MOB,
hogy ezen területek a MOB szakmai tagozataiként mûköd-
nek tovább. A MOB kompetenciája lett a továbbiakban az is,
hogy a szakmai tagozatok mûködésére és feladataira tekin-
tettel döntsön az állami támogatás elosztásáról. A feladatok-
ból fakadóan most már nem „csak" az olimpiai sportágak, il-
letve az olimpia jelenti az egyetlen célkitûzést, hanem a fô
cél tulajdonképpen az, hogy a hétköznapi emberek felé
szimpatikus, a sportpolitika felé kiszámíthatóbb, a Magyar
Kormány célkitûzéseivel azonosuló, a sportvilág számára
pedig eredményes sportirányítással álljon elô a MOB. 
A londoni olimpián bemutatott – a következô nyolc évre ki-
terjedô – „sportfejlesztési irányok és területek" címû straté-
giai anyagunk között is kiemelt jelentôséggel bír a sporttu-
domány fejlesztése, felzárkóztatása a legerôsebb, legered-
ményesebb nemzetek sporttudományi szintje felé.
2012. évtôl a látványcsapat-sportágak támogatására igé-
nyelhetô adókedvezményt (TAO) olyan sporttudományi fel-
adatokra koncentrálja a MOB, mint az edzôtovábbképzés,
sportegészségügy, sporttáplálkozás, doppingellenes harc,
sportbiztonság. 
A MOB kiemelt feladatai között szerepel a teljes testkulturá-
lis OKJ képzés reformja, valamint a kötelezô edzôtovább-
képzés bevezetése, amelyet az Sportért Felelôs Államtitkár-
sággal, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudo-
mányi Karával (TF), és a Magyar Edzôk Társaságával (MET)
közösen szeretnénk kialakítani.

Fontos feladat, hogy válogatott versenyzôinknek a legmoder-
nebb sporttudományi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani a
sporttudomány természettudományi és társadalomtudomá-
nyi területén is, amelyhez nélkülözhetetlen egy magas szak-
mai tudással rendelkezô módszertani központ kialakítása, il-
letve a válogatottak felkészülését biztosító infrastrukturális
helyszínek sporttudományi fejlesztése (laborok kialakítása,
regenerációs-, illetve rehabilitációs eszközök beszerzése).

HOGYAN ÉS KINEK KÉSZÜL 
AZ EU SPORT ALPROGRAMJA?
BBaarráátthh  KKiinnggaa,,  FFaarrkkaass  JJuuddiitt
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkiinnggaa..bbaarraatthh@@hhoottmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A YES Europe elnevezésû 2014-2020 közötti idôszakra szó-
ló uniós program Sport alprogramjának jelenlegi vitaanyaga
2013 végére elnyeri végsô formáját. A sportszervezetek és az
egyének is nagy várakozással tekintenek az EU 2009-ben
szerzett kompetenciájának hatékony mûködtetésére akkor,
amikor támogatandónak tartják a mindenki sportját. A
„sport for all" az utóbbi években még szélesebb értelmet
nyert, és messze nem csak a versenysport ellenpólusát jelen-
ti, hanem azt, hogy a sporthoz valóban mindenki egyenlô
módon jusson: a fogyatékkal élôk, nôk, idôsek, hátrányos
helyzetûek, menekültek, bevándorlók. A versenysport is tá-
mogatást remél a versenyek tisztaságát veszélyeztetô cselek-
mények/jelenségek leküzdése érdekében. A sportszervezetek
hatékonyabb mûködtetése, a jó kormányzás, az önkéntesek
sikeresebb bevonása is mind olyan cél, amit jó gyakorlatok
megismerésével, fenntartható finanszírozás kialakításával, a
munkaerô-piaci viszonyokat jobban ismerô és annak megfe-
lelô szakemberképzéssel fokozatosan, együtt érhetünk el. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A dokumentumelemzés módszerével dolgoztuk fel az EU
alap- és kulcsdokumentumait, az Európai Bizottság Sport-
fôosztályának és a NEFMI, majd EMMI Sportért Felelôs Ál-
lamtitkárságának közleményeit, illetve az Európai Bizottság
szakértôi csoportjainak és az Európai Parlament dokumen-
tumait és jegyzôkönyveit. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az EU Tanácsának ír elnöksége (2013. elsô féléve) alatt ki-
emelt figyelmet kap a 2014-tôl kezdôdô YES Europe (Youth,
Education, Sport – azaz Ifjúság, Oktatás és Sport) program
elôkészítése. Ez egyik elôzô lépés során, az Európai Parla-
ment Kulturális és Oktatási Bizottsága egy nagy jelentôségû
kiegészítést tett az elôterjesztésre került anyagban, neveze-
tesen, hogy kikötötte, hogy úgy támogatja a tervezett tevé-
kenységeket, ha azok „elsôsorban az alulról szervezôdô
szintre összpontosulnak". Ezek az ún. grassroot szervezetek
pedig maguk a sportszervezetek (egyesületek és szövetsé-
gek), akik az élô sportot szervezik és fejlesztik. Az elôadás cí-
mében is szereplô „hogyan készül a sport alprogram" kérdés
megválaszolása összetett, sok szereplôje van, de ezek közül
kiemelésre kerül, hogy hol és mikor tud a magyar sport kor-
mányzati képviselete, illetve az Európai Parlamentbe dele-
gált magyar EP képviselôk csoportja véleményt nyilvánítani. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Az elemzés tárgya az uniós sport szakpolitika és annak
egyik jelentôs eredménye, a sport alprogram, amely az EU
nagy ívû stratégiai céljainak elérését szolgáló eszköz és így
nem önálló cél és nem önálló terület. Mindez nem ellentétes
a nemzeti szinten szervezôdô/mûködô sportszervezetek és
sportszakemberek által megfogalmazott fejlesztési tervek-
kel, sôt, egybe esnek, de feltûnôen más nyelvezetet használ-
nak. Az a fontos, hogy a magyar sportszervezetek idôben ér-
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tesüljenek, használják lobbi erejüket és megfelelô szemlélet-
tel és az erre a célra fejlesztett tudással fogadják az európai
programokat.
Kuullccsssszzaavvaakk:: Uniós sport alprogram 2014-2020, YES Euro-
pe, mindenki sportja 

HITTEL VAGY HIT NÉLKÜL ÉLNI ÉS SPORTOLNI
BBaattttaa  KKlláárraa,,  VVaajjddaa  IIllddiikkóó,,  HHeeggeeddûûss  FFeerreenncc,,  PPuuccssookk  JJóózzsseeff
MMáárrttoonn,,  VVeerreessss  GGyyuullaa,,  SSiittkkúú  EErrnnôô,,  VVaass  LLáásszzllóó
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézet, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  bbaattttaakkll@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Napjainkban olyan értékválságban élünk, amelynek alapja
a fogyasztói kultúra és az értékek devalválódása. Mindig iz-
galmas kérdés, hogy milyen szerepe van a hitnek az éle-
tünkben, az elért sikereinkben. 
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Róm.
10:17. Ha az Istenben való hitrôl beszélünk, akkor egyetlen
támpont Isten igéje, amely a Szent Bibliában található.
Az eredményes, magas színvonalú, intenzív sporttevékeny-
ség is erôs hitrendszer mentén valósul meg. Izgalmas kér-
dés, hogy a saját magunkba vetett hit, vagy egy láthatatlan,
nem kézzelfogható, de mégis lélekben megtapasztalható Is-
ten-hit hozhat-e kimutatható különbségeket a személyiség-
jegyek vizsgálatának tükrében. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatot az Eysenck-féle személyiség kérdôívvel végez-
tük. A mintában szerepelt: 193 fô NB/1-es labdás nô (átlag-
életkor: 20,73 év), 50 fô NB/1-es kosaras férfi (átlagéletkor:
20,08 év), 166 fô nem sportoló fôiskolás hölgy (átlagéletkor:
20,93 év), 112 fô nem sportoló fôiskolás férfi (átlagéletkor:
23,16 év), 62 fô hívô keresztyén nô (átlagéletkor: 21,93 év)
és 49 fô hívô keresztyén férfi (átlagéletkor: 22,73 év). A kér-
dôíves vizsgálat eredményeinek feldolgozása SPSS 16.0 sta-
tisztikai programmal történt. 

EErreeddmméénnyyeekk
A nem sportoló és a hívô fiatal hölgyek teszt eredményeinek
összehasonlítása során szignifikáns különbségek mutatkoz-
tak a pszichoticizmus, a neuroticizmus, a szociális konfor-
mitás és az impulzivitás, míg a nem sportoló és hívô férfiak
a pszichoticizmus, a neuroticizmus, az impulzivitás, a koc-
kázatvállalás és az empátia esetében mutattak jelentôs kü-
lönbséget.
A labdás és a hívô hölgyek eredményeinek különbsége szig-
nifikáns az extroverzió, az impulzivitás, a kockázatvállalás
és az empátia személyiségjegyek összehasonlítása során. 
A kosaras férfiak és a hívô férfiak esetében szignifikáns a
különbség a kovetkezô személyiségjegyekben: kockázatvál-
lalás, empátia.

KKöövveettkkeezztteettééss
A kérdôíves személyiségvizsgálat eredményei tükrében meg-
állapíthatjuk, hogy a hívô keresztyén és a nem hívô férfiak
és nôk esetében a hívô fiatalok kevésbé neurotikusak és im-
pulzívak, ami azt jelzi, hogy általában, emocionálisan, érzel-
mileg kontrolláltabbak, a viselkedésük kiegyensúlyozot-
tabb, jobb az alkalmazkodóképességük. Az impulzivitás ala-
csonyabb értékei túlkontrolláltságot is jelenthetnek. A két
személyiségjegy alacsonyabb értékei között korreláció is ki-
mutatható. Mind a hívô férfiak és a nôk is magasabb érté-
ket mutattak a pszichoticizmus terén, ami mindenképpen
elgondolkoztató.
A labdás és a hívô nôk esetében tapasztalható a labdások
részérôl egy extrovertáltság, míg a hívôk kevésbé impulzí-
vabbak és kockázatvállalók, ugyanakkor empatikusabbak,
mint az élsportolók. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: sport, hit, személyiség, 

EGÉSZSÉGET AKARSZ? DOLGOZTASD IZMAIDAT!
BBáálliinntt  GGéézzaa
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  bbaalliinnttgg@@mmaaiill..ddaattaanneett..hhuu

Az izomzat a szervezet legnagyobb szervrendszere.  Mûködé-
se sokkal nagyobb mértékben beleszól szervezetünk anyag-
cseréjébe és mûködésébe, mint eddig hittük. 
Az izomzat endokrin szerv is, mely mûködésekor myokine-
ket és citokineket, így IL-6-ot, IL-8-at, IL-15-öt, Brain
Derived Neuropathic Factor-t (BDNF) és más anyagokat ter-
mel, melyek többek közt gyulladáscsökkentô és idegregene-
ráló hatásúak. Az izomzat termelte IL-6, a makrofágok ter-
melte IL-6-tal ellentétben nem gyulladáskeltô, hanem gyul-
ladáscsökkentô hatású. 
Napi, legalább félórás intenzív mozgás nemcsak a szív-, ér-
rendszeri betegségek, de a 2. típusú diabétesz, vastagbél-
rák, változó kor utáni emlôrák, illetve csípôtáji törések elô-
fordulását és halálozását 30%-kal csökkenti, mint azt töb-
bek között másfél millió egészséges személy nyomon követé-
sével végzett vizsgálatok bizonyítják. 
A megfelelô mennyiségû és minôségû mozgás az említett
betegségek, valamint más mozgásszervi betegségek, így az
arthrosis, derék- és nyakfájás szekunder prevenciójában,
kezelésében és rehabilitációjában is elengedhetetlen fon-
tosságú.
KKuullccsssszzaavvaakk:: a vázizom endokrin mûködése, mozgás, pri-
mer és szekunder prevenció

MIÉRT FÉRFIAS VAGY NÔIES EGY SPORTÁG?
BBéékkii  PPiirroosskkaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  bbeekkii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A nôiesség és férfiasság koncepciójának, illetve a nemek vi-
szonyának alakulásában vitathatatlanul fontos szerepet ját-
szik az elmúlt fél évszázadban dinamikusan fejlôdô nôi
sport, különösen a tradicionálisan férfiasnak tartott sport-
ágakba való egyre nagyobb mértékû behatolás. A feminitás-
hoz és a maszkulinitáshoz kapcsolódó sztereotípiák ugyan-
is erôsödhetnek, vagy éppen gyengülhetnek a küzdôspor-
tokban, labdarúgásban, vízilabdázásban, esetleg jégkoron-
gozásban versengô nôk láttán.
Az elmúlt évtizedekben a nôk egyre nagyobb számban kezd-
tek el ûzni olyan hagyományosan férfiasnak tartott mozgás-
formákat, mint a labdarúgás, a kenu, vagy a küzdôsportok,
eközben a férfiak beléptek olyan, korábban kizárólagosan
nôi sportmezôre, mint a ritmikus gimnasztika. A sport ez ál-
tal nemcsak a nemi sztereotipizálás, hanem egyúttal a férfi-
asság-nôiesség koncepciói újradefiniálásának állandó szín-
tere is a nemek közötti viszonyrendszer tárgyalásában. Met-
heny (1965) elméletébôl kiindulva a nôk, társadalmi elfoga-
dottságukat tekintve, három egymástól eltérô kategóriába
tartozó sportági csoportból választhatnak maguknak. A
sportágakat olyan jellegzetességek alapján határozta meg,
mint az esztétikum, a fizikai kontaktusok és a terhelés mér-
téke, illetve a használt sportszerek, felszerelések súlya. Em-
pirikus kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy vajon miképpen
változott a nôk különbözô sportágakban való részvételének
elfogadottsága napjainkra.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az elôadás annak a jelenleg is zajló PhD-kutatásnak a rész-
eredményét mutatja be, amely a különbözô sportágakhoz
kötôdô nemi sztereotípiákat vizsgálja a két ellentétes pólu-
son. Adatgyûjtési módszerként fél-strukturált interjúkat ké-
szítettünk két egyéni (n1=22) és két csapatsportág nôi kép-
viselôivel (n2=20), illetve kérdôíves kutatást végeztünk leen-
dô sportszakemberekkel.
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EErreeddmméénnyyeekk
A leendô sportszakemberek között végzett kérdôíves kutatás
eredményei szerint a nôk jobban elutasítják a férfias sport-
ágakat, kivéve, ha a saját sportáguk is férfias. Ugyanakkor
mindkét nem egyaránt elutasítja a nôies sportágakban a
férfiak jelenlétét. Interjúalanyaink arról számoltak be, hogy
jobban elismerik a férfiasnak tartott csapatsportágakban
szereplô nôi sportolók teljesítményét, mint a hasonló jellegû
egyéni sportágban versenyzôkét. A válaszadók fôleg a nôi
küzdôsportokat utasítják el és a nôi ökölvívásban szereplô
nôket tekintik a leginkább férfiasnak.

KKöövveettkkeezztteettééss
A 21. században a nôiesség és a férfiasság koncepciójának
változására a két nem sportban való részvétele is hatással
van. A nôk férfias sportágakba való bekapcsolódása – ha
nem is tüntette el – enyhíti a hagyományos negatív sztereo-
típiákat, míg a férfiak részvétele a tradicionálisan nôies
sportágakban viszont napjainkban még kevésbé elfogadott.
KKuullccsssszzaavvaakk:: nôiesség, férfiasság, sztereotípiák

SPORTSZAKOS EGYETEMI HALLGATÓK FIZIKAI 
TELJESÍTMÉNYE TANULMÁNYAIK ELSÔ FÉLÉVÉBEN
BBeerrkkeess  TTíímmeeaa,,  KKöötteelleess  FFeerreenncc,,  TToorrmmaa  NNooéémmii,,  
DDöömmööttöörr  ZZssuuzzssaannnnaa,,  BBáárrddooss  GGyyöörrggyy
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  bbeerrkkeess..ttiimmii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Kutatásunk célja sportszakos képzésre felvételt nyert hall-
gatók testmozgási szokásainak és fizikai állapotváltozásá-
nak nyomon követése a képzés három éve alatt. Az alábbi-
akban kutatásunk elsô mérési idôpontjának eredményeit is-
mertetjük. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatban az ELTE elsôéves sportszervezô szakos hall-
gatói vettek részt. A felmérésben való részvétel tantárgyi kö-
vetelményként szerepelt. Az 55 vizsgálati személy 54%-a fér-
fi, életkoruk 19,6 év, egy héten átlagosan 8,9 órát töltöttek
testmozgással a vizsgálatot megelôzô egy évben. 
A félév elején a hallgatókat egy internetes felületen elérhetô
kérdôívcsomag kitöltésére kértük, melyben az önértékelés, a
negatív és a pozitív affektivitás, a jóllét, valamint a Big Five
felmérésére szolgáló kérdôívek szerepeltek. A fizikai állapot-
felmérés egyénileg zajlott, melynek során – többek között –
mértünk aerob edzettségi mutatókat (VO2max, Polar RS400
saját index), illetve anaerob lépésteszt, kitartásos alkartá-
masz, felülés és fekvôtámasz gyakorlatokkal az izommunka
mérésére is sor került. 

EErreeddmméénnyyeekk
A felmérést megelôzô három hónapban a megkérdezettek
19%-nál a testmozgás gyakorisága csökkent, 13%-nál nôtt,
47%-nál nem történt változás a testmozgási szokásokban. 
A referenciaértékek alapján a VO2max-értéke a férfi hallga-
tóknál jó (53±15), a nôknél az átlagosnál gyengébb (37±5).
A saját index viszont a férfiaknál jó (55±12), a nôknél pedig
nagyon jó (50±8). 
Az anaerob teljesítménytesztek alapján a férfiak jól, a nôk
kevésbé jól teljesítettek. A férfiak eredményei: lépésteszt:
321±84 W, kitartott alkartámasz: 145±63 mp, felülés:
39±19/perc, fekvôtámasz: 50±18/perc. A nôk eredményei:
lépésteszt: 234±51 W; kitartott alkartámasz: 97±49 mp; fel-
ülés: 30±4/perc; fekvôtámasz: 26±10/perc. 
Közepes pozitív korrelációt találtunk a VO2max érték és az
extraverzió, az emocionális stabilitás, a jóllét és az önértéke-
lés között. A negatív affektivitással közepes fordított össze-
függés mutatható ki. (A korrelációk abszolút értéke r=0,28-
0,42 között változott, p=0,05).

KKöövveettkkeezztteettééss
A hallgatók többségénél nem történt változás az egyetemi
felvételt követôen a testmozgási szokásokban. A képzés
megkezdésekor fizikai állapotuk az átlagosnál jobbnak te-
kinthetô. 
Egyes pozitív pszichés jellemzôk és személyiségtényezôk po-
zitív összefüggést mutatnak az aerob teljesítménnyel. 
A VO2max mérés és a Polar saját index-mérés eredményei
nem tekinthetôk egymás helyettesítôjének.
KKuullccsssszzaavvaakk:: hallgatók fizikai állapotfelmérése, teljesítmény-
tesztek, VO2max mérés, személyiség, önértékelés, jóllét. 

TORNÁSZOK MOTIVÁCIÓS,
VERSENYSZORONGÁS ÉS HANGULATI 
ÁLLAPOT VIZSGÁLATA (KUTATÁSI KONCEPCIÓ)
BBoollddiizzssáárr  DDóórraa11,,  VVoolláákk  AAddrriieennnn11,,  BB..  DDiizzmmaattsseekk  IIbboollyyaa11,,  
SSooóóss  IIssttvváánn22,,  HHaammaarr  PPááll11

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

BBeevveezzeettééss
Sajnálatos tény, hogy egyre kevesebb gyermek választja a
tornát, vagy ha el is kezdi, hamar abbahagyja, sportágat
vált. Kérdésként merülhet fel, hogy vajon a sportág pszicho-
lógiai tényezôinek megismerése segíthet-e ezen probléma
okainak feltárásában és megoldásában?

AA  ttéémmaa  sszzaakkiirrooddaallmmii  áátttteekkiinnttééssee
Beddie és Scott (2000) szerint a verseny elôtti hangulat egy
fontos faktor, ami meghatározza, elôrejelzi a teljesítményt.
Lane és munkatársai megállapították, hogy magasabb élet-
erô, nyugodtság és boldogság kapcsolódik össze alacso-
nyabb bosszúság, zavartság, depresszió, fáradtság és fe-
szültséggel az optimális sport és egyetemi teljesítmény ese-
tében. Scanlan és Lewthwaite (1984) szerint a magas külsô
motiváció esetén magasabb a pillanatnyi szorongás szintje.
Hodge és munkatársai 2008-ban arra mutattak rá, hogy a
teljesítmény cél, a társadalmi cél, a belsô motiváció, a kül-
sô tényezôkbôl fakadó motiváció, az önfelfogás (önértéke-
lés), az öröm és az elkötelezettség között kapcsolat áll fenn.
Egyes kutatások (Duda, Whitehead, 1998) azt erôsítették
meg, hogy a Task-orientált környezet fokozza a motivációt
és a sportolói magabiztosságot. Easterbrook vizsgálati ered-
ményei azt tükrözik, hogy a sportban a túl magas, a ver-
senyzôre nem jellemzô szorongás rontja a versenyteljesít-
ményt, az alacsony érték pedig nem segíti a versenyzô tudá-
sának mozgósítását, ezért teljesítménycsökkentô (Easter-
brook, 1959). Terry és Slade 1995-ben leírta, hogy a nyílt
készségû sportágakban jobban megjelenik a szorongás és az
önbizalom, mint azokban a sportágakban, ahol a teljesít-
ményt zárt készségek határozzák meg. Martens és munka-
társai 1990-ben azt tapasztalták, hogy a verseny idôpontjá-
hoz közeledve a kognitív szorongás mértéke stabil marad, de
a szomatikus szorongás emelkedni kezd. Burton (1988) sze-
rint a kognitív szorongás jobban összefügg a teljesít-
ménnyel, mint a szomatikus szorongás.

KKuuttaattáássii  ccééll  ééss  hhiippoottéézziiss
A kutatás célja, hogy megállapítsuk, milyen sportpszicholó-
giai jegyek jellemzik a torna sportot, ezáltal segítséget nyújt-
sunk az edzôknek. A motiváció, a hangulati állapot, a moti-
vációs környezet és a versenyszorongás ismerete mind fon-
tos lehet egy versenyzô teljesítményében. Feltételezésünk
szerint a magas versenyszorongás összefügg a depresszió-
val, a teljesítményromlással, az ego-orientációval, valamint
a külsô motiváltsággal.
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AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Vizsgálatainkat budapesti és vidéki tornaklubokban végez-
zük. A vizsgált személyek 10-20 éves férfi és nôi élsportolók
lesznek. Az adatfelvétel Brunel Mood State Scale, Sport Mo-
tivation Scale, Task and Ego Orientation in Sport Question-
naire, Competitive State Anxiety Invertory-2. kérdôívekkel
és a teljesítmény mérésére szolgáló versenypontszámokkal
történik. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: torna, motiváció, versenyszorongás

TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK ÉS A TESTNEVELÉSI 
TELJESÍTMÉNY FELMÉRÉSE ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
KÖRÉBEN A SZOCIÁLIS HÁTTÉR TÜKRÉBEN
BBoorrkkoovviittss  MMaarrggiitt
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  mmaarrggiittbboorrkkoovviittss@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A tanulók iskolai sikerességét, karrierjét egyéb tényezôk
mellett meghatározza az, hogy milyen módon jutnak a tu-
dáshoz. Ehhez kiegészítô determinatív motívumokként járul
hozzá a család és a kortárscsoportok. A család bonyolult
formáció, mûködését sok tényezô befolyásolja és lényeges az
is, hogy egy adott kultúrában (szubkultúrában) milyen ér-
tékkel bír az iskolai teljesítmény és általában a mûveltség.
Számtalan konvencionális bizonyíték szól arról, hogy a
gyermek fejlôdését elôsegíti/hátráltatja a pozitív/negatív
környezeti hatások együttese. Kísérletet teszünk arra, hogy
bizonyítsuk a szociális hátrányokból adódó hatások destruk-
tív mivoltát.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Összesen négy iskola 281 felsô tagozatos diákjától vettünk
fel adatot, mind hátrányos helyzetû régióból kerültek kivá-
lasztásra. A vizsgált személyek 120 fiú és 158 lány. Az elem-
zéshez az SPSS statisztikai programot használtuk. A kérdé-
seink megválaszolásához Khi2 tesztet, Fisher-féle egzakt
tesztet, t-tesztet, Pearson-féle korrelációt, valamint általá-
nos lineáris modellt, a többszörös összehasonlításokhoz Tu-
key-féle post-hoc tesztet használtunk. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az általunk vizsgált iskolákban jelentôsen kevesebb szülô
engedheti meg magának a magyarországi átlaghoz képest,
hogy gyermekét különórára járassa. A diákok közel 29%-a
nem reggelizik hétköznapokon. Tízórait azonban a diákok
65,3%-a visz magával. Ebédelni csak 5%-uk, vacsorázni pe-
dig 18%-uk nem szokott hétköznapokon. A napi rendszeres-
séggel fogyasztott egészséges ételek és italok gyakorisága
nem különbözött szignifikánsan a különbözô szocio-ökonó-
miai helyzetû és iskolai végzettségû szülôk gyermekei kö-
zött. A családdal való kirándulás és a család anyagi jólléte
Khi2 teszt alapján szignifikánsan összefügg.

KKöövveettkkeezztteettééss
12-14 éves diákok egészségmagatartásának kérdôíves vizs-
gálatát elemeztük, valamint testnevelési felmérést is végez-
tünk. Elôzetes feltevésem, miszerint a hátrányos helyzetû
diákok egészségtelenebbül étkeznek, beigazolódott. Kevesen
járnak sportolni és egészségmagatartásukra sem figyelnek.
A tanári munka komplex tevékenység, ennek köszönhetôen
lehetôség nyílik arra, hogy többféle módon alakíthassuk ki
a diákokban az egészséges életmódra törekvést. A kompe-
tencia alapú oktatás lehetôvé teszi a gyermekek számára
egyes témák (étkezés, sportolás, ruházkodás, higiénia…stb.)
részletesebb és sokoldalú megközelítését.
KKuullccsssszzaavvaakk:: szociális háttér, személyiségfejlesztés, testne-
velési teljesítmény 

A TEHETSÉGGONDOZÁS 
TÖBB SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA 
U19-ES AKADÉMIAI LABDARÚGÓK KÖRÉBEN
CCssáákkii  IIssttvváánn11,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff11,,  NNaaggyy  EEnniikkôô22,,  SSzzáájjeerr  PPéétteerr11,,
ZZaallaaii  DDáávviidd11,,  GGéécczzii  GGáábboorr11,,  RRéévvéésszz  LLáásszzllóó11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Bozsik József Labdarúgó Akadémia, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  ccssaakkii@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Labdarúgásban a kiválasztás éveken át tartó folyamat (Mor-
ris, 2000). Fontos, hogy a sportági tehetség azonosítása ne
a fizikai megjelenés alapján történjen, hanem a képességek
és készségek alapján (Meylan et al., 2010). Az élsportban el-
sôsorban a belsô motiváció a jellemzô (Deci and Rayan,
1985). A tehetség elôrejelzésében a labdarúgásra kifejlesz-
tett pszichológiai eljárások lehetnek eredményesek más mé-
résekkel kombinálva (Reilly, 2013). Új kutatási irány napja-
inkban, hogy a pályafutásuk elején álló sportolók pszicho-
lógiai profilját meghatározzák, majd követéses vizsgálat so-
rán, a sportolói eredményeikkel összevessék (Oláh, 2012).

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Kutatásunkban a labdarúgó tehetséggondozás több szem-
pontú vizsgálatát és az ehhez szükséges körülmények feltá-
rását a Magyar Labdarúgó Akadémia U19-es korosztályá-
ban végeztük (N=19). 
Pedagógiai kérdôívet alkalmaztunk a tehetséggondozás, az
edzô-sportoló kapcsolat vizsgálatához. A zárt végû kérdé-
seknél 1-tôl 5-ig terjedô skálán kellett meghatározni a játé-
kosoknak, hogy mennyire értenek egyet a különbözô állítá-
sokkal. 

AAllkkaallmmaazzootttt  ppsszziicchhééss  ttéénnyyeezzôôkkeett  mméérrôô  tteesszztteekk::
ACSI-28 kérdôív a játékosok megküzdési stratégiájának mé-
résére alkalmas. 
PMCSQ-2 pszichés különbségek mérésére alkalmas. 
SMS, mely 28 kérdésbôl áll és a játékosok motivációs irá-
nyultságát méri. 
CSAI-2 kérdôív a versenyzéssel kapcsolatos kognitív szoron-
gást, a verseny elôtti szomatikus szorongást és a versenye-
redménnyel kapcsolatos önbizalmat vizsgálja. 
Motoros tesztek: Felülés: 1 perc alatt végrehajtott felülések
száma, karhajlítás: 1 perc alatt végrehajtott karhajlítás-
nyújtás száma, 5, 10, 30m sprint, helybôl felugrás, helybôl
távolugrás.

EErreeddmméénnyyeekk,,  kköövveettkkeezztteettééss
Az eredményeink szerint kiemelt fontosságú lehet a játéko-
sok megszólítása a kiválasztásban, illetve az edzô szubjek-
tív véleménye, az „edzô szeme". Igazolnunk sikerült, hogy a
vizsgált labdarúgók belsô motivációs értéke magas, ami
megerôsíti, hogy az élsportban elsôsorban a belsô motiváció
magas értéke a jellemzô. Az eredményeink szerint a pszi-
chés tényezôk kevésbé határozzák meg a magas szintû tel-
jesítményt. A többváltozós statisztikai eljárás hét esetben
mutatott szignifikáns eltérést a különbözô posztok képvise-
lôi között. Így a külsô motivációt, a célkitûzést és a mentá-
lis felkészültséget, a 10m-es sprintet, a koncentrációt, a
csúcsteljesítményt téthelyzetben, a csapaton belüli szerepet
és a motivációhiányt tekintve különböznek leginkább egy-
mástól a posztok. Továbbiakban tervezzük az elemszám nö-
velését és eredményeink okot adnak újabb vizsgálatokra.
KKuullccsssszzaavvaakk:: labdarúgás, tehetséggondozás, kiválasztás
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„FITNESS" VAGY „FATNESS" 
– NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI!
CCsseelliikk  BBeennccee
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
EE--mmaaiill::  ssnnoowwmmeenn@@ffrreeeemmaaiill..hhuu  

BBeevveezzeettééss
A kutatásom témája fôként az általános iskolás egészségneve-
lés témakörébe tartozik. A méréseket egy több, alapfokú okta-
tási tagintézménybôl álló iskolában végeztem, aminek egyik
általános iskoláját már egy korábbi kutatásom során felmér-
tem. Ezt a mérést terjesztettem ki több tagintézményre.
Aktualitását bizonyítja az egyre fiatalabb korban megjelenô
elhízás mértékének növekedése, illetve, hogy egy jó stratégi-
ával és rövid távú célokkal hamar pozitív eredményeket ér-
hetünk el az egészségnevelés területén is.

HHiippoottéézziiss
Feltételezzük, hogy már az általános iskolában elkezdôdik a
gyermekek egészségneveléssel kapcsolatos tudásának gya-
rapítása. Továbbá, egy elkötelezett egészségnevelô munka-
csoport és egy jó egészségnevelô program pozitív változáso-
kat idéz elô az intézmény polgárainak egészségi állapotá-
ban, egészségrôl alkotott képében. Az eredmények állandó
ellenôrzésével és követéses vizsgálatokkal, sikerül egy jó és
pozitív irányba haladó egészségprogramot kialakítani egy
intézményben. Feltételeztük továbbá, hogy egy már jól be-
vált egészségnevelô programmal sikert lehet elérni más in-
tézményekben is.

KKuuttaattááss  ccéélljjaa
Bemutatni egy alapfokú oktatási intézményben mûködô
egészségstratégiát, amelynek minôsége meghatározó, hiszen a
gyermekek másodlagos szociális környezetében realizálódik.
Információt nyújtani a mérésekrôl és a mérési eredményekrôl. 
Megismerni a stratégiai célokhoz vezetô operatív tervezés le-
hetôségeit, a rövid távú célok megfogalmazásának tapaszta-
lati alapjait. 
Bemutatni, hogy minden stratégiai jellegû munkának a sike-
ressége a résztvevôk hozzáállásán és elhivatottságán múlik. 
Bebizonyítani, hogy minden jövôbeli célunkat csak lépésrôl
lépésre és állandó visszacsatolások és ellenôrzések segítsé-
gével tudjuk elérni.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kutatásban a pécsi Városközponti Iskola öt általános is-
kolájának ezerötvenhat 11-14 év közötti tanulója vett részt
(2012-ben), ebbôl kilencszáznegyvenöten töltötték ki a kér-
dôíveket. A több területre kiterjedô egészségnevelô stratégi-
ából, a mindennapos testmozgást, a testedzés fontosságával
kapcsolatos tudatosító tevékenységet, és az egészséges táp-
lálkozást emeltük ki. Az adatfelvétel egyik eszközét egy ön-
kitöltôs kérdôív képezte. A kérdôív három oldalon 18 (fele-
letválasztós és rövid kifejtôs) kérdésbôl állt. A kérdések az
összehasonlíthatóság miatt megegyeznek a 2009-es elôzô
vizsgálatom kérdéseivel. A kérdések felváltva kapcsolódnak
az egészség és a sport témaköreihez. Kitér továbbá az étke-
zési szokásokra, illetve kíváncsi voltam az egyéni vélemé-
nyükre egyes dolgokkal kapcsolatban (Például mit gondol-
nak egészséges ételnek, milyenek az étkezési szokásaik, vagy
szeretnének-e több sportolási lehetôséget az iskolában). Ki-
számítottuk továbbá a tanulók testtömeg-indexét (BMI) is.

EErreeddmméénnyyeekk
A felmérésrôl elmondható, hogy sikerült pozitív eredménye-
ket elérni a táplálkozási és mozgási szokások terén. A ve-
gyes, változatos táplálkozás, rendszeres testmozgás megje-
lenik a tanulók mindennapjaiban. Elmondhatjuk továbbá,
hogy a diákok sokat tudnak az egészségrôl, a mozgás fon-
tosságáról, a mozgás szeretetének fontosságáról. Örömmel
mondhatom el, hogy a Városközponti Iskola 1056 felsô ta-
gozatos tanulójának viszont csak 9%-a tartozik az elhízott
kategóriába, ami, összehasonlítva hasonló elemszámú és té-

makörû kutatásokkal, jobb eredmény. Ezekbôl is látszik,
hogy mennyire fontos egy általános iskolában egy jó egész-
ségnevelô program, egészségnevelô stratégia. A mérések
eredményeit az intézmény beépítheti az egészségnevelési
stratégiába (pedagógiai programba). Fontos: az egészséges
életmódra való nevelés idôben történô elkezdése, illetve a
másodlagos szociális környezet nevelô hatása, az egészség-
gel kapcsolatos tudás készség szintû elsajátítása.
KKuullccsssszzaavvaakk::  egészségnevelés, fizikai aktivitás, iskolai
egészségnevelô program, BMI 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI TANÁCS
CCssóóttii  GGeerrggeellyy  ÁÁkkooss
Magyar Sportmúzeum, Budapest
EE--mmaaiill::  ggccssoottii@@ssppoorrttmmuuzzeeuumm..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az elôadás apropója, hogy az Országos Testnevelési Tanács
(OTT) megalapításának idén van a 100. évfordulója. Az OTT
az elsô magyarországi állami sportirányítási szervezet. Az
elôadó röviden összefoglalja az intézmény történetét, kezdve
az 1913-as alapítástól, a Forradalmi Kormányzótanács álta-
li 1919-es feloszlatáson majd az azt követô újraalakuláson
keresztül, egészen az OTT 1941-es Országos Sport Központ-
tá alakításáig. Mindeközben bemutatásra kerül az OTT több
jeles tagja, valamint a testneveléssel és sporttal kapcsolatos
legfontosabb reformok, törvények, elképzelések és ezek tör-
ténelmi háttere.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az elôadás zömében a Magyar Sportmúzeum gyûjteményei-
ben és könyvtárában fellelhetô képi-, tárgyi-, szakirodalmi-
és forrásanyagra támaszkodik.

EErreeddmméénnyyeekk
Az OTT-nek közel 28 éves fennállása alatt a Vallás és Közok-
tatásügyi Minisztérium (VKM) testneveléssel és sporttal
kapcsolatos véleményezô és tanácsadó testületeként renge-
teg elvárásnak kellett eleget tennie. Többek között az OTT-
re hárult az Országos Testnevelési Alap kezelése, az iskolai
és iskolán kívüli testnevelés oktatásának megszervezése, a
testnevelô tanárok egyenlô jogállásának megteremtése, va-
lamint gyakorlatilag az egész magyar sportélettel kapcsola-
tos véleményalkotás és tanácsadás a VKM felé. 1928-tól pe-
dig a Magyar Olimpiai Bizottság is az OTT keretein belül
mûködött. Mindezt a két világháború által beárnyékolt mili-
tarizált légkörben kellett tennie, mely (Trianont követôen
még jobban felerôsödve) a testnevelésre, mint a katonai ne-
velés egyik alapvetô eszközére tekintett. Az OTT körüli fon-
tosabb személyek: Berzeviczy Albert, Gerenday György, Ka-
rafiáth Jenô, Klebelsberg Kuno, Hóman Bálint, Misángyi Ot-
tó, Prém Lóránd, Tárczay-Felicides Román, Béldy Alajos.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az OTT rendkívül fontos szerepet játszott a magyar testne-
velés és sportélet szervezésében és finanszírozásában. Bár
mûködése során folyamatosan kritikák érték a politikai
spektrum mindkét oldaláról és a sportszervezetek részérôl
is, valamint figyelme jelentôs részét lekötötték a VKM és a
Honvédelmi Minisztérium közti csatározások, mégis ered-
ményesen tudta végezni a rá kiszabott feladatokat.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Országos Testnevelési Tanács, sporttörténe-
lem, intézménytörténet, testnevelés, oktatás, politika
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HEALTHY HABITS: LIVE THEM. TEACH THEM
DDiissnneeyy,,  DDoonn  
The Cooper Institute, USA
EE--mmaaiill::  ddddiissnneeyy@@ccooooppeerriinnsstt..oorrgg

Schools are the heart of health in the USA and Hungary.  As
teachers and professionals we have a great responsibility to
lead the way to improve children's health. 
The rate of inactivity and poor nutrition  in modern youth
in the USA and Hungary are a cause of concern.
Government and professional organizations consider in-
activity and poor nutrition a pandemic and  invest millions
in tax derived funds and countless hours in creating and
executing various interventions to change exercise, nutri-
tion and physical activity behaviors across a lifespan. 
The Hungarian School Sport Federation has partnered with
The Cooper Institute to create the Hungarian National
Fitness Test which is a health related fitness assessment.
This assessment is the first step toward providing solutions.
In both of our countries we will assess, report, and educate
our youth who will then be change agents for future gener-
ations. Together we can make a difference.

EGÉSZSÉGES SZOKÁSOK: ÉLJ VELÜK ÉS TANÍTSD AZOKAT
DDiissnneeyy,,  DDoonn  
The Cooper Institute, USA
EE--mmaaiill::  ddddiissnneeyy@@ccooooppeerriinnsstt..oorrgg

Az iskola az egészségnevelés legfontosabb helyszíne az Ame-
rikai Egyesült Államokban és Magyarországon is. Mint
tanároknak és szakértôknek, óriási a felelôsségünk, hogy
gyermekeinket rávezessük egészségük megôrzésének, javí-
tásának módjára.
Az inaktivitás és a kedvezôtlen táplálkozás gyakorisága a
mai amerikai és magyar fiatalok körében aggodalomra ad
okot. A kormány és a szakértô szervezetek az inaktív élet-
módra és a helytelen táplálkozásra, mint járványra tekinte-
nek. Az adókból befolyó anyagi forrásokból milliókat, vala-
mint számtalan munkaórát fektetnek azoknak a változatos
beavatkozásoknak az elôkészítésébe és végrehajtásába, me-
lyek célja, hogy egy életre kedvezô irányban megváltoztassák
a sportolási, táplálkozási és fizikai aktivitásbeli szokásokat.
A Magyar Diáksport Szövetség társult a Cooper Intézettel,
hogy létrehozzák a Magyar Nemzeti Fitnessz Tesztet, amely
alkalmas az egészségszempontú fittség becslésére. Ez a fel-
mérés az elsô lépés a megoldás felé.  
Országainkban felméréseket végzünk, beszámolókat tar-
tunk és képezni fogjuk az ifjúságot, akik majd közvetítik a
jó példát a jövô generációinak. Együtt képesek vagyunk vál-
toztatni.

SZLOVÁKIA TERMÉSZETBEN VÉGEZHETÔ 
SPORTTEVÉKENYSÉGEINEK KÍNÁLATA 
A TESTNEVELÉS TANTERVEN BELÜL 
DDoobbaayy  BBeeááttaa
Selye János Egyetem, Komárno-Komárom, Szlovákia
EE--mmaaiill::  ddoobbaayy..bbeeaattaa@@sseellyyeeuunnii..sskk

BBeevveezzeettééss  
Szlovákiában, 2008-ban megváltozott az Állami Oktatási
program, melyet az Oktatási és Iskolaügyi Minisztérium dol-
gozott ki. A munkánk során felvázoljuk, hogy Szlovákia
testnevelés tantervében, milyen módon jelennek meg a ter-
mészetben végezhetô sporttevékenységek. A testnevelés
tantárgy tantervében megjelenô természetben végezhetô
sporttevékenységeket mutatjuk be a különbözô iskolai típu-
sokon belül. Melyek azok a természetben végezhetô sportok,
amelyeket leginkább kedvelnek a fiatalok, milyen sporttan-

folyamokat kínál számukra a testnevelés tanterv. A sport-
tanfolyamok a környezô országokhoz képest egyedinek
mondhatók, hiszen a testnevelés tantárgy keretein belül
szervezôdnek.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk  
Tanulmányoztuk, hogy az ISCED 0,1,2,3,-on belül a testne-
velés tanterv milyen módon biztosítja a gyermekeknek a ter-
mészetben végezhetô sporttevékenységeket. A vizsgálata-
inkban arra kerestük a választ, hogy a megkérdezettek kö-
zül, mely sporttanfolyamokat részesítettek elônyben, hogy
érezték magukat ott. Módszer: dokumentumelemzést végez-
tünk az iskolai testnevelés tantervein belül, kérdôív alkal-
mazása: a MSTT Sportturisztikai Szakosztálya által kidolgo-
zott „Üdülési szokások kérdôív" alkalmazásával a Felvidé-
ken élôket kérdeztük meg, n=2965. A kérdôív anonim, tar-
talmaz szociodemográfiai kérdéseket, zárt kérdéseket alkal-
mazva. A kérdôív kérdéseit kvantifikáltuk, SPSS 14.0 alkal-
mazásával az eredményeket feldolgoztuk.

EErreeddmméénnyyeekk  
A Szlovák Állami Oktatási Programon belül a testnevelés
tantárgy tanterve az évi óraszámban 10%-ot biztosít a ter-
mészetben végezhetô sporttevékenységekre. Ezen felül a kü-
lönbözô iskolatípusokra a következô természetben végezhe-
tô sporttanfolyamokat engedélyezi: óvoda (sí-tanfolyam,
úszásoktatás, természetóvoda, korcsolyázás stb.), alsó tago-
zat (természetiskola, úszásoktatás, sízés, korcsolyázás, ke-
rékpározás stb.), felsô tagozat (sí-tanfolyam, úszásoktatás,
kerékpározás, korcsolyázás stb.), középiskola (síkurzus-
snowboard, úszótanfolyam, turisztika, korcsolyázás, kerék-
pározás stb.), egyetem (síkurzus-snowboard, turisztika, ke-
rékpártúra, kenutábor, vízitábor, úszótanfolyam stb.).
Minden évben ôsszel és tavasszal egy-egy napos „Egészsé-
ges életmódra" nevelés napot tartanak, mely tartalmaz: ter-
mészetjárást, természetben végezhetô sporttevékenysége-
ket, az elsôsegélynyújtás ismereteit, közlekedési ismerete-
ket, a helyes táplálkozással való megismerkedést, polgári
védelmet és a természeti környezetben való tartózkodást.
A kérdôívet 62%-ban nôk töltötték ki, a megkérdezettek
65%-a 26-55 év között volt. A válaszadók 46%-a falun él,
míg 47%-uk családi házban lakik.
Összesen 9 163 sporttanfolyamon vettek részt iskolai tanul-
mányaik során, ez 1 fôre 3,1 sporttanfolyamot jelent. Legtöb-
ben sí-tanfolyamon (66%), ezt követte az úszótanfolyam (65%).
A résztvevôk közül 65%-uk jelölte, hogy a sí-tanfolyamon na-
gyon jól érezte magát, az úszótanfolyamon ez 64% volt.
A belföldre évente járó sízôk közül 26%-ban több mint 4
órát, 38%-uk pedig 1-4 óra között síelnek. 

KKöövveettkkeezztteettééss  
A tanulmányunkban bemutatjuk Szlovákia testnevelés tan-
tárgyán belül, hogy milyen természetben végezhetô sportte-
vékenységeket biztosít. Ezek közül kiemelve a sporttanfo-
lyamok pozitív hatását a késôbbi üdülési szokásokra.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Szlovákia, testnevelés tanterv, természetben
végezhetô sporttevékenységek, sporttanfolyamok  

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ TANULÓK KOORDINÁCIÓS
ÉS KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA KÉT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
EErrddeeii  NNoorrbbeerrtt11,,  TTóótthh  BBeerrnnaaddeetttt22

1 Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest 
2 Gyermekház Alapítvány Általános Iskola és Gimnázium, 
Ihrig Károly Doktori Iskola Debreceni Egyetem, Debrecen 
EE--mmaaiill::  eerrddeeiinnoorrbb@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
Jelen elôadás célja, hogy összehasonlítsa két általános isko-
la sajátos nevelési igényû tanulóinak koordinációs és kondi-
cionális képességeit. Vizsgálatunkat a Gyermekház Alapít-
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vány Általános Iskola és Gimnáziumban – kizárólag sajátos
nevelési igényû tanulói – és a Móra Ferenc Általános Iskola
10-15 éves sajátos nevelési igényû tanulói között végeztük.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr  
A vizsgált létszám 42 fô (28 fiú, 14 lány) iskolánként. Fel-
mértük a tanulók alap állóképességét 1000 méteres síkfu-
tással, gyorsasági állóképességét 4x20 méteres ingafutással
és a láb dinamikus erejét helybôl távolugrással. A koordiná-
ciós képességeiket 2x10 méteren egykezes labdavezetéssel,
flamingo-teszttel és lapérintés teszttel mértük. Statisztikai
módszerekkel, az SPSS 14 szoftver segítségével, kétmintás
t-próbával összehasonlítottuk a két általános iskola növen-
dékeinek motoros teljesítményét. Az volt a cél, hogy meg-
vizsgáljuk a sajátos nevelési igényû tanulók fizikai teljesít-
ményét két különbözô általános iskolában. Arra a kérdésre
kerestük a választ, hogy a sajátos nevelési igényû gyerme-
kek motoros képességeiben mutatkozik-e eltérés, ha kifeje-
zetten az ô fejlesztésükre létrehozott iskolát hasonlítunk
össze egy átlagos inkluzív-integráló iskolával szemben.

EErreeddmméénnyyeekk  
A tavaszi szünet miatt az adatok beérkezése még nem teljes,
amelyek pedig nagymértékben befolyásolhatják a várható
eredményeket.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
Vizsgálatunk adatokat szolgáltat az SNI tanulók fizikai tel-
jesítményére, annak érdekében, hogy mozgásprogramjaik
jobban kidolgozhatók és egyénre szabottak legyenek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: motoros képességek, összehasonlító vizsgálat,
sajátos nevelési igényû tanulók, Újpest, Zugló

TESTNEVELÉSI EGYETEMISTÁK TÁPLÁLKOZÁSSAL 
KAPCSOLATOS ISMERETEI - ELÔTANULMÁNY
FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt,,  SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa  
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ffaarrkkaass@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Bár igen széleskörû azon hozzáférhetô irodalom – tankönyv,
internet és egyéb kiadványok –, amely alapján a táplálko-
zással kapcsolatos „modern" ismereteinket megszerezhet-
jük, illetve bôvíthetjük, mégis sok a téves információ, a tév-
hit, amelyek sokszor jelentôsen eltérhetnek a tudományo-
san igazolt eredményektôl és megalapozott tudástól.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Jelen vizsgálatunkban egy korábban összeállított és nem-
zetközi vizsgálatban használt kérdôív (Ozdogan és Ozcelik,
2011) alapján kívántuk felmérni egyetemistáink táplálko-
zással, sporttáplálkozással kapcsolatos ismereteit. Össze-
sen 30 állításra „Igaz – Hamis" döntéssel kellett választ ad-
niuk a hallgatóknak. A válaszadók kor, nem és tagozat sze-
rinti csoportosítását is elvégeztük, hogy az eredményeket
ennek tükrében is elemezni tudjuk. 
Elsô ütemben 67 fô elsô évfolyamos, nappali tagozatos, és
43 fô harmadéves levelezô hallgató kérdôíves válaszait ele-
meztük és értékeltük. Átlagéletkoruk 19,85 ± 1,18 valamint
25,81 ± 5,06 év volt. A helyes válaszokat „1"- el, a helytelen
válaszokat „2"-es értékkel jelöltük, és kiszámoltuk az átla-
got a 30 állítás esetében. Minél közelebb volt az érték az „1"-
hez, annál több helyes választ adtak a hallgatók. A helyes
válaszok százalékos megoszlásának különbségeit Khi2-pró-
ba segítségével hasonlítottuk össze.
Feltételeztük, hogy a felsôbb évfolyamokban mélyebb tudás-
sal rendelkeznek a sport-specifikus táplálkozással kapcso-
latban. Azt is feltételeztük, hogy a levelezô és a nappali ta-
gozatos hallgatók tudása eltérhet, valamint a nemek között
is lehetséges különbség. 

EErreeddmméénnyyeekk
Elsôsorban a rontott válaszok voltak nagyon hasonlók a két
csoportban, fôleg egyes kérdésekhez köthetôen. A levelezô
harmadéves férfiaknál mindössze négy állításnál, a nôknél
pedig hat esetben mindenki helyesen válaszolt, ezek közül
két állítás azonos volt. Az elsô éves nappali tagozatosoknál
nem volt ilyen állítás.
Jellemzô volt, hogy a férfiak és nôk mely kérdésben téved-
tek, vagy rendelkeztek helytelen információval, tagozattól
függetlenül.

KKöövveettkkeezztteettééss
A megkezdett vizsgálat elemzésének folytatásával pontosabb
képet kaphatunk az egyetemisták táplálkozással, sporttáp-
lálkozással kapcsolatos tudásáról, valamint nem, kor és
szakok szerint, és az ország különbözô régióiban történô fel-
mérés összehasonlítása alapján az esetleges oktatási hiá-
nyosságokra, vagy éppen pozitív tapasztalatokra is fény de-
rülhet. Mindez segíthet abban, hogy a korszerû tudás intéz-
ményesített átadására, illetve a hallgatók önálló ismeret-
gyarapítására is felhívjuk a figyelmet.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sporttáplálkozás, egyetemisták, tudás, isme-
retek

LEDTERÁPIA: A PREVENCIÓTÓL A REKREÁCIÓIG
FFaarrkkaass  JJáánnooss
Budapest
EE--mmaaiill::  ffaajjaa@@mmaaiill..ddaattaanneett..hhuu

BBeevveezzeettééss
A fényenergia és a változó mágneses mezôk biológiai hatás-
mechanizmusa a szövetek szintjén hasonló természetû. De
szinergikus hatást várhatunk, amikor fénnyel együtt mag-
netostimulációt is alkalmazunk. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A ledterápia által használt fényenergia leginkább helyi ha-
tást fejt ki a szövetekre. A testen belüli terjedése elsôsorban
a fény hullámhosszától függ. A szövetek reakciója az egyes
szövetrétegek energiaátvivô, abszorbeálló képességének
kombinációja szerint alakul.

EErreeddmméénnyyeekk
Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által, amely növeli
az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben az
aerob és anaerob légzési útvonalon; felelôs többek között a
protein és a kollagén szintézisért, amely jelentôsen befolyá-
solja a szövetregenerációt.
DNS szintézis és sejtosztódás erôs serkentése.
Vasodilatációs hatása a véredények lágy izomtakarója köz-
vetlen relaxációjának köszönhetô, ami az angiogenesis fel-
gyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos,
ami a regenerációt segíti elô.
Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerke-
zetre és azon membránenzim tevékenységekre, melyek a mi-
tokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô
ionpumpákkal kapcsolatosak; ezek mindegyike a membrán
áteresztôképességének növekedéséhez vezet, azaz az elek-
trolitok és a víz disztribúciójának változását eredményezi a
sejtekben vagy organelljeikben és a környezô területeken;
mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökken-
tô hatással bír.
A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô memb-
ránpumpa tevékenység – a neuronokban lévô nátrium-káli-
um és kalcium pumpák, amelyek hiperpolarizációhoz és sti-
mulus zároláshoz vezetnek –, a fájdalom stimulusok vezeté-
se az afferens szálakban csökken, így tiszta fájdalomcsilla-
pító hatást figyelhetünk meg.
A szerotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége
és a béta-endorfin stimuláció felszabadítása révén a pituitá-
ris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok
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fokozott felszabadulásával, amely hozzájárul az erôs fájda-
lomcsillapító hatáshoz. Az immunrendszer szabályozása és
a rheologikus vér tulajdonságok javulnak.

KKöövveettkkeezztteettééss
„A ledoterápiában alkalmazott fizikai tényezôk kihasználása
a nem szteroid gyulladáscsökkentôk alkalmazásának és a
kezelési költségek csökkenéséhez vezet. Ezt a módszert
gyakran, mint választott módszert alkalmazzák, annál is in-
kább, mert a non-invazív módszerek közé tartozik mind a
terápiában, mind a rehabilitációban. 
Úgy tûnik, hogy a magnetoledoterápia az egyik legígérete-
sebb új ága a fizikális orvoslásnak. A módszer alkalmazásá-
val elért terápiás eredmények messzemenôkig kielégítôk, hi-
szen érintés nélküli, fájdalmatlan, gyors hatást eredmé-
nyeznek, ami nagyon lényeges a beteg számára."   
KKuullccsssszzaavvaakk:: oxigén asszimiláció, vasodilatáció, mikrocir-
kuláció, ATP-szintézis, ATP-függô membránpumpa, béta-
endorfin stimuláció

,,A NÉP EGÉSZSÉGE LEGYEN A LEGFÔBB TÖRVÉNY.’’ 
CICERO
MOZGÁS – EGÉSZSÉG: ISKOLAI TESTNEVELÉSRE 
ÉS SPORTRA ÉPÍTETT NEMZETI STRATÉGIAI 
MOZGÁSPROGRAM FIATALJAINK  
FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK TUDATOS FEJLESZTÉSÉHEZ 
FF..  MMéérreeyy  IIllddiikkóó
Óbudai Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  ffeehheerrnnee..iillddiikkoo@@kkggkk..uunnii--oobbuuddaa..hhuu

BBeevveezzeettééss
Nemzeti Stratégiai Mozgásprogram fiataljaink fizikai állapo-
tának tudatos fejlesztéséhez.

MMóóddsszzeerreekk  
A program gondozója az EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZ-
TÉRIUMA.
A programban közvetlenül résztvevô tárcák és feladataik: 
Sportért Felelôs Államtitkárság
A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológi-
ai adottságú, fizikailag jól terhelhetô fiatalok mielôbbi feltér-
képezése (kiválasztása), versenysport felé irányítása. 
Oktatásért Felelôs Államtitkárság 
Elsô mérés:
A tanulók fizikai állapotának országosan egységes minôség-
ellenôrzése.
– Az egészség/terhelhetôség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus
próbákban elért teljesítmény mérése, értékelése, minôsítése. 
– Az egészség/terhelhetôség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hi-
ányosságok feltárása. 
Fejlesztés – egyénre szabott képesség szerinti differenciált
terheléssel.
Szinten tartó program: közepes, jó, kiváló és extra Hunga-
rofit minôsítés esetén
Fejlesztô program: igen gyenge, gyenge és kifogásolható
Hungarofit minôsítés esetén 
Egységes minôségbiztosítás
– A gyenge fizikuma miatt kiszûrt egészségileg hátrányos
helyzetû fiatalok felzárkóztatása.
Második mérés: 
Mérés – visszacsatolás: az oktatásban eltöltött évek alatt a
tanulók egészségi és fizikai állapotában bekövetkezett fejlô-
dés/változás irányának és mértékének nyomonkövetése.
Egységes minôségellenôrzés: 
– Az egészség/terhelhetôség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus
próbákban elért teljesítmény mérése, értékelése. 
– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minôsí-
tése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának
és mértékének nyomonkövetése. 
Egészségügyért Felelôs Államtitkárság
Minden tanévben az oktatás területérôl a tavasszal mért
eredmények alapján az egészségügyiek – korosztályonkénti
és nemenkénti bontásban – intézményi összesített formá-
ban megkapják a tanulók funkcionális állapotára utaló
adatsort.

EErreeddmméénnyyeekk
A program hatékony megvalósítása esetén a 7-18 évesek kö-
rében évente 10%-kal csökken a gyenge fizikuma miatt ki-
szûrt egészségileg hátrányos helyzetû fiatalok százalékos
aránya.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Fiataljaink fizikai állapotának tudatos fejlesztése csak pe-
dagógus-orvos együttmûködéssel az iskolai testnevelésre és
sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén
belül valósítható meg. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: fizikai állapot mérés, Nemzeti Stratégiai Moz-
gásprogram, azonos életesély 

KOGNITÍV FUNKCIÓK SÉRÜLÉSE HIPERKINETIKUS 
ZAVARBAN (ADHD): A RENDSZERES FIZIKAI TRÉNING 
JÓTÉKONY HATÁSA KÍSÉRLETES ÁLLATMODELLEN
FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa11,,  PPóóssaa  AAnniikkóó22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Sporttudományi Kutatóintézet, Budapest 
2 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi 
és Informatikai Kar,
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged
EE--mmaaiill::  kkffeellsszz@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A hiperkinetikus zavar változatos eredetû magatartási rend-
ellenesség, vezetô tünetei a hiperaktív/impulzív viselkedés
és a figyelemzavar. Általában kisiskolás korban kerül diag-
nosztizálásra, mivel mind a kognitív funkciókban, mind a
szociális viselkedésben zavart okoz. A rendellenesség a
gyermekek 6-9%-t érinti világszerte, de a tünetek jelentôs
része a felnôttkorban is perzisztál. A gyógyszeres kezelés el-
sôsorban pszichostimulánsok alkalmazására épül, amely a
fejlôdési szakaszban számos nem kívánatos mellékhatást is
eredményezhet. A jelen munkában a szerzôk az ADHD neo-
natális dopamin–depléciós állatmodelljét alkalmazták, és
felnôtt korban inaktív és rendszeres spontán aktivitást vég-
zô állatokon a kognitív funkciók alakulását vizsgálták.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Wistar patkányokat négynapos korban 6-hydroxydopamin
toxinnal kezeltek intra-cerebroventrikuláris injekció formá-
jában. Ez a beavatkozás 60-90%-kal csökkenti az agy kriti-
kus régióinak dopamin tartalmát. A kontroll állatok csak ol-
dószert kaptak hasonló módon. A felnôtt hiperaktív és kont-
roll patkányok egy részét speciális ketrecekbe helyezték,
amelyek mókuskerékkel voltak ellátva. A másik részét stan-
dard ketrecekben négyesével helyezték el. A 3 hónapos
spontán futás alatt ketrecenként mérték a megtett távolsá-
got. A futást követôen, hathónapos korban mindkét szériá-
ban vizsgálták a figyelmi és memóriafunkciót (új tárgy felis-
merése), valamint a munka és referencia memória alakulá-
sát térbeli tanulási tesztben (Morris maze).

EErreeddmméénnyyeekk
A neonatális korban depletált és álmûtött állatok által meg-
tett távolság a rendszeres tréning során nem különbözött. A
rendszeres mozgás csökkentette új környezetben a depletált
állatok hiperaktivitását az inaktív depletált állatokkal szem-
ben, és erôsítette a figyelmi és memória funkciót az új tárgy
felismerésében. A térbeli tanulás során javulást eredménye-
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zett a munka memóriában (rövidtávú memória), míg a refe-
rencia memória (hosszútávú memória) nem mutatott jelen-
tôs változást.

KKöövveettkkeezztteettééss
Jelen vizsgálatok kimutatták, hogy a rendszeres mozgás je-
lentôs javulást eredményez az ADHD-ra jellemzô vezetô tü-
netekben. A fizikai aktivitást követôen szignifikáns javulás
jelentkezett az állatok figyelmi funkciójában, a munka-me-
mória javulása pedig hatékonyabbá tette a térbeli tanulás
folyamatát. Az eredmények felvetik a lehetôségét a rendsze-
res fizikai tréning alkalmazásának a hiperaktív gyermekek
komplex terápiájában.
KKuullccsssszzaavvaakk:: ADHD, hiperaktivitás-figyelemzavar, kognitív
funkciók, rendszeres tréning

TÁPLÁLKOZÁSI ATTITÛDÖK 
ÉS MÉDIA-HASZNÁLATI SZOKÁSOK 
RENDSZERESEN SPORTOLÓ GYERMEKEK KÖRÉBEN
FFüüggee  KKaattaa,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc,,  FFiigglleerr  MMáárriiaa
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
EE--mmaaiill::  ffuuggeekkaattaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Napjainkban kulcsfontosságú fogalom az egészségtudatos-
ság, azon belül is a gyermekkortól kezdôdô rendszeres
sport. Munkánk célja, hogy felmérjük a rendszeresen, ver-
senyszerûen sportoló gyermekek viszonyát az egészségtuda-
tos magatartáshoz, ezen belül két speciális területre fóku-
száltunk: milyen kapcsolata van a rendszeresen sportoló
gyermekeknek az egészséges táplálkozással; illetve használ-
hatók lennének-e körükben a modern technikai eszközök az
egészséges táplálkozás népszerûsítésére?

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Kutatásunk mintáját a pécsi Rátgéber Kosárlabda Akadé-
mia kötelékében az iskolai testnevelésórán kívül legalább
heti három alkalommal sportoló, 8-17 éves gyermek adta
(n=146). Adatainkat saját szerkesztésû, nyitott és zárt kér-
déseket tartalmazó kérdôív segítségével gyûjtöttük, melyet a
gyermekek anonim és önkéntes módon, szülôi beleegyezés-
sel töltöttek ki, 2013 márciusában. Az adatok feldolgozása
kvantitatív módszerekkel történt, az alkalmazott statisztikai
eljárások között szerepelt leíró statisztikai elemzés, valamint
következtetéses statisztikai próbák (Khi2 próba, t-próba, kor-
respondencia-analízis). Az adatok feldolgozását IBM SPSS
20 programcsomaggal végeztük. 

EErreeddmméénnyyeekk
Rendszeresen sportoló gyermekekbôl álló mintánkban
egyetlen válaszadó sem tartotta kifejezetten egészségtelen-
nek saját táplálkozási gyakorlatát. Mintánkban összefüg-
gést találtunk az egészséges táplálkozás bevallott fontossá-
ga és a saját táplálkozás pozitív értékelése között. 
Nem találtunk statisztikailag kimutatható összefüggést a
testnevelésórán kívüli sportolás gyakorisága és a gyermeke-
ket célzó élelmiszeripari reklámok önreflektíven értékelt ha-
tása között. 
Kimutatható összefüggést nem találtunk a testnevelésórán
kívüli sportolás gyakorisága, valamint a médiában reklámo-
zott élelmiszerek egészséges voltának gyermekek általi per-
cepciója között.
Feltételezésünket, miszerint összefüggés van a testnevelés-
órán kívüli sportolás gyakorisága és az egészséges táplálko-
zás személyes fontossága között, a kutatás során gyûjtött
adatok statisztikai vizsgálata nem igazolta. 
A vizsgált gyermekkorú populációban mind az érintôképer-
nyôs mobiltelefonok használata, mind a közösségi hálózati
portálon való regisztráltság 70%-ot meghaladó. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Az egészségtudatos magatartás kialakításához a rendszeres
sportolást már gyermekkorban fontos lenne összekötni az
egészséges táplálkozás technikáinak megismertetésével, kü-
lönösen az élelmiszeripari reklámok hatásának tudatosítá-
sával. Minderre hatékony eszköz lehet az internet és az érin-
tôképernyôs mobiltelefonok által alkotott modern technoló-
giai platform. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: egészségtudatosság, sporttáplálkozás, közös-
ségi média

AZ AGRESSZIÓ, A DÜH ÉS A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT 
ALAKULÁSA LABDARÚGÓ CSAPATOKNÁL 
KÜLÖNBÖZÔ TÉTHELYZETEKBEN
GGaaddaanneecczz  PPéétteerr
Budapesti Mûszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudo-
mányi Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 
Munka- és szervezetpszichológia mesterképzés, Budapest 
EE--mmaaiill::  ggaaddii118899@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Kutatásomban az agressziós hajlam (trait anger), a pillanat-
nyi düh (state anger), valamint a szubjektív jóllét (subjective
well-being) összefüggését vizsgálom három labdarúgó csa-
patnál. Arra keresek választ, hogy a játékosok agresszióra
való hajlama milyen mértékû pillanatnyi düh formájában
nyilvánul meg, illetve van-e összefüggés az éppen jellemzô
szubjektív jóllét és a pillanatnyi düh között (a sporton kívü-
li élet hogyan hat a pillanatnyi dühre, és az edzéshelyzet ezt
mennyiben változtatja meg). Mindemellett vizsgálom a pilla-
natnyi düh és a szubjektív jóllét alakulását edzések és mér-
kôzések elôtt és után, illetve az edzô pillanatnyi affektivitá-
sának a játékosokra gyakorolt hatását. Az értékeket csapa-
tok szintjén vetem össze, hogy általános következtetéseket
vonhassak le, egyéni szinten pedig az agresszió szempontjá-
ból a két végleten elhelyezkedô játékosok értékeit vizsgálom
külön. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Kutatásomban három igazolt játékosokból álló labdarúgó
csapat vesz részt (2 U18-as fiú, 1 U17-es lány csapat). Há-
rom tényezôt vizsgálok: agresszióra való hajlam (STAXI
’’anger-in, anger-out’’ skála), pillanatnyi düh (STAXI ’’state
anger’’ skála) és pillanatnyi szubjektív jóllét (COMOSWB). A
pillanatnyi tényezôket (düh és szubjektív jóllét) a bajnoki
szezon különbözô helyzeteiben, nevezetesen vegyes felké-
szülési idôszakban, közvetlenül tétmeccsek elôtti és utáni
edzések során, illetve mérkôzések elôtti és utáni pillanatok-
ban mérem fel. Emellett az edzések elôtt az edzôvel is kitöl-
tetem a pillanatnyi állapotra vonatkozó kérdôíveket, illetve
megkérem, sorolja fel a három leginkább és legkevésbé ag-
resszív játékosát, hogy azok eredményeit külön is vizsgál-
hassam. Nemek közötti összehasonlításra is lehetôség nyí-
lik. Mind az edzô, mind a játékosok esetében korreláltatom
az agressziós hajlam és a szubjektív jóllét kérdôíveket a pil-
lanatnyi düh kérdôív eredményeivel.

EErreeddmméénnyyeekk
Az egyes eredményeket, a skálák korrelációit és az egyes szi-
tuációk közötti különbségeket az elôadás során ismertetem.

KKöövveettkkeezztteettééss
Kutatásom felhívhatja a figyelmet a kontrollmechanizmusok
jelentôségére mérkôzéseken és edzéseken, azok kiemelt fon-
tosságát a hajlam szinten agresszív játékosok esetében, va-
lamint alapot nyújthat a düh és a szubjektív jóllét optimális
szintjének kiépítésében.
KKuullccsssszzaavvaakk:: agresszió, szubjektív jóllét, düh
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SPORTSZAKMAI AUDIT VÉGZÉSÉNEK IDÔSZERÛSÉGE 
A MAGYAR SPORTBAN
GGéécczzii  GGáábboorr,,  GGôôssii  ZZssuuzzssaannnnaa,,  KKaassssaayy  LLiillii,,  
SSiippooss--OOnnyyeessttyyáákk  NNiikkoolleettttaa,,  NNaaggyy  AAttttiillaa,,  GGeerrggeellyy  IIssttvváánn
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ggaabboorr@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A magyar sport életében jelentôs változások zajlanak a mos-
tani idôszakban, lehetôségeket kapnak az élsport szövetsé-
gei a tudatos sportágfejlesztésre. Mind a TAO-s sportfinan-
szírozás, mind a kiemelt sportágak állami támogatása mér-
földkônek számítanak a hazai sportélet korszerûsödéséhez,
megújulásához. Ezeknek a lehetôségeknek a kiaknázásához
elengedhetetlen az auditálás, azaz a szervezet szakszerû
mûködésének vizsgálata, melyet mûködô rendszerekre, fo-
lyamatokra, termékekre vonatkoztatnak, megvizsgálva,
hogy az mennyire felel meg bizonyos elvárásoknak, elôírá-
soknak. Az audit másfelôl bizonyítékok nyerésére és ezek
objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és do-
kumentált folyamat is egyben, amely az auditkritériumok
teljesülését méri (ISO 19011). Ezzel kapcsolatosan Chella-
duarai és Chang (2000) leírták, hogy a különbözô minôségi
standardok és célok összefüggésben állnak a szervezetben
dolgozók kvalitásaival.
A sporttal kapcsolatban jellemzôen jelen van a sportsérülé-
sek auditálása, melynek segítségével a sportáganként eltérô
gyakoriság is megállapítható (Boyce and Quigley, 2003).

MMoonnddaanniivvaallóó
Létezik azonban kifejezetten sportszakmai audit is, amely a
sportágfejlesztés fázisai közül az elsôben, az állapot megis-
merésében, felmérésében kiemelt fontosságú feladat (Ster-
benz és Géczi, 2013). Chaker (2004) szerint a sporton belü-
li megfelelô kormányzáshoz (good governance) szintén szük-
séges a szervezetek szakmai auditja, ezzel segítve a sport
fejlôdését. A sportágak sikeres, eredményes fejlesztésének
kiindulópontja tehát a sportszakmai audit, az abban rögzí-
tett tényadatokhoz képest kell majd késôbb a változásokat
mérni. 
A sportszakmai audit alkalmával az összes olyan területet
meg kell vizsgálni, mely a sportág életében releváns ténye-
zô, úgymint a stratégia, a szervezettség, a sportágfejlesztés,
a létesítményhelyzet, az oktatás, a kommunikáció, a diák-
sport, a társadalmi befogadás, az erôszak elleni tevékenység
és a sportorvosi háttér. A sportszakmai audit már itthon
sem ismeretlen, 2009-ben a Magyar Jégkorong Szövetség
átesett egy Nemzetközi Jégkorong Szövetségi (IIHF) auditon,
melybôl sokat okulva tudott javítani a felelôs vezetôség a
szervezet mûködésén. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: audit, sportfinanszírozás, sportágfejlesztés,
stratégia

A SPORTSZEKTOR RÉSZESEDÉSE 
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL
GGôôssii  ZZssuuzzssaannnnaa,,  GGéécczzii  GGáábboorr,,  SSiippooss--OOnnyyeessttyyáákk  NNiikkoolleettttaa
Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ggzzssuuzzssaa@@nneett--ttvv..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szerzôk arra keresték a választ, hogy a személyi jövede-
lemadó felajánlható 1%-ából milyen arányban részesedik a
sportágazat. Ezen adományozási forma során civil és non-
profit szervezetek kaphatnak támogatást. Magyarországon
az adó 1%-át civil szervezeteknek 1997 óta, az 1+1%-át ci-
vil szervezetek és egyházak részére 1998 óta ajánlhatják fel
magánszemélyek.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálat a dokumentumelemzés segítségével történt. Az
adóhivatal rendszeresen tesz közzé tájékoztató kiadványo-
kat a felajánlott összegekrôl. Az elemzés során az elmúlt
négy év adatait hasonlítottuk össze. A vizsgálat során fel-
mértük, hogy hogyan változott az egyes szektoroknak fela-
jánlott rész, változott-e a felajánlók százalékos aránya, és
milyen hatással voltak az adóváltozások a befizetett, és a
felajánlható összegekre.

EErreeddmméénnyyeekk
A közzétett kimutatások alapján az utóbbi évben a felajánlott
összeg évrôl évre csökken. 2010-ben még 17,9 milliárd volt,
2011-ben 15,9 milliárd, addig 2012-ben már csak 12,45 mil-
liárd. Ez 30%-os csökkenés. A civil szervezetek közül az ala-
pítványok részesülnek a legnagyobb támogatásban, 14.535
szervezet számára 5,390 milliárd forintot ajánlott fel közel
1,390 millió adózó, az egyesületek esetében 14 ezer szervezet
szerepel a támogatottak között, ôk 1,597 milliárd forintra szá-
míthatnak. A több mint 416 ezer felajánlás alapján, 47 felsô-
oktatási intézmény összesen 19,7 millió forintot kapott mint-
egy 3.800 adózótól. A tevékenységek szerinti megoszlás a
2012-es évi adatok alapján a következôt mutatja, a legtöbb
felajánlást az egészségügyi szektor kapja 30%-os részesedés-
sel, ezt követi az oktatás 26%-kal, majd természetvédelem és
állatvédelem 10%, a szociális ellátás 8%-kal és a sport szek-
tor 7%-kal. A megelôzô években is hasonló arányt láthattunk,
bár az egészségügyi szektor 1-2%-kal többet, míg az oktatási
szektor 1-2%-kal kevesebbet kapott. Amennyiben a felajánlott
összegek nagysága szerint vizsgáljuk, a legnagyobb összeget
kapott tíz szervezet közé egészségügyi szektorban mûködô
alapítványok és állatmenhelyek kerültek be. A támogatott
szervezetek között közel négyezer sportszervezet található, mi-
nimális mértékben megjelennek itt a szövetségek is, de sokkal
jellemzôbbek az egyesületi és alapítványi formát támogatók
száma. A legtöbb támogatott sportszervezet – számuk megkö-
zelíti a 600-at  – Pest megyében található. A sportágak közül
egyértelmûen kiemelkedik a labdarúgás és a küzdôsportok.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az adatok azt mutatják, hogy a sportszektor ugyan részese-
dik az adó 1%-ából, de a civileket az egészségügyi szerveze-
tek és az állatmenhelyek tudták megszólaltatni. Együttes
cél megszólítani azokat az adózókat, akik nem töltik ki a
rendelkezési nyilatkozatot.
KKuullccsssszzaavvaakk:: személyi jövedelemadó, 1%, sporttámogatás

ECONOMIC BENEFITS TO CITIES OF HOSTING MAJOR
SPORTS EVENTS
CChhrriiss  GGrraattttoonn
Sport Industry Research Centre
Sheffield Hallam University, UK
EE--mmaaiill::  cc..ggrraattttoonn@@sshhuu..aacc..uukk

The economic benefitsof hosting major sports events have
become an increasing controversial part of event literature.
Many governments around the world have adopted nation-
al sports policies that specify that hosting major sports
event is a major objective.   
A broad range of benefits has been suggested for both the
country and the host city from staging major sports events
including: economic impact, urban regeneration legacy
benefits, sporting legacy benefits, tourism and image bene-
fits, social and cultural benefits.  
It is well known that cities and countries compete fiercely to
host the Olympic Games or the soccer World Cup.  This pre-
sentation will concentrate on the legacy benefits generated
from hosting major sports events such as the Olympic
Games. The presentation focuses particularly on the bene-
fits to Beijing and China from the summer Olympics of 2008
and also the legacy of London 2012.
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A NAGYVÁROSOK GAZDASÁGI HASZNA 
A KIEMELT SPORTESEMÉNYEK RENDEZÉSÉBÔL
CChhrriiss  GGrraattttoonn
Sport Ipari Kutató Központ
Sheffield Hallam Egyetem, Nagy-Britannia
EE--mmaaiill::  cc..ggrraattttoonn@@sshhuu..aacc..uukk

A nagyvárosok kiemelt sportrendezvényekbôl származó gaz-
dasági haszna a rendezvényszervezés területének egyre in-
kább ellentmondásos témájává válik. A világ sok kormány-
hivatala tette magáévá a nemzeti sportpolitikai irányelvek
között kiemelt célként a nagyszabású sportesemények meg-
rendezését. 
Széles azon elônyök tárháza, amelyeket ezáltal mind az or-
szág, mind pedig a rendezô város élvez: a gazdasági hatás,
a város felújításának megmaradó tárgyi értékei, a sportban
megjelenô hatások, a turizmusból és a megítélés javításá-
ból származó haszon, valamint a szociális és kulturális
gazdagodás. 
Az is közismert, hogy a városok és országok ádáz harcot vív-
nak az Olimpiai Játékok vagy a futball Világbajnokság meg-
rendezéséért. Ez az elôadás azokról az elônyökrôl szól, amely
egy kiemelt sportesemény, mint például az Olimpiai Játékok
megrendezésébôl származik. Elsôsorban a pekingi, Kínában
megrendezett 2008-as, valamint a 2012-es londoni Olimpiai
Játékok  hozadékát kívánja bemutatni az elôadás. 

„ÉREMVADÁSZAT" – AZ ELIT SPORTOK 
VERSENYKÉPESSÉGE MAGYARORSZÁGON
GGuullyyááss  EErriikkaa,,  SStteerrbbeennzz  TTaammááss
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  gguullyyaass@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Ahogy a gazdaságban, úgy az élsportban is egyre élezôdik a
nemzetek közötti verseny. Egyre több ország fordít kiemelt
figyelmet és allokál jelentôs forrásokat versenysportjának
fejlesztésére. Azonban az olimpián kiosztható érmek száma
adott, a sportban csak úgy kerülhetünk elôrébb, ha valakit
legyôzünk. Ahhoz, hogy Magyarország képes legyen meg-
ôrizni elôkelô helyét az olimpiai éremranglistán, fontos,
hogy azonosítani tudjuk azokat a kulcstényezôket, melyek
ebben a versenyben meghatározó szerepet játszanak. A nö-
vekvô verseny és a globalizációs folyamatok miatt, egyre
erôsebben merül fel a kis országok számára a specializáció
kérdése a sportban, mint járható út eredményességük javí-
tása érdekében. Kutatásunkban a versenyképesség közgaz-
daságtani elméleteinek segítségével elemezzük a magyar
sport modelljét.

MMóóddsszzeerreekk  
Az elit sportok versenyképességét meghatározó tényezôk
azonosítását többlépcsôs módszer segítségével végeztük. Az
eredményességre vonatkozó adatok összegyûjtése után
megvizsgáltuk a sportágak piaci részesedésének és a ver-
seny intenzitásának alakulását az elmúlt olimpiákon. A ku-
tatás másik pillérét a kvalitatív adatgyûjtés képezi, mely
kérdôíves felmérés segítségével a kiemelt sportágak „puha"
tényezôinek feltárására irányul. Az adatokat a sporttudo-
mányban új, de az üzleti életben már alkalmazott döntéstá-
mogató módszer segítségével elemezzük. A szakértôi rend-
szer segítségével azonosítjuk az egyes sportágak versenyké-
pessége szempontjából meghatározó tényezôket és összeha-
sonlítjuk a hat nemzet körében végzett SPLISS (Sport Policy
Leading International Sporting Success) kutatás eredmé-
nyeivel.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Magyarország hagyományosan kiugróan jól teljesít az olim-
piai éremvadászat során, ugyanakkor élsportjának stratégi-

ai fejlesztése elmarad a fejlett országokéhoz képest. Korábbi
kutatások megerôsítették, hogy a sikerek elérésében az ál-
lami források mennyisége fontos tényezô, de annak formá-
ja, minôsége, az intézményi struktúra elemzése eddig nem
kapott kellô figyelmet. A magyar elitsport versenyképességé-
nek javítása érdekében szükséges a teljesítménymérés-ösz-
tönzés rendszerének újragondolása, és a finanszírozás, spe-
cializáció stratégiájának kialakítása.
KKuullccsssszzaavvaakk:: versenyképesség, sportfinanszírozás, elit
sportok

PETO2  A VENTILÁCIÓS KÜSZÖB 
MEGHATÁROZÁSÁNAK ÚJ LEHETÔSÉGE?  
GGyyöörree  IIssttvváánn
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
EE--mmaaiill::  ddrr..ggyyoorreeiissttvvaann@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az anaerob átmenet meghatározása fontos szerepet játszik
a kardiológiai, pulmonológiai betegek rehabilitációjában,
valamint a sportolók terhelhetôségének megállapításában.
Az anaerob átmenet meghatározása invazív módszerrel, tej-
sav, sav-bázis egyensúly mérésével történik. A ventilációs
küszöb megállapítására (non-invazív eljárás) több eljárást is
alkalmaznak, többek között: RQ=1; VCO2 slope (VCO2 -VO2),
VE-VCO2, VE – terhelés intenzitás, valamint EQO2 ábrázolá-
sa. Az elmúlt öt-tíz évben, a nemzetközi irodalomban egyre
több közlemény jelenik meg arról, hogy az egyes meghatáro-
zási módszerek nem minden esetben esnek egybe, és egyik,
vagy másik módszer felül, vagy alul méri az átmenet zóná-
ját. A klinikumban, pulmonológiai spiroergometriai vizsgá-
latok során került elôtérbe a kilégzett levegô CO2 és O2 nyo-
másának mérése, melyet a légvételrôl-légvételre történô
analízis tett lehetôvé (PETCO2: end-tidal carbon dioxide ten-
sion; PETO2: end-tidal oxygen tension). Normál, ellenôrzött
körülmények között a PETCO2 értéke megegyezik az artéri-
ás vér pCO2 értékével Hgmm-ben. PETO2 esetében hasonló
összefüggést nem tudtak kimutatni. Néhány szerzô megem-
líti, hogy a PETO2 értéke progresszív terhelés során nô. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Elôször különbözô sportágakban (kajak-kenu, triatlon, csel-
gáncs, futás, kézilabda) spiroergometriai futószalagos terhe-
lés eredményeit vizsgáltam meg, az alap gázcsere paraméte-
rek (VE,VO2,VCO2, RQ) mellett a PETO2-t is figyelembe véve.
A vizsgálati protokoll minden sportoló esetén azonos volt: 6
km/h kezdô sebesség, állandó 1,5%-os meredekség mellett
percenként 1 km/h-val növeltük az intenzitást. 
Többlépcsôs terhelés esetén (kerékpáros, futószalagos) a
spiroergometriás vizsgálatokat a vér metabolikus paraméte-
reinek mérésével egészítettük ki és összehasonlítottuk a
PETO2 változásával.

EErreeddmméénnyyeekk
Minden sportoló esetében a PETO2 változott a terhelés so-
rán, elôször csökkent, majd a terhelés utolsó harmadában
az intenzitással folyamatosan emelkedett. A törésponthoz
tartozó PETO2 értékek 100-115 Hgmm között voltak, és az
egyes ventilációs küszöb értékekkel jó megközelítést mutat-
tak. A terhelés alatti metabolikus paraméterek változása
szintén jól korrelált a PETO2 változással. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A PETO2 figyelembevétele a ventilációs küszöb meghatározá-
sánál egy új lehetôség, de további vizsgálat és elemzés szük-
séges a rutinban történô használatához.
KKuullccsssszzaavvaakk:: ventilációs küszöb, anaerob átmenet, VO2,
VCO2, PETO2, PETCO2

29Elôadáskivonatok • X. Országos Sporttudományi Kongresszus

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

4
. é

v
fo

ly
a
m

 5
4
. sz

á
m

 • 2
0
1
3
/2

Szemle 2013/2/03-62  2013/05/14 17:26  Page 29



A KÉZILABDA TUDÁSÁTADÁS A MÉM ELMÉLET TÜKRÉBEN 
A XXI. SZÁZAD KÉZILABDAEDZÔ TOVÁBBKÉPZÉS 
ÉS JÁTÉKOS FELKÉSZÍTÉS „ÚJ" MEGKÖZELÍTÉSE 
GGyyöörrffii  JJáánnooss
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest
EE--mmaaiill::  ggyyoorrffiijjaannooss@@mmoobb..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Új elemzési módszerek bevezetésével fejleszthetônek tartom
az edzôk, játékvezetôk és a játékosok képzését és tovább-
képzését. A mérkôzésszituációkhoz közelebb álló helyzete-
ket kell megmutatni. A mém-elmélet alkalmazása olyan fel-
ismert, emlékezetben tárolt játékstruktúrákra, alaphelyze-
tekre hívja fel a figyelmet, amit az oktathatóság és a gyor-
sabb és eredményesebb döntéshozatal érdekében, érdemes
új technológiai eszközökkel is bemutatni, elemezni, logikai
rendbe szedni. 

MMóóddsszzeerreekk  
A japán katák mintájára játékosok közötti alapviszonyok,
kiinduló helyzetek kialakítására került sor. A helyzetek
elemzéséhez háromféle vizuális felvételi módszert alkalmaz-
tam: az irányító mögötti szemmagasságból készült felvétele-
ket, ezen kívül 3D felvevô kamerával és a játékosok homlo-
kára szerelt (irányító, átlövô, kapus, védô) felvevô kamerá-
val egyaránt dolgoztam. A módszert – a különbözô felvétele-
ket összevágva – az edzô és játékvezetô képzések anyagába
és a játékosok képzésébe is egyaránt hatékonyan be lehet
építeni. A videokonferencia módszerét és az on-line szakmai
konferencia módszerét a gyakorlatban több alkalommal
eredményesen kipróbáltam. A képzésekbe, továbbképzések-
be mindkét megoldás költséghatékony módon bevezethetô,
alkalmazható.  

EErreeddmméénnyyeekk
Bebizonyosodott, hogy az új technikai módszerek a játékos
és sportszakember képzésbe hatékonyan beépíthetôk. A fej-
kamerás rögzítés szakít az asszociatív nézôponttal, és a
disszociatív láttatás mód alapvetô szemléleti váltást jelent
az oktatásban. A 3D technológiával kiegészítve a szemma-
gasságból készített felvételekkel jelentôsen segíti a helyzetek
elemzését, támogatják a gyorsabb megértést. A komplex
módszer az edzô és a játékos együttes szellemi munkájára
alapoz, a döntési helyzetek részletes, több szempontú elem-
zésével segíti a helyes döntések meghozatalát. Az állandó ki-
induló játékhelyzetekbôl történô gyakorlatindítás segíti a já-
tékhelyzetek gyors felismerését, megértését, a leghatéko-
nyabb megoldás kiválasztását.
KKuullccsssszzaavvaakk:: mém-elmélet, budo hagyomány adaptálható-
sága, fejkamera, 3D technológia

AZ STPI TRAIT-SKÁLÁINAK VALIDITÁS-VIZSGÁLATA 
SPORTOLÓK KÖRÉBEN
HHaajjdduunnéé  LLáásszzllóó  ZZiittaa
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  zziittaa@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Jelen vizsgálatunkban arra keressük a választ, hogy a spor-
tolók lelki folyamatainak – a szorongás, a düh, a kíváncsi-
ság – sok összetevôs rendszere, hogyan befolyásolhatja, mi-
tôl válhat egyedivé, hogyan határozza meg a sportoló egyén
stílusát, és a környezettel való interakcióit.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
A vizsgálati mintát Pécsett az egyéni és csapatsportágban
résztvevô sportolók körében végeztük (n=243). A vizsgálati
módszer az STPI szerkesztési elvére épül, amely egy intenzi-
tás skálán regisztrált állapotot és egy gyakoriság skálán fel-
mért hajlam reakciókat mér. A személyiségváltozók State-

Trait vizsgálatára a Cronbach alfa együttható meghatározá-
sát alkalmaztuk, amely a skálák belsô konzisztencia méré-
sét teszi lehetôvé. A skálán elért értékek értelmezésének
alapja a standard értékekhez való viszonyítás volt.

EErreeddmméénnyyeekk
Az állapot skálák Cronbach alfa értéke 0.6-0.904 között mo-
zog, így a kapott konzisztencia mutatók értéke a skála meg-
bízhatóságát jelzi. A kritériumainak legkevésbé a Pillanatnyi
Kíváncsiságot mérô skála tesz eleget, mert nem egyértelmû-
en fogalmazza meg a környezet felderítésére irányuló aktu-
ális törekvést, ezért térhetnek el szembetûnôen az eredmé-
nyek az egyéni és a csapatjátékokban sportolók között. A
Pillanatnyi Szorongás skála tételeinek belsô konzisztenciája
még az elfogadható tartományon belül van, mindkét muta-
tóban. A Pillanatnyi Düh skála tételei vizsgálatakor a Cron-
bach alfa értékek magas megbízhatóságra utalnak mindkét
mért sportolói csoportnál.
A vonás skálák Cronbach alfa értéke 0.621-0.730 között
mozog. A Kívánságra való Hajlam a skálánál a Cronbach al-
fa által jelzett megbízhatósága az egyéni sportolóknál, és a
csapatsportágban versenyzôknél egyaránt megfelelô volt. A
Szorongásra való Hajlamot vizsgáló skálák értékei az egyéni
sportolók körében magas értéket, míg a csapatjátékban ver-
senyzôk körében alacsony értéket mutatnak. A szorongás
állapot erôsebb intenzitása magyarázható azzal, hogy az
egyéni sportolók a versenyek során többet vannak magukra
utalva, szemben a sportjátékot ûzôkkel. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A State-Trait skálák értékeinek prezentálása alapján megál-
lapítható, hogy az egyéni és a csapatsportágak jellegébôl
adódóan alapvetô különbség van a sportolók személyiségje-
gyei között, amely befolyásolta a kapott eredményeket. A
versenyzôk megismerését követôen, az esetleges „gyenge"
pontjaiknak felderítése elôsegítheti a sportolói pályafutásuk
eredményességét. A továbbiakban megfelelô sportpszicholó-
giai és sportpedagógiai ráhatások ajánlásai fogalmazhatók
meg az edzôk, sportszakemberek számára. A skálák validitá-
sa megfelelô, javasoljuk további felhasználását és szélesebb
körben való tesztelését, komparatív elemzések vizsgálatát.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportpszichológia, személyiségjegyek, szo-
rongás

ÖNMOTIVÁLTAK-E A TANULÓK A TESTNEVELÉS IRÁNT
MAGYARORSZÁGON?
HHaammaarr  PPááll11,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn22,,  SSooóóss  IIssttvváánn33

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

BBeevveezzeettééss
A címben megfogalmazott kérdést nem elsôsorban pszicho-
lógiai jelenségként, hanem az iskolai tanítás-tanulás, az is-
kolai testnevelés pedagógiai kérdéseként vizsgáltuk. Az is-
kolára vonatkoztatva a motiváció témakörét, a kulcskérdés,
hogy miként nevelhetünk belsôleg motivált, tanulás- és tu-
dásvággyal rendelkezô gyermekeket. Pedagógiai szempont-
ból a legfontosabb cél, hogy a tanulókat képesek legyünk
hatékonyan motiválni a belsô, érdeklôdésbôl fakadó cselek-
vésre (Szabó, 2004). Az iskolai testnevelésben motiváló ha-
tás csak úgy érhetô el, ha valamilyen tevékenységet, ese-
ményt, tanulói szerepet vagy tananyagot érdekessé teszünk,
vagyis felkeltjük a tanulók érdeklôdését. Leegyszerûsített
formában: az érdeklôdés a pedagógiai alkalmazás számára
elérhetôvé teszi a motivációt (Rétsági és Hamar, 2004). Vizs-
gálati hipotéziseink: feltételeztük, hogy az iskolai testneve-
lés elsajátítási folyamatában az olyan, tanulókat motiváló
tényezôk, mint a teljesítményorientáltság, eltökéltség, kitar-
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tás, megbízhatóság, kényelemszeretet, kikapcsolódni vá-
gyás, szórakozás keresése, kockázatkerülés dominánsan
fellelhetôk, és ezek egymással összefüggésben állnak. A
testnevelésórákon meghatározó szerepet játszó, felsorolt
motivációs tényezôk a nemek és az életkor függvényében jel-
lemzôen nyilvánulnak meg.

MMóóddsszzeerreekk
A vizsgálati minta 2840, 11-18 éves tanulóból állt, nemek
szerint közel azonos arányban megosztva: 1367 fiú és 1473
lány. A keresztmetszeti vizsgálat módszere kérdôíves felmé-
rés volt. Az önmotivációs kérdôív 36 kérdést tartalmazott,
ahol a vizsgált személyeknek egy ötfokozatú Likert-skálán
kellett a kérdésekben szereplô kijelentéseket önmagukra vo-
natkoztatva értékelniük. A kérdôív 36 kérdésébôl hat faktort
(F) képeztünk. Az adatfeldolgozást két szempontos variancia-
analízissel, Bonferroni Post Hoc, Kolmogorov Smirnov és Le-
ven’s teszttel végeztük. 

EErreeddmméénnyyeekk  
A testneveléshez, mint a fizikai aktivitás megnyilvánulásá-
hoz kapcsolódó pozitív karakterû faktorok mind a lányok,
mind a fiúk esetében magasabb értékeket vettek fel, mint a
negatív tartalmakkal rendelkezô faktorok. Az eredmények
nemenkénti és korosztályonkénti összehasonlításakor a leg-
markánsabb nemi differencia a teljesítményorientáltság és a
kockázatkerülés faktorok között figyelhetô meg. Az életkor
szempontjából legtanulságosabb eredmény, hogy a legfiata-
labb korosztály szinte minden tekintetben eltér az idôsebb
korcsoportoktól.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Vizsgálati hipotéziseink megtarthatók. Az önmotivációs ered-
ményeink annyiban állnak összhangban az iskolai testneve-
lés affektív jellemzôirôl, a tanulói attitûdrôl kialakult képünk-
kel, hogy a testnevelés iránti, alapjában véve pozitív érzelmi
kötôdés – még kockázatvállalás és az izgalom magasabb
szintje mellett is – a feladatmegoldásra, a sikeres teljesítésre,
az önmagába vetett bizalomra épül. Ez a testnevelés tanítása
és tanulása szempontjából megnyugtató hátteret jelent.
KKuullccsssszzaavvaakk:: iskolai testnevelés, önmotiváció, 11-18 éves
korosztály

EGYETEMI ÉLSPORTOLÓK A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKON
1991-2012
HHééddii  CCssaabbaa
Nyíregyházi Fôiskola
Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  hheeccssaa995566@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A teljesítménysport eredményessége szempontjából az egye-
temi sport szerepét különbözô módon értékelik és kezelik vi-
lágszerte. Vannak államok, ahol a felsôfokú intézményeket
az élsport bázisának tekintik és vannak országok, ahol nem
tulajdonítanak kiemelt jelentôséget az egyetemi sportnak. A
magyar sport, ha csupán az olimpiákon elért eredményeit
vesszük figyelembe, méltán mondható tekintélyparancsoló-
nak. Az olimpiai eredményesség és az egyetemi sport össze-
függéseivel hazánkban ez idáig nemigen foglalkoztak sport-
szakemberek, és a téma nem került a hazai kutatások látó-
terébe sem. A tanulmány célja, hogy áttekintse: (1) az elmúlt
két évtizedben az Universiadékon és az Egyetemi világbaj-
nokságokon érmet szerzett sportolók közül hányan kerültek
be az olimpiai csapatokba; (2) hány nappalis egyetemi hall-
gató volt tagja az olimpia csapatoknak ebben az idôszakban. 

MMóóddsszzeerr  
A tanulmányban jelzett témához a szerzô dokumentume-
lemzés és résztvevôi megfigyelés módszerével gyûjtött infor-
mációkat.

EErreeddmméénnyyeekk
Az elsô téma elemzéséhez elegendô információ áll rendelke-
zésre. Ennek alapján megállapítást nyert, hogy 1991 és
2011 között 243 egyetemi sportoló 314 érmet szerezett a
Nyári Universiadékon. Egyetemi/Fôiskolai világbajnokságo-
kon 335 sportoló hallgató 153 érmes helyezést ért el. Közü-
lük mintegy 150-en voltak tagjai az olimpiai csaptoknak
1992 és 2012 között. Ezek az eredmények azt bizonyítják,
hogy noha a magyar sportban az egyetemi sportolók ered-
ményeit gyakran negligálták, végsô soron ôk is érdemben
hozzájárultak a magyar olimpiai sikerekhez. A második ku-
tatási kérdésfeltevés pontos megválaszolásához nem talál-
tunk elegendô megbízható adatot, ezért csak becslésekre
szorítkozhatunk. Ezek szerint az olimpiai csapatoknak átla-
gosan mintegy 35-40 százaléka volt egyetemi hallgató, lé-
nyegesen kevesebb, mint a vitathatatlanul sikeres ausztrál,
francia, angol vagy német olimpiai csapatoknak. A feltárt
adatok még érdekesebb információval szolgálnak az olimpi-
konok egyesületi hovatartozását tekintve, amelynek alapján
megállapítható, hogy az egyetemekhez köthetô sportklubok
száma átlagban sem éri el az öt százalékot. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A kutatás eredményei arra utalnak, hogy hazánkban is ér-
demes lenne nagyobb figyelmet szentelni a hallgatók telje-
sítménysportjának, és sokkal nagyobb mértékben befektet-
ni az egyetemi élsportba. Az elmúlt évtizedekben több kez-
deményezés is született a minôségi sportolók egyetemi élet-
útjának pedagógiai és anyagi támogatására, de a hosszabb
távon is megnyugtató megoldás még várat magára. Elsô lé-
pésként megoldást kellene találni az idevonatkozó statiszti-
kai adatok nyilvántartására és rendezésére. Az egyetemi
sport nemzetközileg elfogadott értékeinek hazai elismerteté-
séhez, az egyetemi élsportolók eredményességének fokozá-
sához további következetes erôfeszítések szükségesek a
szakpolitika, a magyar olimpiai mozgalom, a sportági szö-
vetségek és nem utolsó sorban a felsôoktatási intézmények
és sportklubjaik részérôl. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: egyetemi sportolók, olimpiai érmesek, egyete-
mi minôségi sport

A LABDÁS JÁTÉKOSOK ÉS NEM SPORTOLÓ FIATALOK
MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜKRÔL ÉS AZ EDZETTSÉGÜKRÔL
ADOTT VÁLASZAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
HHeeggeeddüüss  FFeerreenncc,,  SSeerreeggii  EErrnnôô,,  VVaajjddaa  IIllddiikkóó,,  BBaattttaa  KKlláárraa,,  
PPuuccssookk  JJóózzsseeff  MMáárrttoonn,,  VVeerreessss  GGyyuullaa
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet,
Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  hheeggeedduuss9933@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A szerzôk kutatásuk során arra keresték a választ, hogy a
sportolási tevékenységnek milyen szerepe van az egészséges
életmód, illetve a sportoló fittségének szabályozásában, ala-
kításában. A szervezet külsô hatásokhoz való alkalmazkodá-
sa, illetve a vizsgálatban résztvevô csapatsportágakban ver-
senyzô sportolók önértékelése alapján szeretnénk bizonyíta-
ni, hogy a rendszeres sportolás nem csak kondíciójukat, ha-
nem a mentális egészségüket is pozitívan befolyásolja.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Intézményünkben a Campus Study 2010 „Sport, egészség,
stressz" projekt keretén belül vizsgáltuk a sport hatását kü-
lönbözô szintû egyéni és csapatsportágat mûvelô verseny-
zôk körében. A jelen kutatásban 140 fô fôiskolás hallgató
(átlagéletkoruk: 21,15 év) és 345 fô versenyszerûen sporto-
ló csapatjátékos (átlagéletkoruk: 21,16 év) válaszait dolgoz-
tuk fel (n= 485).
A válaszokat százalékos formában mutattuk be, a két min-
ta összehasonlítására pedig az ANOVA analízist használtuk.
A hibahatárt 5%-on határoztuk meg. 
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EErreeddmméénnyyeekk
Az általános egészségi állapotuk és az edzettségük, önérté-
kelésük alapján jelentôsen különbözik a két csoport.
A sportolás szerepének az egészség megôrzésében, bár
mindkét csoport pozitív szerepet tulajdonít, a két választ
összehasonlítva szignifikáns különbséget tapasztaltunk. 
A stresszérzékenységet vizsgálva gyenge szignifikancia érté-
ket kaptunk, ugyanakkor az utóbbi két hónapban a stressz
terheltségük jelentôsen különbözik egymástól.
Ennek a terheltségnek az okát vizsgálva, a kontrollcsoport fô-
leg iskolai és munkahelyi okokat, a sportolói csoport pedig a
veszteség élmény és a teljesíthetetlen elvárásokat jelölte meg. 
A sportolás stresszoldó szerepének vizsgálatára adott vála-
szokat feldolgozva, a sportolók 75,1%-a, míg a kontrollcso-
port tagjainak 37,9%-a az „egyetértek" választ jelölte meg.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy jelentôs
különbség tapasztalható a vizsgált változókat tekintve a
sportoló és nem sportoló csoport válaszai között. 
A kontrollcsoport tagjainak válaszai alapján megállapíthat-
juk, hogy a sport egészségmegôrzésének szerepét fontosnak
tartják, ugyanakkor rendszeresen semmit nem sportolnak.
KKuullccsssszzaavvaakk::  egészség, sport, stressz, fizikai aktivitás

A KÜLÖNBÖZÔ MÉRTÉKÛ IZOMETRIÁS ELÔFESZÜLÉSEK
KÜLÖNBSÉGEI A VÉGREHAJTÁS FÜGGVÉNYÉBEN 
ÉS HATÁSUK A POZITÍV MUNKAVÉGZÉSRE
HHeeggyyii  AAnnddrrááss,,  PPéétteerr  AAnnnnaammáárriiaa,,  NNééggyyeessii  JJáánnooss,,  
TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék, 
Budapest
EE--mmaaiill::  aanndd..hheeggyyii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Cormie és munkatársai (2011) rámutattak, hogy a maximá-
lis aktivációval indított izom-összehúzódás jelentôsen javít-
ja a teljesítményt. Ennek mechanikai alapja azonban még
vitatott. A magasabb aktivációs szint önmagában, illetve az
elôfeszülés mértékének növelésével, így az elasztikus ele-
mek megnyújtásával is növeli a koncentrikus kontrakció
alatti munkavégzést. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a térd-
feszítôk esetében megvizsgáljuk az izom-ín rendszer elôfe-
szülése és elektromos aktivitása közötti kapcsolatot.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Vizsgálatunkban kilenc fiatal személy (19,89± 0,78 év, TT=
63,56± 9,48 kg, TM= 170± 8,69 cm) vett részt. Multicont II
dinamométeren a 60 fokban mért maximális izometriás
nyomaték 100, 80, 60, 40, 20 százalékából indított, maxi-
mális sebességû gyors felszabadításos (QR 100, 80, 60, 40, 20), illet-
ve elôfeszülés nélküli (AL) kontrakciókat hajtottak végre a
vizsgált személyek. Az elôfeszülést két módon kellett elérni:
idôkorlát nélkül (Fn), illetve a lehetô legrövidebb idô alatt
(Fgy). A kontrakciók alatt a vastus mediális (VM) és vastus
lateralis (VL) izmok aktivációs szintjét (rmsEMG) telemetri-
ás EMG készülék segítségével határoztuk meg. A maximális
szögsebességet (ω) és szöggyorsulást (β) meghatároztuk a
pozitív munkavégzés során. A statisztikai elemzést Statisti-
ca 10.0 programmal végeztük, a szignifikancia szintet min-
den esetben 5%-ban határoztuk meg.

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

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

KKöövveettkkeezztteettééss
Eredményeink alapján az izom aktivációs szintje és feszülé-
se közötti lineáris kapcsolat megbomlik maximális izomak-
tiváció esetében. Ebben az esetben a koncentrikus kontrak-
ció alatti munkavégzést fôként az aktivációs szint határozza
meg, míg kevésbé dinamikus elôfeszülés végrehajtása ese-
tén az aktivációs szint és az elôfeszülés közötti lineáris kap-
csolat megmarad, és az elasztikus energia visszanyerése lép
elôtérbe a pozitív munkavégzés domináns faktoraként. Eb-
bôl következôen a maximális izomaktiváció fôleg a rövid ide-
ig tartó, kis amplitúdójú mozgások során jelentôs.
KKuullccsssszzaavvaakk:: aktivációs szint, elôfeszülés, pozitív munka

10-14 ÉVES AMERIKAI ÉS MAGYAR GYERMEKEK 
ISKOLÁN KÍVÜLI FIZIKAI AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
IIhháásszz  FFeerreenncc11,,  MMiicchhaaeell  CCooooppeerr22,,  AAlleenn  WWeeeekkss22

1 Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi Intézet, Gyôr
2 University of Northern Iowa, USA
EE--mmaaiill::  iihhaasszz@@aattiiff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az elhízás népegészségügyi probléma, ami egyre égetôbb
módon követel megoldást. A helyszín egyrészt a család,
másrészt az iskola. Jelen kutatás célja: bemutatni a gyer-
mekek szabadidôs tevékenységét, illetve a fizikai aktivitás
idôtartamát és az intenzitás mértékét.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kutatás során (n=67 gyermek), (életkor: 11.76±0.83) ame-
rikai (n=33) és magyar (n=34) gyermeket vizsgáltunk meg a
hét egymást követô, három napján. A vizsgálat kezdetekor
testmagasságot (TTM) és testtömeget (TTS) mértünk, majd
ezekbôl testtömeg-indexet (BMI) számoltunk. Méréseinket
GT3X+ Actigraph Accelerométerrel végeztük, amit a gyerme-
kek a csípô fölé rögzítve folyamatosan viseltek a három nap
során. Három intenzitás zóna alapján minôsítettük a rögzí-
tett összes mozgást: alacsony (moderate) (~3.5 Mets); (vig-
orous) közepes (~5 Mets) és erôs (vigorous+) (~8 Mets). 

EErreeddmméénnyyeekk
A tápláltsági mutató (BMI) átlagai statisztikailag szignifi-
kánsan nagyobbak (p<0.01) az amerikai lányoknál, mint a
magyaroknál. A fiúk átlagai csak numerikus különbséget
mutatnak, szintén az amerikai fiúknál volt nagyobb. Ami a
fizikai aktivitás átlagait illeti, minden kategóriában szignifi-
kánsan több idôt töltöttek (közel a háromszorosát) az ame-
rikai gyermekek, mint a magyar társaik, nemtôl függetlenül. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Az iskolán kívüli fizikai aktivitás jelentôsége elvitathatatlan.
Az iskolai testnevelés számának növelése enyhíthet ezen a
problémán, de az eredményes megoldást a kortársakkal tör-
ténô több órás, változó céllal és intenzitással történô „sza-
bad játék" jelentheti.
KKuullccsssszzaavvaakk:: szabadidôs tevékenység, intenzitás zóna, „sza-
bad játék"
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MÓDOSÍTOTT YMCA LÉPCSÔ TESZT ÉS A 20 M-ES 
INGAFUTÁS TESZT KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA
15-17 ÉVES KOSÁRLABDÁZÓKON
KKaarrssaaii  IIssttvváánn11,,33,,  SSzzôôttss  GGáábboorr22,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc11,,  MMeellcczzeerr  CCssaabbaa11,,
SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa22,,  KKaarrssaaii  DDáánniieell44

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
3 Magyar Diáksport Szövetség, Budapest
4 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs
EE--mmaaiill::  kkaarrssaaii..iissttvvaann@@mmddsszz..hhuu

BBeevveezzeettééss
Csapatsportokban az utánpótláskorú játékosok felkészíté-
sében a technikai és taktikai tudásszint fejlesztése mellett a
kardiovaszkuláris rendszer megfelelô szintre emelése
játssza a legfontosabb szerepet. Az edzésterheléshez történô
alkalmazkodás és a biológiai érési folyamat komplex módon
befolyásolja a morfológiai változásokat és a szabályzó me-
chanizmust. Az egyes komponensek eltérô módon történô
fejlôdésérôl nyert információk segíthetik az edzô munkáját a
hatékonyabb edzéstervezésben. Megfelelô ellenôrzô módsze-
rek alkalmazásával a folyamatok nyomon követhetôk és a
hatékony beavatkozások tervezhetôvé válnak. Kutatásunk
célja, egy olyan módszer alkalmasságának tesztelése volt,
amellyel részletesebb információk nyerhetôk a szív és a ke-
ringési rendszer aktuális mûködési színvonaláról.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatban 33 utánpótlás korosztályhoz tartózó fiú ko-
sárlabdázó vett részt (ék.: 14,6 SD 1,1 év; tm.: 170,3 SD
35,3 cm; tt.: 70,2 SD 26,6 kg). Random módon meghatáro-
zott sorrendben 20 m-es ingafutás tesztet és módosított
YMCA lépcsô tesztet hajtottak végre (30 cm lépcsô helyett
45 cm magasságú lépcsô), a két teszt között 60 perc pihe-
nôidôt biztosítottunk. Az ingafutás alkalmával a teljesített
résztávok számát, a lépcsô teszt során „Kellényi-Karsai
System" plethysmograph alapú készülékkel és TENZI soft-
ware segítségével a megnyugvási szakasz (60 sec idôtartam)
paramétereit rögzítettük.

EErreeddmméénnyyeekk
Nem találtunk szignifikáns kapcsolatot a beütések száma és
az ingafutás eredménye között.
Szignifikáns negatív irányú kapcsolatot találtunk az ingafu-
tás eredménye és a maximális HR, konstans, meredekség,
valamint az átlag RR értékek között.
Szignifikáns kapcsolatot találtunk a beütés, valamint a maxi-
mális HR, konstans, meredekség és RR átlagértékek között.

KKöövveettkkeezztteettééss
A módosított YMCA teszt alkalmas a kardiovaszkuláris
edzettségi szint meghatározására az adott korosztályban
(edzett populáción), azonban nem a lépcsôteszt hagyomá-
nyosan alkalmazott értékelési eljárása alapján (beütések
száma), hanem a részletesen vizsgált maximális HR, kons-
tans, meredekség és RR átlag értékek vizsgálatával.
KKuullccsssszzaavvaakk:: lépcsô teszt, ingafutás, kardiovaszkuláris
edzettségi szint

A KOSÁRLABDA VERSENYELÔNYEI 
A SPORTFOGYASZTÓI PIACON
KKaassssaayy  LLiillii
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Sportmenedzser és rekreáció tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  kkaassssaayy@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A rendszerváltást követôen a hazai kosárlabda fôvárosi
klubjai elsorvadtak, az utánpótlás rendszere szétesett, a nôi
bajnokság néhány esélyes között dôl el; a férfiak kiélezet-

tebb, ugyanakkor nemzetközileg nem átütô klubversenyben
méretôdnek meg. A magyar kosárlabda kikerült az európai
élmezônybôl, nézôinek meghatározó részét elvesztette.
Ugyanakkor a sportág és a fenntartható mûködtetés újra-
építésének kulcskérdése, hogy a kosárlabda sportági- és üz-
letfejlesztési szempontból milyen versenyelônyökkel rendel-
kezik a sportfogyasztói piacon – más sportágakhoz, illetve
más szórakoztatóipari szereplôhöz képest; kik fogyasztják a
kosárlabdát; milyen a fogyasztási szerkezetük, milyen a fo-
gyasztásuk intenzitása?

MMóóddsszzeerreekk  
Az ötezer fôs mintán végzett online önkitöltôs kérdôíves ku-
tatás válaszadói a 16-59 éves magyar internetezô lakosságot
reprezentálják nem, kor, településtípus, valamint a lakóhely
régiója szerint. A minta az idôs, alacsony végzettségû, kiste-
lepüléseken élôk körében tér el szignifikánsan az alapsoka-
ság mintázatától. A kutatás feltáró jellegû, az eredmények
bemutatása a kosárlabda és a további négy látvány csapat-
sport fogyasztói piacon kimutatható versenyhelyzetének jel-
lemzésére leíró jellegû. 
A kérdôív összeállítását szakértôi és döntéshozói mélyinter-
júk (12) elôzték meg annak érdekében, hogy a sportfogyasz-
tói piac feltárása valamennyi, a szakértôk által is megerôsí-
tett hipotézis feldolgozását lehetôvé tegyék. A szakértôi in-
terjúk egy strukturált guide iránymutatásait követték; a
tartalomelemzés azonosságainak kiszûrése, valamint a je-
lentôs eltérések felkutatása hozzájárult a fogyasztói kérdôív
releváns témafelvetéseihez. 

EErreeddmméénnyyeekk
A fogyasztókért folyó szórakoztatóipari versenyben a 16-29
évesek körében komoly versenyelônyökkel rendelkezik – el-
sôsorban a sportág jellegébôl, ûzhetôségébôl, a verseny gya-
koriságából és a széleskörû elérhetôségébôl fakadóan. 
A sportági versenyben a kosárlabda nem éri el a labdarú-
gás, kézilabda, vízilabda fogyasztótáborának méretét, ám
önmagában ez a tény nem tükrözi a sportági pozíciókat, és
félrevezetô a lehetôségek prognosztizálásakor. 
A legnagyobb kihívók – labdarúgás, kézilabda – eltérô fo-
gyasztási és korosztályi szerkezetû, országrészenként is ér-
telmezendô versenyt generálnak. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A kosárlabda sportági- és üzletfejlesztés lehetôségeit meg-
határozó 16-29 évesek a többi csapatsportág részesedését
messze felülmúló arányban fogyasztják a kosárlabdát. A
sportág globális; népszerû, vonzó és üzletileg is sikeres
(NBA); a médián keresztül ismert és trendi a hazai fiatalok
körében. Ezek az adottságok komoly sportági versenyelônyt
jelentenek. A vidéki bázisok többi sportág által is befolyásolt
versenyhelyzete eltérô. A budapesti piac lehetôségei kiakná-
zatlanok. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: kosárlabda, sportágak versenye, sportfogyasztás

TERHELÉSES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
GERINCVELÔ-SÉRÜLT SZEMÉLY 
FES-KERÉKPÁROZÓ EDZÉSE SORÁN
KKaattoonnaa  PPéétteerr11,,  LLaacczzkkóó  JJóózzsseeff22,,  PPrroottzznneerr  AAnnnnaa11,,  
RRaammooccssaa  GGáábboorr11,,  KKllaauubbeerr  AAnnddrrááss33,,  TTóótthh  MMiikkllóóss11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia
Kar (PPKE-ITK), Budapest
3 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI), Budapest
EE--mmaaiill::  kkaattoonnaa@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az OORI-ban 2006 óta folytatott, gerincvelô-sérültek funk-
cionális elektromos stimuláció (FES) segítette kerékpározó
edzésének eredményeirôl és az alkalmazott módszerrôl már
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beszámoltunk. Ezt a kutatási projektet 2012-ben szélesítet-
tük a TF-en, így az Egészségtudományi és Sportorvosi Tan-
széken is elindultak a FES-edzések. Ezen együttmûködés
további elônye, hogy a FES-edzések során a helyben megta-
lálható spiroergométer segítségével különbözô terhelésélet-
tani paramétereket részletesen tudunk vizsgálni.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az új helyszínen három személy vett részt FES-edzésen, kö-
zülük egy alany vállalkozott részletes terhelésélettani vizs-
gálatra. Ezt a Schiller CS 200 Spiro-Ergo berendezéssel, az
edzés elôtt karergométerrel, majd az edzés közben a Schil-
ler ERG 911 S/L ergométeren végeztük, erre szereltünk fel
egy pedálszög-érzékelôt. Ez a bemenô jelét adta egy több-
csatornás elektromos ingerlô-készüléknek, ami a pedálszög
függvényében adja az elektromos jelet az egyes csatornákra.
Ez utóbbi a PPKE-ITK-n készült (PE-11 TENS). Az edzésen
résztvevô személy térdhajlító és feszítô izmait fedô bôrfelü-
letre a stimulátor megfelelô csatornájával összekötött elek-
tródákat helyeztünk és ezeken keresztül adtuk a mestersé-
ges elektromos ingerlést az izmoknak. 

EErreeddmméénnyyeekk
A páciens sérülése következtében várható csökkent légzô-
rendszeri teljesítmény alig volt tapasztalható (IVC 90%,
FEV1 104%, FEV1/IVC 114%, PEF 115%, értékek százalé-
kai). Vita maxima karergometriás mérés során szintén el-
mondható, hogy állapotához képest jól terhelhetô (VO2max
82%, Vo2max/kg 62%, HRmax 118% /176/, O2 pulzus a
maximális terheléskor 69%, VE 98%, elvárt értékek százalé-
kai). FES-edzés alatt nehézségekbe ütköztünk, egyrészt az
elektromos stimuláció miatt EKG mérésre nem kerülhetett
sor, másrészt az edzéshez még a jelen tapasztalatok alapján
kell kialakítani az edzési protokollt. Ami azonban megfigyel-
hetô, hogy a tejsav 7 mmol/L koncentrációt mutatott FES-
edzés közben, a pulzus pedig 105-re emelkedett (70%-a a
várt maximumnak).

KKöövveettkkeezztteettééss
További mérések, és ha kell új rehabilitációs protokoll szük-
séges további információ-gyûjtéshez. Annyit mindenképpen
látunk, hogy az alanyunk, aki sérülése elôtt aktív sportoló
volt, kiválóan megfelelô a módszer alkalmazásához és az
edzés hatásainak vizsgálatához. A FES-edzés olyan fizikai
terhelést okoz, amellyel egy egyébként (bénulás következté-
ben) passzív testrész edzhetô és izomzata a sérülés után is
fejleszthetô.
Ezt a munkát a Magyar Sporttudományi Társaság és a TÁ-
MOP-4.2.1,B-11/2/KMR-2011-0002 pályázat támogatta.
KKuullccsssszzaavvaakk:: gerincvelô-sérülés, FES, ergometria

TESTNEVELÔ ÉS ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK
EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA 
ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS EGÉSZSÉGE 
A WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK TRÉNING TÜKRÉBEN
KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  KKoovvááccss  MMaarriiaannnn22,,  KKoovvááccss  EEsszztteerr33,,
SSttaauuddeerr  AAddrriieennnnee44

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Szeged,
3 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô 
Központ, Budapest
4Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 
Budapest
EE--mmaaiill::  ttaarrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az egyetemista fiatalok az egészségpszichológiai kutatások
kiemelt célpopulációja. Az egészségmagatartási szokásokra,
valamint a pszichoszociális egészségre irányuló populáció

szintû kutatásokban az egyetemistákat a 18-24 éves kor-
osztály almintájának tekintik. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Kutatásunkban testnevelô és óvodapedagógus tréningcso-
portokat vizsgáltunk (N=14; átlagéletkor: 22.42 év, S.D.
4.89 év; 78,6% nô, 21,4% férfi). A Williams ÉletKészségek
tréning 2012. október-december között zajlott (16 óra). A
tréninghez kapcsolódó kérdôív itemei a szociodemográfiai
változókon túl kiterjedtek az egészségmagatartási szokások-
ra, pszichés és pszichoszociális egészségi állapotra, meg-
küzdési mechanizmusokra, kiégésre és a vallás dimenziójá-
ra is, célja pedig a tréning hatékonyságának vizsgálata volt.
A résztvevôk kitöltöttek egy kérdôívet a tréning kezdésekor,
majd 4 héttel késôbb, a tréning végén is. A következô után-
követésre, a tréning befejezése után 3 hónappal, 2013 már-
ciusában került sor, melynek elemzése folyamatban van.

EErreeddmméénnyyeekk
A megkérdezettek közel 30%-a rendszeresen dohányzik,
35%-uk az elmúlt hónapban 3-9 alkalommal fogyasztott al-
koholt, 21,5%-uk egyszerre nagyobb mennyiséget is.
42,9%-uk legtöbbször odafigyel étkezésére, közel 70%-uk
heti rendszerességgel sportol. 
A tréning elôtt a résztvevôk 85,7%-a az egészségi állapotát
összességében jónak ítélte, 21,4%-uk pedig kiválónak minô-
sítette, összehasonlítva kortársaikkal. Többségük (50%) úgy
tapasztalta, hogy egészségi állapotuk nem változott az el-
múlt idôszakban, viszont 28,6% egészségromlásról számolt
be. A pszichoszomatikus tünetek közül az alvászavar (50%),
a fáradtság érzés (50%) és a derék- és hátfájás (21,4%)
emelkedett ki. 42,9%-uknak nem megy könnyen az elalvás,
21,4%-uk felületesen, 28,6 %-uk pedig szakaszosan alszik.
Csak 14,3%-uk ébred pihenten, a többieknek szüksége van
fél órára a felfrissüléshez.
Az elsô utánkövetés adatainál azt tapasztaltuk, hogy a pszi-
choszomatikus tünetek szignifikánsan csökkentek (p<0.05).
Az egészségi állapot önminôsítésénél tendenciaszerûen nö-
vekedést (p=0.08) és az egyszerre nagyobb mennyiségû al-
koholfogyasztásnál pedig tendenciaszerû csökkenést
(p=0.08) tapasztaltunk. Az alvás minôsége is szignifikánsan
javult a tréning során (p<0.05).

KKöövveettkkeezztteettééss
Hatékonyság vizsgálatunk eredményei alapján elmondhat-
juk, hogy a Williams Életkészségek tréning fontos helyet
foglalhat el az egyetemista fiatalokat célzó prevenciós és in-
tervenciós programokban. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: egyetemisták, Williams ÉletKészségek, egész-
ségmagatartás, pszichoszociális egészség

HAJÓS ALFRÉD TERV 
- AZ EGYETEMI SPORT SZAKMAI PROGRAMJA 2013-2020
KKiissss  ÁÁddáámm
Magyar Egyetemi-Fôiskolai Sportszövetség, Budapest
EE--mmaaiill::  kkiissssaaddaamm@@mmeeffss..hhuu

A korábbi jogszabályi változtatások felhatalmazásának
megfelelôen 2012-ben a Magyar Egyetemi-Fôiskolai Sport-
szövetség (MEFS) elkészítette az egyetemi sport 2013-2020
idôszakra vonatkozó szakmai programtervét, a Hajós Alfréd
Tervet.  A Hajós Alfréd Terv a nemzetközi és hazai felsôok-
tatási versenysport, a felnövekvô generációk életminôségét
jelentôsen befolyásoló szabadidôsport és a rekreációs célú
sportoltatás, valamint a felsôoktatási sportinfrastruktúra
területén jelöli ki a teendôket. 
A versenysport területén a MEFS kiemelt céljai az Universi-
adékon és egyetemi világversenyeken való eredményes rész-
vétel feltételeinek biztosítása, magyar rendezésû egyetemi
világversenyek szervezése, a magyar egyetemi bajnokságok
színvonalának és népszerûségének növelése, és a verseny-
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sportolók továbbtanulását segítô kettôs életpálya modell lét-
rehozása.  A Hajós Alfréd Terv felveti egy 2019-es vagy
2021-es Nyári Universiade megpályázását.
A szabadidôsport területén javasolt fejlesztések: az egyetemi
sport koordinálásához szükséges felsôoktatási Sportiroda-
hálózat kialakítása, javaslat az önálló hallgatói sportnorma-
tíva bevezetésére, egy országos szintû, a Hallgató Önkor-
mányzatok Országos Konferenciájával közösen szervezett
egyetemi sport- és egészséges életmód népszerûsítô kam-
pány, a SportPont Program indítása, az általános testneve-
lés rendszerének megújítása a felsôoktatásban, illetve a fo-
gyatékkal élô hallgatók sportoltatásának biztosítása. 
Az egyetemi sport-infrastruktúra fejlesztését a Hajós Alfréd
Terv hosszú távú célként jelöli ki. A Terv keretében még
2013-ban elkészül a felsôoktatási sportingatlan kataszter,
ami világosan bemutatja a lehetôségeket és hiányosságokat.
Budapesten elsô sikerként könyvelhetjük el, hogy kormány-
határozat született az új-budai felsôoktatási sportkomple-
xum, a Tüskecsarnok befejezésérôl és 2014-es megnyitásá-
ról.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportszakmai programterv, felsôoktatási ver-
senysport, Universiade, szabadidô sport, sportinfrastruktúra

LUMBÁLIS MOTOROS KONTROLLFEJLESZTÉS 
AZ UTÁNPÓTLÁS KAJAK-KENU SPORTOLÓK KÖRÉBEN
KKiissss  GGaabbrriieellllaa,,  JJáárroommii  MMeelliinnddaa
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  ggaabbrriieellllaa__88@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
A kajak-kenu sportban a lumbális motoros kontrollnak ki-
emelt jelentôsége van a sérülések megelôzése és a teljesít-
mény fokozása szempontjából. Célunk volt felmérni az
utánpótlás kajak-kenu sportolók körében a lumbális moto-
ros kontroll képességét, a helyes testtartást kialakító izmok
erejét és nyújthatóságát; valamint megvizsgálni a sportág
specialitását és az életkori sajátosságot figyelembe vevô spe-
ciális core tréning hatását.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatot 2012-ben a Pécsi Kajak-Kenu Club és a Ka-
posvári Vízügy SC-Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél végez-
tük. A hat hónapos core tréning programban ötven fô vett
részt. Ötvenhárom fô képezte (nem, életkor, az edzések gya-
korisága és idôtartama szempontjából azonos) a kontroll-
csoportot. 74%-uk fiú, 15,4 ± 3,8 évesek. Kraus-Weber tesz-
tet, Kempf tesztet és Enoch lumbális motoros kontrolltesz-
tet végeztük a program megkezdése elôtt és a befejezésekor.
Az alkalmazott mozgásanyag testtartás tudatosító, statikus
és dinamikus törzsstabilizáló gyakorlatok. Az eredményeket
átlaggal, szórással, gyakoriságokkal jellemeztük; a változá-
sokat és a csoportok közti eltéréseket az önkontrollos Wilco-
xon, a McNemar, illetve a Mann-Whitney próbával tesztel-
tük, az SPSS alkalmazásával.

EErreeddmméénnyyeekk
A program végére mind a core tréningen résztvevôknél,
mind a kontrollcsoportban javultak az eredmények
(p=0,001-0,010), de összehasonlítva a változások mértékét
a két csoportban: az izomnyújthatóság kivételével vala-
mennyi tesztben a program résztvevôinél szignifikánsabb,
jelentôsebb volt a javulás. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A core tréning hatására a törzs stabilizáló izmainak ereje és
a lumbalis motoros képesség javult. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: dinamikus stabilizálás, core tréning, sportfizi-
oterápia

FÉLÉVES EDZÉSPROGRAM HATÁSA 
HATVAN ÉV FELETTI NÔK TÁPLÁLTSÁGI, 
TESTÖSSZETÉTEL ÉS FITTSÉGI MUTATÓIRA
KKooppkkáánnéé  PPllaacchhyy  JJuuddiitt11,,  VVééccsseeyynnéé  KKoovváácchh  MMaaggddoollnnaa11,,  
BBaarrtthhaallooss  IIssttvváánn22,,  OOllvvaasszzttóónnéé  BBaalloogghh  ZZssuuzzssaa33,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff4

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

BBeevveezzeettééss  
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból kiderül,
hogy Magyarországon növekedik az átlagéletkor és a szüle-
téskor várható élettartam is, ami nem jelentene problémát,
ha a szociális intézményekben gondozottak száma nem
emelkedne évrôl évre. A fizikai és mentális függetlenség el-
vesztése nemcsak az egyén, hanem a családok számára is
elsôsorban lelki, az állam számára pedig gazdasági nehézsé-
geket okoz. 

AAnnyyaagg  ééss  MMóóddsszzeerreekk  
Egerben végzett kutatásunk során negyvenöt fô, hatvan év-
nél idôsebb nôt vizsgáltunk hat hónapon át (N=45;
M=65,31±5,24év). A mintát az Egri Törökfürdô és Reumato-
lógiai Intézet páciensei közül választottuk ki, és véletlensze-
rûen három csoportba soroltuk: „Torna csoport" (N=14;
M=64,68±3,54év) heti három alkalommal hatvan perces tor-
nafoglalkozáson vett részt; „Torna+mentál csoport" (N=16;
M=67,65±6,27év) hetente két alkalommal tornázott és egy
szakember által irányított, az egészséges életmóddal kap-
csolatos beszélgetésen vett részt; „Kontrollcsoport" (N=15;
M=63,73±4,46év). A testösszetételt Inbody 230, a fittségi
vizsgálatot az idôsek számára validált Fullerton Functional
Fitness Teszttel mértük. Az elemzéshez SPSS 17.0 for Win-
dows Páros t-próbát használtunk (p≤,05). 

EErreeddmméénnyyeekk
Igazoltuk, hogy az intervenciós csoportok tagjai fejlôdést
mutatnak a Kontrollcsoporthoz képest. A „Torna csoport"
mutatói csupán a „zsírmentes testtömeg" esetében nem fej-
lôdtek: testmagasság (p=,000); testsúly (p=,000); testtömeg
index (p=,004); testzsír% (p=,007); zsigeri zsír (p=,029); fel-
sô végtag ereje (p=,001); alsó végtag ereje (p=,002); vállízü-
let hajlékonysága (p=,029); combhajlító izmok hajlékonysá-
ga (p=,000); dinamikus egyensúly (p=,000); állóképesség
(p=,000). A „Torna+mentál csoport" tagjainál testsúlycsök-
kenést (p=,003) és a fitness teszt minden eredményében ja-
vulást mértünk. A „Kontrollcsoport" esetében romlás mutat-
kozott az alábbi tesztekben: felsô végtag ereje (p=,000); váll-
ízület hajlékonysága (p=,002); combhajlító izmok hajlékony-
sága (p=,042); dinamikus egyensúly (p=,000).

KKöövveettkkeezztteettééss
Az egészségre nevelést hatvan éves kor után sem késô elkez-
deni, ami szerepet játszik az idôs kori fizikai és mentális
függetlenség megôrzésében.
KKuullccsssszzaavvaakk:: intervenciós program, testösszetétel mérés,
csontsûrûség vizsgálat, fittségi állapot
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A SPORT HATÁSA A ROMÁNIAI ÉS A MAGYARORSZÁGI
EGYETEMISTÁK REZILIENCIÁJÁRA, EGÉSZSÉGÉNEK
ÖNÉRTÉKELÉSÉRE ÉS SZUBJEKTÍV JÓLLÉTÉRE
KKoovvááccss  KKlláárraa11,,  BBäällttäätteessccuu,,  SSeerrggiiuu22

1 Debreceni Egyetem, CHERD-H, Debrecen
2 Nagyváradi Egyetem, Nagyvárad
EE--mmaaiill::  kkoovvaaccss..kkllaarriikkaa8877@@ggmmaaiill..ccoomm,,  bbsseerrggiiuu@@uuoorraaddeeaa..rroo

BBeevveezzeettééss
Korábbi kutatásukban a szerzôk a partiumi hallgatók szub-
jektív jóllétére ható társadalmi, demográfiai tényezôk vizs-
gálatában azt az eredményt kapták, hogy a nem, az ország,
az anyagi helyzet szubjektív értékelése és a sportolás gyako-
risága szignifikáns hatással bír erre: a jobb anyagi helyzet-
ben lévôk, a nôk, a magyarországi és a gyakrabban sporto-
ló hallgatók boldogabbnak bizonyultak és elégedettebbek
életükkel (Baltatescu, Kovács 2012). E kutatás után merült
fel bennük az a kérdés, hogy vajon a hagyományos szocio-
kulturális, szocio-ökonómiai háttérváltozók mellett a sport-
nak akkor is megmarad-e a pozitív hatása a hallgatók szub-
jektív jóllétére, ha modellükbe olyan, a szakirodalomban ol-
vasható további védôfaktorokat is beemelnek, mint az
egészség önértékelése és a reziliencia (rugalmasság, a válto-
zásokhoz történô rugalmas alkalmazkodóképesség, mely se-
gít megküzdeni a stresszel). Jelen kutatásukban tehát a
szerzôk arra keresik a választ, hogy hogyan befolyásolja a
sport az egészség önértékelését, a rezilienciát és mindezen
változók miként hatnak a román-magyar határ menti régió-
ban élô hallgatók szubjektív jóllétére, ha beemelik a modell-
be a nem, az ország és az anyagi helyzet szubjektív értéke-
lését, mint szocio-demográfiai tényezôket.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az elemzést, amely elsônek számít e kutatási témában és ré-
gióban, a Higher Education for Social Cohesion – Coopera-
tive Research and Development in a Cross-border area
(HERD, 2011-2012) kutatási projekt keretében végezték. A
mintát a partiumi régió felsôoktatási intézményeinek hall-
gatói képezték: Nagyváradi Egyetem, Partiumi Keresztény
Egyetem, Nagyváradi Emannuel Egyetem, Babes-Bolyai Tu-
dományegyetem – Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat
(n=1323, Románia), Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Fôis-
kola, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Köl-
csey Ferenc Református Tanítóképzô Fôiskolai Kar (n=1296,
Magyarország). A kérdôíves lekérdezés során a kutatók ré-
tegzett csoportos mintavételt alkalmaztak, s a véletlensze-
rûen kiválasztott szemináriumi csoportok kérdezôbiztos je-
lenléte mellett töltötték ki a kérdôíveket. A kérdôív tartal-
mazta többek között a legfontosabb szocio-kulturális, de-
mográfiai és szocio-ökonómiai háttérváltozókat, a hallgatók
szubjektív jóllétére (a boldogság és az élettel való elégedett-
ség szintje), a sportolási szokásokra vonatkozó kérdéseket,
az egészség önértékelését és a pszichikai állapotra vonatko-
zó változókat, mint a reziliencia. E változók összefüggéseit
tartalmazó modell érvényességét útelemzéssel vizsgálták
meg: a sportolás hatását az egészségre, a rezilienciára, a
szubjektív jóllétre, a reziliencia hatását az egészségre, s ez
utóbbiak hatását a szubjektív jóllétre kontrollálva a nem, az
ország és a szubjektív anyagi helyzet változókat.

EErreeddmméénnyyeekk
Kutatási eredményeik szerint a nem, a gazdasági státusz és
az ország változók kontrollálása mellett a modellben eltûnt
a sport közvetlen hatása a hallgatók szubjektív jóllétére.
Ehelyett a sport pozitívan befolyásolja az egészség önértéke-
lését és a reziliencia szintjét, amelyek szintén szignifikán-
san növelik a partiumi régió egyetemistáinak/fôiskolásai-
nak boldogságát és élettel való elégedettségét. Ennek meg-
felelôen a sport közvetetten, e közvetítô mechanizmusok se-
gítségével járul hozzá a hallgatók szubjektív jóllétéhez.
A sport hatását vizsgálva látnunk kell, hogy a sportolás gya-
koriságával a hallgatók egészségesebbnek érzik magukat,
ami az objektív egészségi állapot és a várható élettartam
egyik legjobb mutatója (Kopp, Martos, 2011). Emellett a

sport hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók úgy érezzék, képe-
sek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, meg
tudják oldani problémáikat akkor is, ha hirtelen változás
következik be életükben, s megfelelôen tudják kezelni a
stresszt. Ez utóbbi pedig nemcsak növeli boldogságuk és
élettel való elégedettségük szintjét, hanem az egészség önér-
tékelésére is pozitív hatással van.

KKöövveettkkeezztteettééss
A sport népszerûsítésében fontos szerepet játszhat, s hasz-
nosítható lehet az az eredmény, mely szerint a sport hozzá-
járul a stresszel való megbirkózáshoz, a jobb egészségi álla-
pot percepciójához, s ezáltal az egyetemisták/fôiskolások
boldogságának és élettel való elégedettségének magasabb
szintjéhez, amelyek hozzájárulnak a jobb tanulmányi ered-
mények eléréséhez. Ennek érdekében a szerzôk fontosnak
tartják a sportolási lehetôségek minôségének és megfelelô
mennyiségének biztosítását a hallgatók számára. A sporto-
ló csoportok, közösségek vezetôi számára pedig javasolt bi-
zonyos stresszcsökkentô technikák bemutatása és alkalma-
zása a foglalkozásokon a sport által. Ily módon javulhat a
román-magyar határ menti régió hallgatóinak egészségi ál-
lapota, megküzdési képessége a stresszel, növekszik bol-
dogsága és az élettel való elégedettsége.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sport, szubjektív jóllét, egészség, reziliencia

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE 
PPP KONSTRUKCIÓBAN
KKoozzmmaa  MMiikkllóóss  
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  mmiikkllooss..kkoozzmmaa@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss
A sport társadalmi-gazdasági szerepének értelmezésekor
gyakran merül fel, hogy az állami és az üzleti motivációk
együttes jelenlétével kell számolnunk, ennek legjobb mo-
delljeit keressük az eredményes, hosszabb távon is fenn-
tartható mûködés érdekében. Magyarországon a sportléte-
sítmények fejlesztésének évtizedes lemaradását a múlt évti-
zedben Public-Private Partnership (PPP) projektek kereté-
ben próbálták megoldani. Sportcsarnokok, uszodák épültek
nagyobb városokban és kisebb településeken. Empirikus
kutatásom keretében, ezen projektek tényleges magyaror-
szági megvalósulását vetem össze a nemzetközi szakiroda-
lomból körvonalazható elméleti keretekkel, külföldi tapasz-
talatokkal, a tanulságokat keresve, a jobb megvalósítás
módjára javaslatokat téve.

MMóóddsszzeerrttaann
A nemzetközi közigazgatási és menedzsment szakirodalom
kapcsolódó területeinek áttekintése alapján esettanulmány
módszertannal empirikus kutatást végeztem, a kétezres
évek második felében készült sportlétesítmény-fejlesztési
projektekbôl válogatva kvalitatív mintaválasztási szempon-
tok alapján. A módszertan triangulációs elvébôl kiindulóan
a kiválasztott projektek kulcsérintettjeivel készült félig
strukturált interjúkat dokumentumelemzéssel és sajtóe-
lemzéssel egészítettem ki. Az eredményeket az analitikus ál-
talánosíthatóság ellenôrzése végett az érvényesség és meg-
bízhatóság értékelésének megalapozására más iparágak
egyidejû PPP-projektjeinek vizsgálatával hasonlítottam
össze. A kinyert összefüggések nemzetközi projektekbôl
nyert tapasztalataival való összevetésébôl ajánlásokat fogal-
mazok meg a PPP konstrukció jobb hazai alkalmazása érde-
kében.

MMoonnddaanniivvaallóó
A PPP mint fejlesztési, finanszírozási és üzemeltetési modell,
elméleti síkon ötvözi az átfogó állami fejlesztési célok tágab-
ban értelmezett felelôsségértelmezését az üzleti motivációjú
vállalkozások fogyasztóorientációjával és hatékonyságával.
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Az üzleti vállalkozások a PPP keretében is a piaci mechaniz-
mus által ösztönzött módon törekednek az eredményesség-
re, de csak akkor, ha az állami szerepvállalás piackudarcok
által indokolt helyzetében is sikerül szerzôdéses módon szi-
mulált piaci környezetet létrehozni. Ennek kulcskérdése,
hogy a sportolás ösztönzése a fogyasztóorientáltságon ke-
resztül megvalósuljon és választhasson a fogyasztó alterna-
tív szolgáltatók között. A vállalkozó haszna pedig ne legyen
garantált, csak a sportlétesítmények tényleges kihasznált-
ságának növekedésével jöhessen létre.

KKöövveettkkeezztteettééss
A hazai alkalmazás anomáliái az állami szereplôk részérôl
megfogalmazott célok tisztázatlanságával, az értéknövelés,
mint elvárás nem tudatos kezelésével, a szabályozás töké-
letlenségével és a releváns tapasztalatok kezdeti hiányossá-
gaival függenek össze. A polgárok sportolását ösztönzô, jobb
alkalmazás elvárható, és nem a PPP mint modell hiányossá-
gaként értékelendô.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Public-Private Partnership, sportlétesítmények,
finanszírozás, üzemeltetés, hatékonyság, sportfogyasztás 

A STRESSZKEZELÉS ESSZENCIÁJA – AVAGY A TÁNCOS
MOZGÁS SZEREPE A DISTRESSZ OLDÁSÁBAN 
LLáásszziikknnéé  NNaaggyy  ÁÁggnneess  
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kar,
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
EE--mmaaiill::  ddookkttoorraaggnneess@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az utóbbi évtizedek kutatásai bizonyították, hogy szoros
összefüggés áll fenn a fizikai aktivitás, valamint az egészsé-
gi állapot és a morbiditás, illetve a mortalitás között. Az
egészségmegôrzô programokban kulcsfontosságú szerephez
jutnak a fizikai aktivitást, a mozgást elôtérbe helyezô jelsza-
vak. Ezen a területen nem csak az egészségügyi dolgozók fe-
lelôssége hangsúlyozott, hanem ez esetben a NÔK is külö-
nös jelentôséggel bírnak. Nem csak önmaguk egészségét
tartják szem elôtt, hanem komoly szerepet vállalnak család-
tagjaik egészség-megôrzésében, a felelôsségtudat alapú
egészségre nevelésben, gyermekeiknek példát mutatnak.
Feladataik végzése során azonban gyakran kerülnek szerep-
konfliktusok okozta STRESSZ-helyzetekbe, melynek kezelé-
se egyéni stratégiák kidolgozására ösztönöz.
A stressz-menedzsment egyik lehetôsége az aktív testedzés,
például a táncos mozgásforma, mint stresszkezelô technika-
ként való alkalmazása.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Legalább három hónapja rendszeresen (minimum heti
2x60perc) sportoló, táncos testmozgást végzô hölgyek (élet-
kor: 40-65 év, n=41) kvantitatív keresztmetszeti, szociológi-
ai felmérését végeztem el. Kutatásomban önkitöltôs (saját
szerkesztésû, szociodemográfiai adatokat és egészségmaga-
tartási mutatókat tartalmazó) kérdôíveken nyilatkoztak a
résztvevôk. A vizsgált változók: stressz, fizikai állapot, lelki
állapot (függô változók), rendszeres táncos testedzés (függet-
len változó), pszichoszomatikus tüneteket elôidézô élethely-
zetek és azokra való reagálási módok. 

EErreeddmméénnyyeekk
A rendszeres testedzés testre és lélekre gyakorolt pozitív ha-
tásai igazolódtak, a táncos mozgás egyértelmûen kedvezô
hatást gyakorol az egyén jövôképére. A vizsgálat során meg-
figyelhetô volt az egészségkárosító szerek használatának
alacsony mértéke, valamint kiváló lehetôség nyílt a közép-
korú nôk egészségmagatartási szokásainak megismerésére.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az ún. distresszek (káros stresszek) kivédésére kiváló lehe-
tôség a táncos torna, mely egészségvédô hatással rendelke-

zik és csökkenti a pszichoszomatikus tüneteket. Célszerû
azonban a jövôben egy nagyobb volumenû felmérést készí-
teni, mely rövid, közép és hosszú távú célokat fogalmaz meg
a 40-65 éves korú nôk egészségmegôrzésére vonatkozóan és
konkrét magyarázatokkal szolgál a stresszkezelés farmako-
lógiai hátterérôl.
KKuullccsssszzaavvaakk:: életminôség, egészségmagatartás, stressz,
mozgás

A MOB SPORTISKOLAI PROGRAM 
BEVÁLÁS-VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI (2007-2012)
KÉRDÔÍVES LEKÉRDEZÉS ALAPJÁN
LLeehhmmaannnn  LLáásszzllóó,,  KKoovvááccss  ÁÁrrppáádd,,  MMaatteeeevviiccss  AAnniittaa,,  
SSzzéékkeellyy  LLáásszzllóó
Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai program, Budapest
EE--mmaaiill::  lleehhmmaannnn..llaasszzlloo@@mmoobb..hhuu

BBeevveezzeettééss
A köznevelési (közoktatási) típusú sportiskolák (55 darab)
2007 szeptemberétôl kezdték meg mûködésüket a sportis-
kolai kerettanterv alapján az 1., az 5. és a 9. évfolyamon.
Ezt követôen évrôl évre felmenô rendszerben bôvült a prog-
ramot alkalmazó évfolyamok száma. Az elmúlt tanévben a
rendszer teljesen kiépült, így lehetôvé vált a program moni-
toringja. Arra kerestük a választ, hogy a sportiskolai keret-
tanterv alkalmazása (tanítása-tanulása) során mennyire
voltak elégedettek az említett közremûködô partnerek a
sportiskolai programmal.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Kérdôíves lekérdezés segítségével felmértük a sportiskolai
programban résztvevô és érintett partnerek (intézményveze-
tôk, pedagógusok, testnevelôk, sportiskolai tanulók, szülôk,
edzôk) elégedettségét a sportiskolai kerettanterv alkalmazá-
sával kapcsolatban. Minden célcsoport számára egyedi kér-
dôív készült. Az egyes kérdôívek ún. ismétlô-ellenôrzô kérdé-
seket tartalmaztak az adott kérdôíven belül és a kérdôívek
között is. Az 55 sportiskola minden érintett igazgatója, a ke-
rettantervet tanító pedagógusa, testnevelôje, a sportági kép-
zésben közremûködô edzôje, sportiskolai tanulója és szülôje
megkapta a lehetôséget, hogy kitöltse a kérdôívet. Összesen
több mint 7500 kitöltött kérdôívet tudtunk feldolgozni. 
A kérdôívek kérdései az érintettek sportiskolai kerettanterv-
vel kapcsolatos tájékozottságát, a kerettanterv alkalmazha-
tóságát, a kerettanterv szerint tanítók és tanulók elégedett-
ségét, a kerettanterv alkalmazása révén tetten érhetô több-
letet, hozzáadott értéket mérték, ún. Likert-attitûdskála al-
kalmazásával. 

EErreeddmméénnyyeekk
Minden, a programban érdekelt partner összességében po-
zitívan nyilatkozott a sportiskolai kerettantervvel kapcsolat-
ban. Kiemelkedôen jónak ítélték meg a testnevelôk a keret-
tanterv hatását és beválását mind az érintett sportiskola,
mind a sportoló gyermekek és fiatalok tekintetében. Egy ún.
mátrix-szerû kiértékelést végeztünk, aminek a lényege,
hogy minden egyes partneri csoporton belül, minden egyes
válaszadást értékeltünk, és összesítettük egy-egy intézmény
válaszait a partnerek szerint is. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Az elsô 4-5 év tapasztalatai alapján megtörtént a sportisko-
lai kerettanterv átdolgozása. A sportiskolai program monito-
ring kérdôíves attitûdvizsgálata nélkül nem tudtuk volna
kellô biztonsággal végrehajtani a szükséges korrekciókat. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportiskola, sportiskolai kerettanterv
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SPORTPSZICHOLÓGUSOK SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGBEN
VÉGZETT OLIMPIAI FELKÉSZÍTÔ MUNKÁJA
LLéénnáárrtt  ÁÁggoottaa11,,  FFiisscchheerr  MMiikkllóóss,,  IImmrree--TTóóvváárrii  ZZssuuzzssaa,,  
HHaarraasszzttiinnéé  SSáárroossii  IIlloonnaa22,,  GGyyöömmbbéérr  NNooéémmii11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest 
2 Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  lleennaarrttaaggoottaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Öt sportpszichológus szakmai munkaközösségben végzett
felkészítô munkáját mutatjuk be, akik a Sportpszichológia
szakirányú továbbképzésen is oktatnak (SE-TSK). Ezzel a
magyar csapat több mint felét (kb. 80 fô) látták el.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A csapat vezetôje (Dr. Lénárt Ágota) koordinálta a munkát
és folyamatos szupervíziót biztosított. A sportolók számára
állandóan rendelkezésre állt az olimpiai faluban. Kb. 30
kvalifikált sportolót látott el az olimpia elôtti felkészítésben
és a helyszínen. Munkájában a pszichoedukatív elemek
mellett (autogén tréning, mentál tréning, figyelemkoncent-
ráció, kognitív módszerek) a sportolók sportformájának bio-
információs technológiával történô monitorozását és forma-
idôzítését is ellátta. Néhány esetben krízisintervenciós bea-
vatkozásra is sor került.
Dr. Fischer Miklós a kajak-kenu válogatottat készítette fel,
hat éve dolgozik velük, már utánpótlás koruk óta. Kiemelt
módszerei közé tartozik a pszichoanalitikusan orientált
pszichoterápia és a fókuszterápia. A nôi vízilabda válogatot-
tal a csapatkohéziót elôsegítô feladatokon kívül egyéni fel-
készítést is végzett.
Imre-Tóvári Zsuzsa négy évig dolgozott a férfi vízilabda csa-
pattal. Az elsô évben a csapattagok kiválasztásában nyúj-
tott segítséget. A második évben az egyéni és csoportmunka
került elôtérbe, amely segítette az önismeretet, felkészítette
ôket a váratlan helyzetekre és javította a koncentrációt.
Megtanulták az autogén és mentál tréninget is. A harmadik
évben a fô hangsúly a csapattársak egymás közti kommuni-
kációján és a csapatépítésen volt.
Harasztiné Sárosi Ilona 11 kvalifikációt szerzô sportolóval
dolgozott, birkózókkal, úszókkal, tornászokkal, judósokkal
és atlétákkal, sokszor edzôtáborban is. A részletes állapot-
felmérés után pszichoterápiás módszerkombinációkat al-
kalmazott. 
Gyömbér Noémi egy úszó felkészítésében a hagyományos
módszerek mellett biofeedback és egyéb laboratóriumi tech-
nikákat alkalmazott.

EErreeddmméénnyyeekk
A csapat többek között 6 arany, 2 ezüst és 3 bronzérem, va-
lamint számos helyezés elérésében mûködött közre.

KKöövveettkkeezztteettééss
A 2016-os olimpiai felkészülés érdekében elengedhetetlen a
sportpszichológiai hálózat létrehozása. Segítségével minden
válogatott kerettag (utánpótlás és felnôtt szinten is) szak-
szerû sportpszichológiai felkészítésben részesülhet. Ezáltal
elérhetô, hogy az olimpiai csapat minden tagja igénybe ve-
hesse ezt a szolgáltatást.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportpszichológiai felkészítés, olimpiai ellátás,
helyszíni munka

GÖRLABDA: TÍZ ÉV TAPASZTALATAI EGY, 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ADAPTÁLT 
TESTNEVELÉSÉBEN ALKALMAZHATÓ LABDAJÁTÉKRÓL
LLéénnáárrtt  ZZoollttáánn11,,  22,,  LLáásszzllóó  AAnniittaa  MMáárriiaa33,,  TTaakkááccss  KKrriisszzttiinnaa22

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest
2 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 
Szomatopedagógiai Tanszék, Budapest 
3 Mozgásjavító Általános Iskola, 
Szakközépiskola EGYMI és Diákotthon, Budapest 
EE--mmaaiill::  lleennaarrtt..zzoollttaann@@bbaarrcczzii..eellttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
2002-ben alakult meg a Mozgásjavító Diák Sportegyesület.
A helyszín ugyanaz, mint 1929-ben a Nyomorékok Sport-
egylete vagy 1970-ben a Halassy Olivér Sport Club esetén
volt. A cél ezúttal azonban kifejezetten a mozgáskorlátozott
gyermekek diáksportjának fellendítése, szervezetté tétele
volt. A többi, hagyományos, verseny- és szabadidôs sport-
foglalkozás mellett megjelent egy teljesen új, saját fejleszté-
sû sportkör is. A görlabda eredeti célja egy olyan, aerob ter-
helést biztosító, labdás csapatjáték kitalálása volt, amely-
ben egyszerre tudnak részt venni a különbözô mozgásálla-
potú tanulók. Az új játék rövid idôn belül az egyik legnép-
szerûbb szabadidôs sporttevékenység lett az iskola diáksá-
ga körében. Egyben pedig az intézmény egyik emblematikus
specialitása. Az elôadás az eddigi tapasztalatokat, a játék
pozitív hatásait igyekszik bemutatni, valamint a továbblé-
pés lehetôségeit felkutatni. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Elsôsorban dokumentumelemzés. Az elmúlt tíz év tanulói
nyilvántartásainak, sportköri naplóinak, edzésterveinek,
szabálykönyveinek, versenyek jegyzôkönyveinek, esemény-
naptárainak elemzô bemutatása.
Az idei tanévben készült egy tíz fôbôl álló, kis mintán vég-
zett elôtanulmány, amely mérhetô adatokat keresett a gör-
labda pozitív fizikai, valamint pszichés, szociális hatásaival
kapcsolatban. Az így nyert részeredmények körvonalazhat-
ják egy késôbbi átfogó vizsgálat lehetôségeit. 

EErreeddmméénnyyeekk
A görlabda egy olyan adaptált sporttevékenység, amelyben
nagyon különbözô mozgásállapotú, mozgáskorlátozott sze-
mélyek is eredményesen tudnak részt venni. A játékban to-
vábbi adaptációs lehetôségek is rejlenek.
Megfigyelhetô tendencia, hogy olyan diagnózissal és moz-
gásállapottal rendelkezô gyermekek is bekapcsolódtak a
sportköri munkába, akikrôl korábban azt feltételeztük,
hogy erre nem alkalmasak, vagy számukra ez a tevékenység
nem motiváló. 
Jellemzô, hogy a görlabdázó tanulók általában más sport-
kör/öknek is a tagjai. Fontos, hogy ez az aktivitás nincs
összefüggésben a mozgásállapottal.
Kiemelendô a játék inkluzív jellege. Számos esemény bizo-
nyította, hogy tipikus mozgásfejlôdésû és mozgáskorlátozott
gyermekek, tanárok és diákok, szülôk és gyermekeik egyen-
rangú félként, eredményesen, örömmel tudnak együtt ját-
szani, küzdeni.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy tûnik, érdemes
lenne a görlabdát az eddiginél szélesebb körben ismertté
tenni. Szükség lenne a játék hatásait objektíven feltáró, át-
fogó vizsgálatokra és tanulmányokra.
KKuullccsssszzaavvaakk:: görlabda, diáksport, adaptált szabadidô sport
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PERZISZTÁLÓ PRIMITÍV REFLEXEK HATÁSA 
A GYERMEKEK ÉLETÉRE
LLíívvjjáákk  EEmmíílliiaa,,  HHaajjddúú  KKrriisszzttiinnaa
Miskolci Egyetem Comenius Fôiskolai Kar, Sárospatak
EE--mmaaiill::  lliivvjjaakkeemmii@@ggmmaaiill..ccoomm;;  tthheetthheeaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A szerzôk elôadásukban rámutatnak arra, hogy a minden-
napokban gyakorló klinikai szakpszichológusként, illetve
gyógytestnevelôként dolgozva tapasztalják a tanulási, beil-
leszkedési, viselkedés zavarral, szorongásos tünetekkel küz-
dô gyermekek hatékony ellátásának hiányát, a szakma te-
hetetlenségét, a pedagógusok nem kellô fogékonyságát ezen
a területen. Kutatásunk célja, hogy felhívjuk a pedagógusok,
pszichológusok, gyógytestnevelôk, fejlesztô pedagógusok fi-
gyelmét, a dyslexia, dysgraphia, dyscalculia és egyéb tanu-
lási zavarok, mozgatórendszeri és testtartás problémák,
szorongásos zavarok, magatartási problémák hátterében az
aktív csecsemôkori reflexaktivitás is állhat, mely jelenségkör
alapvetô ismeretén túl, a mozgásfejlôdés, mozgásfejlesztés
jelentôségére helyezzük a hangsúlyt a beavatkozási lehetô-
ségek széles skáláján.
Az idôn túl (fél- egyéves kor fölött) is gátolatlan (perzisztált)
csecsemôkori reflexek késleltetik a gyermek idegrendszeré-
nek fejlôdését és akadályozzák annak késôbbi zavartalan
mûködését. A perzisztált bébireflexek negatív befolyása fel-
nôtt korban is kihathat, és maradandó adatfeldolgozási,
mozgásrendszeri, koordinációs, tanulási, viselkedési és im-
munrendszeri problémákhoz vezethet.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az utóbbi években Magyarországon is egyre ismertebbé vá-
lik az angol „Institute for Neuro-Pshychological Psychology"
(INPP Gyakorlatprogram©) által, több mint 40 éve kidolgo-
zott hatékony módszere, amely segítséget nyújt a korához és
intelligenciájához képest alulteljesítô gyermekek kiszûrésé-
hez, a problémák beazonosításához és konkrét, testre sza-
bott gyakorlatsorozatot ad a problémák kezeléséhez. Az
INPP módszer célja, hogy az esetleg fennmaradt, primitív –
az iskolai tanulás során nem szükséges – mozgásmintákat,
automatikus reakciókat a mozgásprogram tudatosan össze-
állított gyakorlatainak rendszeres ismétlésével tudatos moz-
dulatokká, mozgássorrá építse újra, és így egyre tudatosabb,
sikeresebb mozgást, irányítást érjen el. A gyakorlatprogram
legfontosabb kritériuma a 9-12 hónapon át tartó napi rend-
szerességgel végzett gyakorlás. Minden tanítási napon 10-
15 percben. A szerzôk véleménye szerint a gyakorlati meg-
valósítás jól beépíthetô az iskolai életbe, akár testnevelés
órai – fôként a mostani mindennapos testnevelés bevezeté-
sekor – esetleg gyógytestnevelés órai keretekbe.

KKuuttaattááss  ccéélljjaa,,  hhiippoottéézziiss
A szerzôk kutatásának célja egy új mozgásfejlesztésre épülô
reflex ingerlô-gátló gyakorlatsor adaptálásának vizsgálata és
alkalmazásának vizsgálata a magyar iskolarendszerben. Vizs-
gálati mintákat vidéki általános iskolás tanulók képeztek. Az
iskolák mérete a létszámát tekintve kicsi és közepes (100-400
fô). A minta életkori megoszlása: általános iskola 3. osztály.
Az osztály tartalma szerint általános és nem tagozatos osz-
tályokat választottak. A kutatás specifikusan a képességei-
hez mérten alulteljesítô, tanulási zavarral küzdô, vagy vala-
milyen mozgatórendszeri elváltozással rendelkezô tanulók-
ból állt. 
Az INPP-Gyakorlatprogram©-ot, 2009-2012 között 4 általá-
nos iskolából, összesen 162 fô, 3. osztályos gyermekkel
végezték. Kísérleti csoport: 82 gyermek, kap INPP fejlesztést,
kontrollcsoport: 80 gyermek, nem végzett gyakorlatot.
Primér adatgyûjtés során felhasználandó kérdôívek, tesztek:
SAFA-SZ, SAFA-T, Énkép- énideál, Rajztesztek, Szülôi, Peda-
gógusi, Tanulói kérdôívek, INPP kérdôívek, INPP reflexvizsgálat

EErreeddmméénnyyeekk
A program eredményei azt mutatják, a neuromotoros éret-
lenség a gyermekek jelentôs százalékát érinti, az INPP inté-

zet által összeállított primitív reflexek fennállását vizsgáló
eljárással mérve.
Amíg az alulteljesítésnek lehetnek egyéb okai, a neuromoto-
ros érettség vizsgálata elôsegítheti a megbúvó okok felisme-
rését, illetve elvezethet ahhoz a fizikai beavatkozó program-
hoz, amely a felszín alatti mechanizmusokat javítja és segít
az egyéb oktatási célok, stratégiák megvalósításában.
Ezek a fôleg szorongásos tünetek szignifikánsan csökkent-
hetôk speciális csoportos intervencióval, melynek fô célja a
gyermekek társas kapcsolatainak javítása mellett, a rendel-
lenes reflexaktivitás mozgásfejlesztéssel történô kioltása.
Ezek a kutatott módszerek, javasolt prevenciók és interven-
ciók alkalmazhatók az iskola mindennapi jelenségvilágá-
ban, használhatók a pedagógiai gyakorlatban.

KKöövveettkkeezztteettééss
A tanulás a központi idegrendszer folyamatain keresztül
megy végbe. Az információk felvételének egyik legalapvetôbb
eszköze a mozgás. A fejlôdés során az idegrendszeri érés
ikertestvére a mozgás, melynek szabályozása egymással el-
választhatatlanul, egymást segítve megy végbe. Ha a moz-
gásfejlôdésben nehézségek, lemaradások, esetleges hibák
tapasztalhatók, akkor az idegrendszeri fejlôdésben is éret-
lenség feltételezhetô.
A tanulási nehézségekkel küzdô, alulteljesítô gyermekek kö-
rében a rendellenes reflexaktivitás elôfordulási gyakorisága
nagyobb, mint a tanulási problémával nem küzdô társaiké.
A tartási rendellenességgel, tartáshibával rendelkezô tanu-
lók körében a rendellenes reflexaktivitás elôfordulási gyako-
risága nagyobb, mint társaiké.
Az INPP módszer alkalmazásával már az elsô hat hónap
után szignifikáns javulás tapasztalható a primitív reflexak-
tivitás csökkenésében, ezáltal a gyermekek életvitelének ja-
vulása tekintetében is.
KKuullccsssszzaavvaakk:: primitív reflexek, tanulási, beilleszkedési, vi-
selkedési zavarok, szorongás, tartáshibák, mozgásfejlesztés,
korrekció

A VEGETATÍV IDEGRENDSZER 
MODULÁLÓ HATÁSA A SZÍV FUNKCIONÁLIS 
PARAMÉTEREIRE DEKONDÍCIONÁLÁS SORÁN
MMaajjoorr  ZZssuuzzssaannnnaa11,,  CCssaajjáággii  EEsszztteerr11,,  KKnneeffffeell  ZZssuuzzssaannnnaa22,,
PPaavvlliikk  GGáábboorr11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest 
2 Sport Science Program, Qatar University
EE--mmaaiill::  ssuueemmmmee@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A rendszeres fizikai aktivitás hatására kialakuló paraszim-
patikotóniát a dekondícionálás modulálni képes. Korábbi
vizsgálatainkban kiderítettük, hogy a kényszerpihenô alatt
a szív különbözô edzettségi jelei nem azonos ütemben vál-
toznak. Vizsgálatunk célja volt a rendszeres fizikai aktivitás
abbahagyása következtében kialakuló funkcionális változá-
sok jellemzése a jobb és bal kamrai paraméterekben. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A Helsinki Nyilatkozatnak megfelelôen vizsgálatainkban
összesen 350 fô (aktív sportolók, a rendszeres fizikai aktivi-
tást átmenetileg abbahagyók, és egészséges, fizikailag inak-
tív emberek) vett rész. Koruk 19-35 év között volt, a nemek
eloszlása hasonló volt mindhárom csoportnál. A mérések-
hez Philiphs HD 200 típusú echokardiográfot és 2.5-3.5
MHz-es fejet használtunk. 
PW Doppler és Tissue Doppler technikával mértük a jobb és
bal kamra szisztolés és diasztolés funkcióját, továbbá kal-
kuláltuk az ütôtérfogatot, a perctérfogatot és a pulzusszá-
mot. Az adatokat a testfelület megfelelô hatványaira vonat-
koztattuk. A statisztikai elemzésekhez a StatSoft Statistica
11.0 programot használtuk.
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EErreeddmméénnyyeekk
Szignifikáns különbséget találtunk a pulzusszám tekinteté-
ben sportolók és nem-edzettek, valamint sportolók és a
rendszeres fizikai aktivitást nem folytatók között (p<0,001).
A konvencionális Doppler eljárással mért paraméterek kö-
zül mind a mitrális A (p<0,05), mind a transzmitrális során
mért kora és késôdiasztolés sebességek hányadosa, azaz az
E/A (p<0,001) tekintetében releváns különbség igazolódott
a sportolói csoport és a rendszeres fizikai aktivitást nem
folytatók között.
Szintén szignifikáns volt a különbség az elôbb említett cso-
portok között az ütôtérfogat (p<0,001) számításakor.
Szignifikáns volt a különbség sportolói és a dekondícionált
csoport között a szöveti Doppler technikával végzett vizsgá-
latok során mind a laterális (p<0,05), mind a szeptális
(p<0,01) késô diasztolés anuláris sebességek (A’) és E’/A’ ér-
tékek esetében.

KKöövveettkkeezztteettééss
Vizsgálataink során igazolódott, hogy a rendszeres edzés át-
meneti abbahagyását követôen a bal kamra regulációs vál-
tozásai mellett mind a bal, mind a jobb kamra funkciója is
módosul.
KKuullccsssszzaavvaakk:: dekondícionálás, diasztolés funkció, echokar-
diográfia

MÁR A BÖLCSÔBEN IS! A FIZIKAI AKTIVITÁS SZEREPE 
A KORAI PREVENCIÓBAN
MMaarrttooss  ÉÉvvaa
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet,
Budapest
EE--mmaaiill::  mmaarrttooss..eevvaa@@ooeettii..aannttsszz..hhuu

A rendszeres fizikai aktivitás az egész életciklus során a kró-
nikus, nem fertôzô betegségek megelôzésének egyik legfon-
tosabb tényezôje az egészséges táplálkozás mellett. Az el-
múlt évtizedekben az aerob fittség szintje jelentôsen csök-
kent gyermek- és serdülôkorban, ugyanakkor a túlsúly és
az elhízás gyakorisága világszerte nôtt. 
Európában, évente 400 000 új túlsúlyos és 85 000 kövér
gyermekkel számolhatunk. Hazánkban az Országos Élel-
mezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) által a
2005/2006 tanévben budapesti iskolások körében végzett
vizsgálat szerint a 7-14 éves tanulók körében a túlsúly és
elhízás elôfordulása 25%-os volt, azaz minden negyedik
gyermeket érintett. 2010-ben Magyarország csatlakozott a
WHO gyermekkori elhízás monitorozó kezdeményezéséhez
(WHO COSI), mely vizsgálat kimutatta, hogy minden negye-
dik 7 éves korú lány és minden ötödik fiú túlsúlyos, vagy
elhízott. A túlsúly/elhízás kialakulásában a képernyô elôtt
töltött idô is kiemelt szerepet játszik, nem véletlen, hogy a
gyermekekre vonatkozó fizikai aktivitás ajánlások integ-
ráns része a képernyô elôtt eltöltött idô csökkentése napi
két óra alá.
A 41 WHO Európai régiós országot, valamint Észak Ameri-
kát érintô 2005/2006-os HBSC  (Health Behavior in School-
aged Children) vizsgálat adatai szerint a magyar serdülôk
közül a  11 éves  lányok 19%-a, a 13 éves lányok 13%-a, míg
a 15 éves lányok összesen 11%-a teljesítette a napi ajánlott
60 perc közepes, illetve intenzív fizikai aktivitást. A fiúknál
valamivel jobb a helyzet – a  megfelelô korcsoportokban 28,
29, illetve 19% a fizikai aktivitás ajánlást teljesítôk aránya. 
A rendszeres fizikai aktivitásnak az elhízás megelôzésén túl-
menôen számos kedvezô hatása van gyermekkorban is. Az
aktív gyermekek és fiatalok kardiorespiratorikus állóképes-
sége, izomereje, test-zsírtartalma kardiovaszkuláris és
anyagcsere paraméterei, csontsûrûsége, pszichés státusza
(szorongás, depresszió), koncentrálóképessége jóval kedve-
zôbb, mint az inaktív gyermekeké.
A fizikai aktivitás növelésén túlmenôen kulcskérdés a fizikai
inaktivitás csökkentése is.

Mivel a fizikai aktivitás kedvezô hatása jelentôs részben
független a tápláltsági állapottól, így minden életkorban és
testalkat esetén a fizikai aktivitása fokozása egészségnyere-
séggel jár.

AZ AGRESSZIÓ MEGJELENÉSÉNEK MÉRTÉKE 
RENDSZERESEN SPORTOLÓ GYERMEKEK KÖRÉBEN
MMeellcczzeerr  CCssaabbaa11,,  RRááttggéébbeerr  LLáásszzllóó11,,  SSzzôôttss  GGáábboorr33,,  
SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa33,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn22,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc22

1 Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs 
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
3 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest 
EE--mmaaiill::  mmeellcczzeerr..ccssaabbaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Napjaink egyik legfontosabb kihívása az egészég megôrzése
és ennek hatása az egyénre és a társadalomra. Ennek a kul-
csa az egyén egészségtudatos magatartása. Vitathatatlan
tény, hogy a rendszeres sportolás nélkülözhetetlen, hogy
képesek legyünk megôrizni egészségünket. Így a fizikai ak-
tivitás megkezdése már gyermekkorban igen fontos. Kutatá-
sunk célja, hogy megvizsgáljuk a fizikailag aktív, verseny-
szerûen sportoló fiatalok attitûdjét az egészségtudatos ma-
gatartáshoz. Ezen vizsgálat során két pontra összpontosí-
tottunk: van-e összefüggés a rendszeresen sportoló fiatalok
ingafutásban elért teljesítménye és a mért agresszivitás
szintje között; valamint a ma oly népszerû szénsavas üdítô
és energiaitalok fogyasztása milyen módon befolyásolja a
mért csoport teljesítményét?

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatban a pécsi Rátgéber Kosárlabda Akadémia 8-17
éves sportolói vettek részt (n=84). Ezek a gyermekek az is-
kolai testnevelés órán kívül legalább heti három alkalommal
sportolnak. Adatgyûjtés 2013 márciusában történt, mely-
nek során saját szerkesztésû, nyitott és zárt kérdéseket tar-
talmazó kérdôívet alkalmaztunk, melyet a gyermekek ano-
nim és önkéntes módon, szülôi beleegyezéssel töltöttek ki.
Valamint az aerob állóképesség becslésére 20 méteres inga-
futás próbát, az agresszió mérésére Buss-Perry indexet al-
kalmaztunk. Az adatok feldolgozása kvantitatív módszerek-
kel történt, az alkalmazott statisztikai eljárások között sze-
repelt leíró statisztikai elemzés, valamint következtetéses
statisztikai próbák (Khi2-próba, t-próba, korrespondencia-
analízis). Az adatok feldolgozását IBM SPSS 20 programcso-
maggal végeztük. 

EErreeddmméénnyyeekk
A mintánkban megvizsgáltuk a szubjektív közérzet és az ag-
resszió kapcsolatát. Azt állapítottuk meg, hogy azon sporto-
lók, akik jobbra értékelték szubjektív közérzetüket, kisebb
verbális agresszió szintet mutattak fel, mint akik közepesre
vagy rosszabbra értékelték.
Nem találtunk statisztikailag kimutatható összefüggést az
energiaital fogyasztás és az agresszió szint között. 
Összefüggést találtunk a szénsavas üdítôital fogyasztás és
az ingafutáson mért teljesítmény között.
Feltételezésünket, mely szerint összefüggés van az ingafutá-
son elért teljesítmény és a mért agresszivitási szint között, a
kutatás során gyûjtött adatok statisztikai vizsgálata nem
igazolta. 
A vizsgált mintában az energiaital fogyasztás még nem jel-
lemzô, mivel a válaszadók (83 fô) közül 73 fô soha nem iszik. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A kutatási mintában ugyan nem találtunk összefüggést az
ingafutás eredménye és a kapott agresszió érték között,
azonban a szubjektív közérzet és az agresszió verbális ag-
resszió alskálája között viszont mérhetô különbséget talál-

Elôadáskivonatok • X. Országos Sporttudományi Kongresszus40

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
4
. 

é
v
fo

ly
a
m

 5
4
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
3
/2

Szemle 2013/2/03-62  2013/05/14 17:40  Page 40



tunk. Továbbá a szénsavas üdítô és az ingafutáson elért
eredmény tekintetében azt találtuk, hogy azon sportolók,
akik rendszeresen fogyasztanak szénsavas üdítôt, jobb tel-
jesítményt nyújtottak, mint akik, nem vagy ritkán fogyasz-
tanak ilyen terméket. Ebben az esetben azt feltételezzük,
hogy Cola terméket fogyasztanak és a koffein hatását lát-
hatjuk a teljesítmény vonatkozásában.
KKuullccsssszzaavvaakk:: egészségtudatosság, agresszió, ingafutás,
energiaital

TESTNEVELÔ TANÁROK ÉLETMÓDJA ÉS SZEREPÜK 
A TANULÓK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSI SZOKÁSÁNAK 
KIALAKÍTÁSÁBAN
MMéénneessii  AAddrriieennnn,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii,,  
HHoorrvváátthh  GGáábboorr
Szegedi Tudományegyetem, Testnevelési és Sporttudományi
Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  aaddrriieennnn..mmeenneessii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A testnevelô tanárok munkájuk során vannak a legnagyobb
hatással a gyermekek egészséges életmódjának kialakulásá-
ra és sportolásra való ösztönzésére. Az utóbbi idôben a fi-
gyelem középpontjába került a testnevelés, illetve a sporto-
lás szerepe az iskolákban. 

MMiinnttaa  ééss  mmóóddsszzeerr
A tanulmányunk két egymástól független kutatást mutat be
a dél-alföldi régióban. Mindkét esetben önkitöltéses kérdôí-
vet alkalmaztunk. Elsô mintánk szegedi és hódmezôvásár-
helyi általános és középiskolai testnevelô tanárokból állt (N
= 94, életkor: 23-61 év, M = 43,09 év, SD 10,509); második
mintánk pedig kecskeméti középiskolás tanulókból. (N =
216; életkor: 14-19 év, M = 16,19 év, SD 1,27). A kérdôív ite-
mei szociodemográfiai tényezôkön túl kiterjedtek az egész-
ségi állapot vizsgálatra, testmagasságra, testsúlyra, sporto-
lási szokásokra, társas hatásokra, pszichoszociális egész-
ségre, ezen felül a testnevelô tanárok és a testnevelés óra ér-
tékelésére is.

EErreeddmméénnyyeekk
Elemzéseink azt mutatják, hogy a testnevelô tanárok több-
sége fizikailag aktív, rendszeresen sportol, illetve elmondhat-
juk, hogy a megkérdezettek 84%-nál a gyermekek is rendsze-
resen sportolnak. A gyermek sportválasztásában a szülôi ja-
vaslat fontos szerepet tölt be. Az elhízás és a káros egészség-
magatartási szokások (dohányzás és alkoholfogyasztás) is je-
len vannak, hasonlóan más felnôtt mintákhoz.
A megkérdezett középiskolások körében pedig az tapasztal-
tuk, hogy a testnevelô tanároknak kiemelt szerepük van a
fiatalok egészségmagatartásában. A válaszadók 83,7%-a azt
válaszolta a testnevelôk jó példaként szolgálnak számukra a
sportos és egészséges életmódot tekintve. A testnevelônek
javasolnia kell a diákok számára a sportolást, illetve a sport
különbözô formáit, hiszen a válaszadók 27,4%-a a testneve-
lôje javaslatára próbált ki valamilyen sportágat. A megkér-
dezettek 77,7%-a úgy vélekedik a testnevelôjérôl, hogy nagy
tudással rendelkezô sportszakember. A válaszadók többsé-
ge (97,6%) úgy vélte, segít a testnevelôjük biztatása. Ebbôl
az eredménybôl egyértelmûen látszik, hogy a diákoknak
szükségük van a pozitív megerôsítésre egy feladat megoldá-
sában. A biztatásnak köszönhetôen sikerélmények érik a ta-
nulókat, a késôbbiekben szívesebben sportolnak.

KKöövveettkkeezztteettééss  
Feltételezzük, hogy kutatásunk almintáinak további elem-
zése többváltozós módszerekkel fontos adatokat szolgáltat-
hat olyan egészségfejlesztési programok számára, melyek el-
sôsorban a testnevelô tanárokra építenek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: testnevelés óra, testnevelô tanár, életmód, tár-
sas támogatás

SPORT EGY ÉLETEN ÁT – FOTÓK ÉS SPORTRELIKVIÁK
MESÉLNEK A 100 ÉVE SZÜLETETT MOLNÁR ISTVÁNRÓL
MMiihháácczzyy  ZZssuuzzssaannnnaa
Magyar Sportmúzeum, Budapest
EE--mmaaiill::  zzssmmiihhaacczzyy@@ssppoorrttmmuuzzeeuumm..hhuu

BBeevveezzeettééss
A nagyérdemû leginkább az 1936-os berlini olimpián való
részvétele révén ismerheti nevét, holott Molnár István a ha-
zai sportélet egyik kiemelkedôen tevékeny alakja volt. A ne-
vezetes sporteseményen Molnár a magyar vízipólócsapat
tagjaként nyerte el az olimpiai aranyérmet, majd két évvel
késôbb Európa-bajnokságot is nyert a válogatottal. A hazai
és a korabeli sportsajtó tanúsága szerint a hozzáértôk nem-
zetközi viszonylatban is az egyik legjobban passzoló vízilab-
da játékosként tartották számon. A nemzetközi sikereken
túl fontos eredményeket ért el a hazai sportéletben is.
Molnár az aktív sportolás mellett évtizedekig sportfunkcio-
náriusi feladatokat is ellátott. 1944-ben hagyott fel az aktív
sportolással, ám ez nem jelentette a sportélettel való szakí-
tását. 1961-tôl vízilabda szakoktatóként tevékenykedett az
MTK-ban; személyét a tanítványok és szakemberek részérôl
egyaránt nagy tisztelet övezte. 
1953-tól a „Népstadion hangjaként" ismeretes, egészen
1983-ban bekövetkezett haláláig ô a Stadion diszpécsere, a
különféle sportesemények bemondója, konferálója.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Molnár István sporttal átszôtt életútját – az írott források hi-
ánya miatt – egyrészt az utókorra maradt tárgyak (további-
akban: hagyaték) fényében ismerhetjük meg jobban. A ha-
gyaték részét képezi többek között a sportoló által elnyert
számos érem és plakett, oklevél és kitüntetés, valamint Mol-
nár István több száz darabos fényképgyûjteménye, amely –
nem túlzás állítani – nagy sporttörténeti jelentôséggel bír.
Értékesek a hagyatékban található magyar, illetve idegen-
nyelvû sajtótermékek fennmaradt fragmentumai is, ame-
lyek fôként az 1930-50 közötti magyar úszó- és vízipóló-
sportról tudósítanak. Továbbá néhány személyesebb vonat-
kozású emlék is megtalálható a hagyatékban, melyek Mol-
nár Istvánt egy jó kedélyû, és nem utolsó sorban, tisztelet-
reméltó férfiúként mutatják be az utókor számára.
A tárgyi emlékek kutatásán túl a szerzô az ’oral history’
anyaggyûjtési módszerére támaszkodva, Molnár István még
élô rokonaival készítendô személyes interjúk során kíván
még több információt szerezni ennek a páratlan karriert be-
futott sportszemélyiségnek az életérôl.

EErreeddmméénnyyeekk
Ez év januárjában kezdôdött meg Molnár István hagyatéká-
nak lajstromozása és feldolgozása a Magyar Sportmúzeum-
ban. Életmûvének bemutatásával arra törekszünk, hogy
minél szélesebb körben válhasson ismertté ennek a méltat-
lanul elfeledett olimpiai bajnoknak a pályafutása.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az értékek kakofóniájában Molnár kitartása és a sport irán-
ti elkötelezôdése mindenképpen példaértékû. Az ô példája
nem csak a múlt részeként képvisel értéket, de iránymuta-
tó is lehet korunk sporttal foglalkozó hivatásos szakemberei
vagy a sportot kedvelôk számára.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sporttörténet, sport és társadalom, olimpia,
vízilabda
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A KULTÚRA-FELELÔSÖK, 
AVAGY A KOSÁRLABDA EDZÔK SZEREPE 
A SPORTÁGI KULTURÁLIS KÉSÉS CSÖKKENTÉSÉBEN
NNaaggyy  ÁÁggoossttoonn
Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola, 
Neveléstudományi Program, Debrecen
EE--mmaaiill::  gguussttii@@mmeedd..uunniiddeebb..hhuu  

BBeevveezzeettééss
A kultúra a külsô környezethez való alkalmazkodás eszkö-
ze. Amikor az aktuális sportolás újabb dimenzióba ér, fejlô-
dik, változik és megújult mértékkel szolgál, amelyhez alkal-
mazkodnia kell a mûhelyben tevékenykedô egyéneknek,
csoportoknak. Amikor a körülmények gyorsabban változ-
nak, mint ahogyan a sportkultúra megfelelôen reagálna,
kulturális késésrôl beszélhetünk. Ilyen értelemben például
hazánk kosárlabda sportága komoly kulturális késésben
van. A testkultúra és a sportági sportkultúra minden terü-
letén mutatkoznak különbségek.
Minden edzô annak a kultúrának a része, amelyben él. A
hétköznapi testkultúra szereplôi formálják azt és a kultúra
lényege, hogy minden amit szelleme felfog, önmaga részévé
válik. A testkultúra speciális foka a sportkultúra, ami már
a rendszeres versenyszerû testedzés szintjén lévô értékte-
remtést foglalja magába. Ennek érdekessége, hogy nincs két
azonos kultúra, de vannak az egész emberiségre jellemzô
vonásai.
Egy-egy szûkebb értelemben vett társadalom/csoport létre-
hozza a maga értékeit, javait. Felhasználja a rendelkezésre
álló forrásait, igyekszik megújítani és egyúttal fejleszteni
azokat. Ez a sport színterein versenyzési lehetôséget jelent.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az online kérdôíves vizsgálatra 172 magyar edzô jelentkezett
önkéntesen. Különbözô munkahelyi és életkörülménnyel,
szakmai tapasztalattal rendelkezô, eltérô korosztályokban
tevékenykedô aktív szakemberrôl kaphattam általános ké-
pet. A korábbi kutatások alapján meghatároztam a mértéka-
dó szakmai mûhelyeket, melyek szakmai vezetôivel készült
interjúk alapján átfogóbb válaszokat is kaphattam.
Meghatározó a szakmai tudás, a kompetencia, a humánerô-
forrás kiválasztásának módszerei, és hatékonysága, az
együttmûködés motívumai és színvonala, a közös értékek
elismerése és megôrzése, az anyagi források célzott és igaz-
ságos felhasználása és a szervezés. Mindezek leképezhetôk
a sportkultúra gyakorlati helyeire, a sportági mûhelyekre,
amelyeknek megvan a saját – objektíven is érzékelhetô és
értékelhetô – kultúrája. Így a szakmai kultúrák, ahol a ne-
velés, az értékteremtés, az alkotás történik nagyon külön-
böznek. Nem egységesek és folyamatosan változnak. Mégis
a modern kultúrafelfogás szerint ezek egyenrangúak. A na-
gyobb egységen belüli szubkultúrának tekintendôk. S ez jel-
lemzi a csoport, a közösség életmódját. A tagjai felértékelik
saját kultúrájukat másokéval szemben.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az akadémiai rendszer sportkulturális forradalmat jelenthet
a kosárlabda edzôk számára, amelyben szakíthatnak a
sportági sztereotípiákkal, az elavult módszerekkel, megvál-
tozhatnak az oktatási, tehetségkutatási, kiválasztási, érté-
kelési trendek. Ezek alapfeltételei a sportág versenyképes-
ségének felzárkóztatásának, mely csökkentheti a kultúrális
késést. Az ebbôl adódó lemaradás az akadémiai program-
mal javítható, hiszen koncentráltabbak az idônyerés edzôi
eszközei. A program további alapelemei a teljesítmény-tuda-
tos gondolkodás, és viselkedés. Ezek a fenntartható fejlôdés
legfrissebb trendjei.
KKuullccsssszzaavvaakk:: kosárlabda, edzôk, versenyképesség, kulturá-
lis késés, sportkulturális forradalom 

SZABADIDÔ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA 
SPANYOL EGYETEMI HALLGATÓK KÖRÉBEN
NNaaggyyvváárraaddii  KKaattaalliinn,,  BBíírróónnéé  IIlliiccss  KKaattaalliinn,,  
KKiissss--GGeeoossiittss  BBeeaattrriixx,,  PPoollggáárr  TTiibboorr  
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Szombathely
EE--mmaaiill::  ppoottii@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szerzôk elôadásukban az University of Alicante sportsza-
kos hallgatóinak szabadidô eltöltési szokásait vizsgálták.
Kutatásukban az aktív illetve passzív szabadidô eltöltési te-
vékenységek arányára fókuszáltak. Több nemzetközi és ma-
gyar tanulmány (Ács és mtsai, 2011; Polgár, 2008; Pikó,
2006; Gáldi, 2002) foglalkozik a fiatal felnôttek szabadidô
eltöltési szokásaival, illetve a passzív szabadidôs tevékeny-
ségek – életmód kockázati tényezôként való – megjelenésé-
vel. Ismert, hogy a sportolási szokások az életkor, a nem, a
legmagasabb iskolai végzettség, a lakóhely, a munkahely és
a szocioökonómiai státusz tekintetében is lényeges változá-
sokat mutatnak (Giles-Corti és Donovan, 2002; Perényi,
2005). Bagoien és Halvari (2005) szerint a demográfiai, bio-
lógiai, pszichológiai, viselkedési, szociális és kulturális, va-
lamint sportkörnyezeti változókat lehet megkülönböztetni a
fiatalok sportolási szokásai tekintetében. Ezek alapján cé-
lunk megvizsgálni, hogy a spanyol hallgatók az aktív vagy a
passzív szabadidô eltöltési formákat preferálják-e?

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Vizsgálati módszerként kérdôívet alkalmaztunk, mely kilenc
zárt kérdést tartalmazott a következô kérdéscsoportokban:
demográfiai, szabadidô eltöltési és sportszervásárlási szoká-
sokra vonatkozóan. A véletlenszerûen kiválasztott 95 hall-
gató töltötte ki a kérdôívet, a tisztított mintába 69 tanuló
kérdôívei kerültek be. Az adatok kiértékeléséhez az SPSS 16
statisztikai programot használtuk.

EErreeddmméénnyyeekk
Az adatok felvétele 2013. januárban és februárban zajlott,
így az eredmények feldolgozása folyamatban van.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az értékelés folyamatban van.
KKuullccsssszzaavvaakk:: életmód, aktív és passzív szabadidô, fiatal fel-
nôttek 

SERDÜLÔKORÚ SPORTOLÓ 
ÉS NEM SPORTOLÓ FIATALOK SZUBJEKTÍV JÓLLÉTE
NNééggeellee  ZZaalláánn11,,  PPááppaaii  JJúúlliiaa22,,  TTrróózznnaaii  ZZssóóffiiaa22,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa33

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

BBeevveezzeettééss
Munkánk során sportoló és nem sportoló gyermekek pszi-
choszomatikus panaszleltárából néhány pszichikus tünetet
dolgoztunk fel. Elsôsorban a negatív hangulati elemek meg-
jelenési gyakoriságát kutattuk. A következô kérdésekre ke-
restük a választ: A nemnek és a fizikai aktivitásnak van-e
hatása a vizsgált tünetek gyakoriságára. Az egészséggel va-
ló elégedettség szintjei szerint különbözik-e a sportoló és a
nem sportoló gyermekek tüneteinek megoszlása.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Öt sportágban 290 serdülôkorú fiatalt vizsgáltunk (fiú=236,
leány=54). A kontrollcsoportot azok a székesfehérvári álta-
lános és középiskolás tanulók képezték, akiken a végleges
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kérdôívet kipróbáltuk (fiú=176, lány=289). Az összesen 16
szubjektív egészségi panasz közül a rosszkedv, az idegesség,
a félelem és az unalom gyakoriságát kérdeztük meg. Arra is
kértük a fiatalokat, hogy minôsítsék egészségi állapotukat.
Az alcsoportok homogenitását és függetlenségét kereszttáb-
la elemzéssel vizsgáltuk. A megoszlásban mutatkozó kü-
lönbségeket Khi2-próbával vizsgáltuk.

EErreeddmméénnyyeekk
A pszichológiai tünetek elôfordulási gyakorisága a sporto-
lóknál független volt a nemtôl. A fizikai aktivitás szintje
mindkét nemnél jelentôsen befolyásolta a szubjektív jóllét
mutatóit. A nem sportoló fiatalok tünetei lényegesen gyako-
ribbak voltak, mint a rendszeresen sportolóké. A rosszkedv
és az idegesség a nem sportolóknál hetente fordult elô
leggyakrabban, míg a sportolóknál a ritkán kategória volt a
legnépesebb. A félelem, mint tünet ritkán jelent meg, de lé-
nyegesen gyakoribb volt a nem sportolóknál. Míg a nem
sportolók 61%-a gyakran unatkozott, addig ez az arány a
nem sportolóknál 12% volt. 
A nem sportoló és a sportoló fiatalok 79-98 százaléka kivá-
lónak vagy jónak ítélte meg egészségi állapotát. Az egészsé-
gi állapot szintjei szerint bontott almintákban csak a spor-
tolóknál találtunk szignifikáns eloszlásbeli különbségeket.
A fiúknál a rosszkedv és az idegesség, a lányoknál a félelem
jelentôsen kisebb arányban fordult elô a kiváló egészségi ál-
lapotot jelzôknél, mint azoknál, akik egészségüket jónak
ítélték.

KKöövveettkkeezztteettééss
A nem sportolókhoz képest a sportoló fiúk és lányok tüne-
teinek homogenitása, lényegesen ritkábban elôforduló pa-
naszaik arra mutatnak rá, hogy a sporttevékenység, a meg-
felelô szintû fizikai aktivitás stresszvédô faktornak tekinthe-
tô. A fiatalok saját egészségükre vonatkozó szubjektív meg-
ítélése nagymértékû elégedettségre utal, ami összecseng
más hasonló vizsgálatok adataival.
KKuullccsssszzaavvaakk:: pszichoszomatika, fizikai aktivitás, egészség

MIRE TANÍTOTTA MEG A LANCE ARMSTRONG ESET 
A VILÁG DOPPINGELLENÔREIT?
NNeemmeess  AAnnddrrááss
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  nneemmeess@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Neves sportmenedzserek, orvosok és élettan tudósok vitat-
koznak arról, hogy van-e hihetô, reális alapja az amerikai
Lance Armstrong kimagasló sportteljesítményének. A 3470
km-es erôltetett tempóban folytatott Tour De France teljesí-
tése olyan hallatlan biológiai igénybevétel, ami legalábbis
felveti annak a kérdésnek a jogosságát, hogy egymást köve-
tô megszakítás nélküli hét alkalommal teljesítményfokozó
szerek vagy módszerek igénybevétele nélkül teljesíthetô-e.
Ha igen, vajon miért olyan egyedülálló a világon, ha nem,
akkor miért nem bukott le egyszer sem a sportoló a dop-
pingvizsgálatokon? Ugyanakkor azonban miért vallotta be
Oprah G. Winfrey mikrofonja elôtt a sokak által irigyelt su-
perman a tiltott teljesítményfokozást? A tanulmány erre a
kérdésre keresi a választ.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A Lance Armstrong esetnek a Code Compliance, a WADA
Anti-Doping Code, az internetrôl beszerezhetô – a témában
megjelent dokumentumok – összehasonlítása szolgált ala-
pul a tanulmány megírásához. Felhasználtuk Lance Arm-
strong Oprah G. Winfreynek adott televíziós nyilatkozatát
is, ezen túlmenôen a WADA gyakorlatát ütköztettük azok-
kal az információkkal, amelyek az említett médiaforrások-
ból kiderültek.

EErreeddmméénnyyeekk
A dokumentumelemzés felhívta a figyelmet olyan körülmé-
nyekre, amelyekbôl mind UCI, mind a doppingellenôrzési
apparátus okulhat. Mindenekelôtt arra, hogy a tiltott telje-
sítményfokozás technológiai fejlôdésének üteme messze
meghaladja az annak felkutatására kifejlesztett módszere-
két. Az elôadás összegzi az eset tanulságait.

KKöövveettkkeezztteettééss
A tiltott teljesítményfokozás sokkal inkább innovatívabb,
mint azok a tesztmódszerek, amelyek a tiltott teljesítmény-
fokozás felderítésére hivatottak. Nem véletlen az, hogy 8 év-
re emelték fel a vizelet- és vérminták megôrzésének idejét.
Világtendencia, hogy a technológiák lassan mennek át a
„top secret" titkos szférából a publikus szférába (csakúgy,
mint ahogy a helymeghatározó technológia néhány évtized-
del ezelôtt még szigorú katonai titkot képezett, ma viszont
már bárkinek elérhetô közönséges fogyasztási cikk). Ha nem
tudunk gátat szabni a NASA technológiák kiszivárogtatásá-
nak, akkor a tiltott szerek és módszerek terjedése és azok
ellenôrzésére történt felkészültség közötti szakadék állandó-
sul, mert a teljesítményfokozás technológiája gyorsabban
fejlôdik, mint az annak felderítésére rendelkezésre álló lehe-
tôségek. A Nemzetközi Sportjogász Társaságnak ajánlással
kell segítenie az antidopping törekvések maradéktalan érvé-
nyesülését, a sport tisztaságának megôrzéséhez ugyanis
magasabb rendû érdekek fûzôdnek, mint az egyéni, vagy a
nemzeti helyezésekhez (például olimpiai tabellán elfoglalt
helyezés) fûzôdô parciális érdek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: Lance Armstrong, dopping, Tour de France,
sportpolitikai és gazdasági érdekek, nyomásgyakorlás

MOZGÁSOS ÉLETMÓDPROGRAMOKON RÉSZTVEVÔ NÔK
TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK
VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZÔ ÉLETKORI CSOPORTOKBAN
OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,33,,  KKoovvááccss  TTaammááss11,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa11,,  
TTaarrii--KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  ††LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,33,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Interdiszciplináris Doktori Iskola, Szeged
EE--mmaaiill::  oorrbbaannkkoorrii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A mai magyar lakosság sajnos nem arról híres, hogy egész-
séges életet folytatna, még annak ellenére sem, hogy nép-
szerûsítése egyre nagyobb szerepet kap a médiában. Sta-
tisztikai adatok szerint Magyarország a világelsôk között
szerepel szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegsé-
gek és cukorbetegség tekintetében is. Ezek közül sok a hi-
bás életmódra vezethetô vissza. Ezért lenne fontos, hogy ne
csak ismerjük az egészséges életmód alapelveit, hanem meg
is valósítsuk azt a családban. A család életmódjának alakí-
tásában döntô szerep hárul az anyákra, mivel életmódbeli
szokásainkat jórészt otthonról hozzuk.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Mozgásos életmódprogramjaink keretein belül két év alatt
összesen 335 nôt vizsgáltunk (átlagéletkor: 37,38 év; korter-
jedelem: 10-76), akik közül 218 fejezte be a programot.
A résztvevôket a Farmosi-féle életkori csoportosítás szerint
öt korcsoportba soroltam: serdülôkor (n=25; I. kcs.), ifjúkor
(n=46; II.kcs.), érettkor I. (n=86; III. kcs.), érettkor II.
(n=127; IV. kcs.), idôskor (n=49; V. kcs.).
A vizsgált nôk négy hónapon keresztül heti három alkalom-
mal vettek részt rekreációs edzéseken, és igény szerint táp-
lálkozási tanácsokat is kaptak. Táplálkozási szokásaikat és
annak változásait kérdôíves módszerrel vizsgáltuk a prog-

43Elôadáskivonatok • X. Országos Sporttudományi Kongresszus

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

4
. é

v
fo

ly
a
m

 5
4
. sz

á
m

 • 2
0
1
3
/2

Szemle 2013/2/03-62  2013/05/14 17:40  Page 43



ram elején és végén, testösszetételük alakulását pedig ha-
vonta követtük nyomon InBody230 Biospace készülékkel.
Statisztikai elemzés: t-próba; p≤0.05. 

EErreeddmméénnyyeekk
A táplálkozás minôsége szignifikánsan javult a mozgásprog-
ramok résztvevôinek körében. Életmódbeli változást kiemel-
ten a „pótvacsora" elhagyása és az étkezések idôpontjának
változása mutat. A programot megelôzôen a fiatalabb gene-
rációk tagjai táplálkoztak a legegészségtelenebbül, de a
program során jobban figyeltek az egészségesebb táplálko-
zásra.
A mozgásprogramok és a tudatosabb táplálkozás hatására
a testzsír% a II., III., IV. és V. korcsoportban szignifikánsan
csökkent. Az I. korcsoportban a serdülôkori növekedés a
testsúlynövekedést vonta magával. A hasi elhízási fok az
életkor elôrehaladtával korcsoportonként emelkedik. A test
ásványtömegének és a csont ásványtartalmának növekedé-
se az I. korcsoportban a legjelentôsebb.

KKöövveettkkeezztteettééss
A mozgásos életmódprogramok minden korcsoportban segí-
tik az egészségtudatosabb magatartás kialakítását, és
hosszú távon a programokon résztvevô nôk családjaik élet-
vitelére is hatva segíthetik a magyar lakosság egészségének
javulását.
TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006; TÁMOP 4.2.1./B-09-1/KNOV-
210-0005
KKuullccsssszzaavvaakk:: életmód, fizikai aktivitás, testösszetétel

A SPORTSZAKEMBER-KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÔK 
VISZONYULÁSA A VAKOK SPORTJÁBAN VALÓ 
SZEREPVÁLLALÁSHOZ 
OOssvváátthh  PPéétteerr,,  RRaammooccssaa  GGáábboorr,,  MMaakkóó  LLáásszzllóó,,  PPrróókkaaii  AAnnddrrááss,,
FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  MMéésszzáárrooss  ZZssóóffiiaa
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  oossvvaatthh@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Sajnálatos tény, hogy Magyarországon a fogyatékosok
sportjában, különösképpen a vakok esetében nem elégséges
a magasan kvalifikált szakemberek száma. Korábbi tanul-
mányunkban arra a következtetésre jutottunk (Osváth, Ra-
mocsa 2006), hogy a vakok sportjának fejletlensége erre a
tényre is visszavezethetô. Jelen vizsgálatunkban arra keres-
tük a választ, hogy a sportszakember-képzésben tanulók
körében mennyire van jelen az elutasítás, illetve a részvétel
szándéka a vakok sportjával kapcsolatosan.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálat módszere a szerzôk által kifejlesztett kérdôív
volt. A vizsgálat során elôzetes pilot study-t végeztek. A vizs-
gálatban összesen 582 tanuló vett részt. A 378 nô és 204
férfi a kérdôívet kétszer töltötte ki, öt hét idôkülönbséggel
(Kerkley, Alvarez, és Griffin 2003). 

EErreeddmméénnyyeekk
A hallgatók döntô többsége TV-ben látott már fogyatéko-
sok számára rendezett versenyt (74.2%), ám a személyes
tapasztalat alacsony volt (24.7%). Az edzések viszonylatá-
ban még kisebb a tapasztalat (10.4%), különös tekintettel
a vakok sportjára (2%). A fogyatékosok sportjában való
szakmai részvételt 17.5% utasította el, melynek fô oka-
ként saját szakmai alkalmatlanságukat nevezték meg. A
vakok sportjának a sportolók számára kifejtett elônyös
hatásai között az önbecsülés növekedése, és új életcélok
kijelölése szerepelt vezetô helyen. A nehézségek, kihívások
között az akadálymentes helyszín, és a finanszírozási ne-
hézségek említése szerepelt a legfontosabb tényezôk kö-
zött. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A válaszokból arra a következtetésre lehet jutni, hogy a
sportszakember-képzésben nem elégséges a fogyatékos-spe-
cifikus információ, hiszen számos téves elképzelés él a ta-
nulók gondolatai között. A vakok sportjának hatását a hall-
gatók teljesen eltérôen értékelték, mint ahogy azt maguk az
érintettek tették (Osváth, Ramocsa, 2006). A fogyatékos
specifikus ismereteket nyújtó curriculumok integrálása a
sportszakember-képzésbe elengedhetetlen a hazai „para-
sport" továbbfejlôdése érdekében. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: fogyatékosok, vakok sportja, sportszakember-
képzés 

SPORT ÁLTALI INTEGRÁCIÓ
OOsszzlláánncczzii  AAddrriieennnn,,  RRééttssáággii  EErrzzsséébbeett
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola,
Pécs
EE--mmaaiill::  aaddaa@@sszzaabbaaddvviizz..hhuu

BBeevveezzeettééss
A Szabad Tér Egyesület célja a valamilyen szempontból hát-
rányos helyzetûek társadalomba való (re)integrációja. E cél
elérésében a sport központi szerepet játszik. A szerzôk átte-
kintést adnak az egyesület szerteágazó tevékenységérôl és
legfôbb eredményeirôl. Témakörök: Fogyatékosság és a
sport. A sport, cél vagy módszer? Egy projekt rövid bemuta-
tása: "OutdoorSports: a toolforyourgroup's development".
Nemzetközi képzések követéses vizsgálata.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A fogyatékosok sportolási lehetôségei Fejér megyében elsô-
sorban anyagi eszközök hiányában csökkenôben van. A
szervezetek nagyobb önállósággal élve, valamint pályázatok
elnyerése útján tudják vállalt faladataikat megvalósítani. 
A Szabad Tér Egyesület 2007-ben alakult, és többek között
a sportolási lehetôségek megteremtését és a szakemberkép-
zést is támogatja. Tevékenységi körük igen széleskörû, en-
nek megfelelôen céljaik is sokrétûek. Arra törekszenek,
hogy a hátrányos helyzetû célcsoportnak, valamint a velük
foglalkozó szakembereknek segítséget nyújtsanak. Megala-
kulásuk óta nemzetközi pályázatokat írnak, ennek köszön-
hetôen európai kapcsolatrendszerük igen gazdag. Fogadó
szervezetként 20 nemzetközi projektet bonyolítottak le, és
még legalább 100 projektben voltak partnerek. Mivel több,
sporttal foglalkozó szakember van az egyesületben, így – az
EU-s és magyar prioritásokkal teljes összhangban – ezzel a
területtel kiemelten foglalkozik. 
A mozgás minden ember számára természetes és magától
értetôdô igény és cselekvés. A fogyatékos emberek életében
elméletileg a sportnak ugyanaz a szerepe, mint az épek ese-
tében: az egészség megôrzése, önmegvalósítás, sikerélmény,
közösségi élet, nyilvánosság megszerzése, stb. 
A hátrányos helyzetû fiataloknak segíteni, legyôzni az aka-
dályokat, „képessé tenni" ôket a társadalomba történô in-
tegrációra, ez a társadalmi bevonásnak nevezett folyamat fô
feladata. 
Az Egyesület képzésein résztvevô szakemberek a képzést
követô 4-6 héten belül kérdôívet töltenek ki, melyben a ta-
nultakról mondanak véleményt. Hogyan tudják a tanulta-
kat alkalmazni a saját, otthoni munkájukban? Bevezetésre
kerültek-e újdonságok a képzés óta eltelt idôben? 

EErreeddmméénnyyeekk  
A követéses vizsgálat még nem fejezôdött be. A kérdôívek ki-
küldése és értékelése folyamatos. 

KKöövveettkkeezztteettééss  
A vizsgálat eredményeirôl publikációban szándékoznak a
szerzôk beszámolni. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: integráció, bevonás, EU, sport általi nevelés,
képzés, nemzetközi pályázat, követéses vizsgálat

Elôadáskivonatok • X. Országos Sporttudományi Kongresszus44

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
4
. 

é
v
fo

ly
a
m

 5
4
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
3
/2

Szemle 2013/2/03-62  2013/05/14 17:40  Page 44



SZABADIDÔ ÉS EGÉSZSÉG – EGY TEHETSÉGGONDOZÓ 
MÛHELYMUNKA TAPASZTALATAI
PPáállmmaaii  JJuuddiitt,,  TTaarrkkóó  KKlláárraa,,  LLiippppaaii  LLáásszzllóó,,  BBeennkkôô  ZZssuuzzssaannnnaa
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési
Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  ppaallmmaaii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu,,  ttaarrkkoo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu,,
lliippppaaiill@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu,,  bbeennkkoo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu  

BBeevveezzeettééss
Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési
Intézet az egészség komplex, multidiszciplináris értelmezé-
sét, szemléletét képviseli mind az oktató, mind a kutató
munkájában. Az egészségfejlesztés átfogó feladatainak meg-
valósításához az egyik kulcstényezô a magasan képzett
szakemberek biztosítása. Az Intézet ezt a célt kívánja szol-
gálni különbözô szintû, diplomát adó képzési programjaival.
A graduális képzés fontos feladata a tehetséges, szorgalmas,
nyitott hallgatók felkarolása. A tehetséggondozás fô pillére
az Intézetben folyó tudományos diákköri munka. A szerzôk
elôadásukban bemutatják e fejlôdés állomásait, valamint a
jó gyakorlatot szemléltetik a 2006-ban elindított Rekreáció-
szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak hallgatói
körében megvalósuló tehetséggondozó mûhelymunka haté-
konyságának elemzésével. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A diákköri munkát benyújtó diákok a kari tudományos kon-
ferenciát megelôzôen két féléves mûhelymunkában vesznek
részt, ahol az Intézet multidiszciplináris oktatói teamje gya-
korlatorientált csoportmunka kereteiben készíti fel a hallga-
tókat kutatómunkájuk elvégzésére. A mûhelymunka 2011-
ben hivatalos kurzus kereteket kapott és bekerült a hallga-
tók tantervébe, mint választható tárgy, Szabadidô és egész-
ség címmel. 

EErreeddmméénnyyeekk
A Rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak
elindítása óta eltelt hét évben exponenciálisan emelkedett az
Intézet diákköri munkában résztvevô hallgatóinak száma.
Míg 2007-ben két pályamunka került kari szinten bemuta-
tásra és egy dolgozat jutott tovább a 2008-as országos fordu-
lóra, addig 2012-ben az Egészségfejlesztés és Rekreáció
szekció programjában már tíz kiváló pályamunka szerepelt,
melyek közül a szakmai zsûri hármat juttatott tovább a
2013-as országos döntôre. Az alapszakos hallgatók tudomá-
nyos érdeklôdési körüknek megfelelôen a Testnevelés és
sporttudományi szekció kereteiben is nyújtottak be pálya-
munkákat, melyek vizsgálatára a jelen elôadás nem tér ki. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A mentorált hallgatók érdeklôdése, elkötelezett, folyamatos
munkája ösztönzést és szakmai iránymutatást kap a mû-
helymunka keretein belül. A hallgatók a munka folyamán
elsajátítják a csoportban való együttmûködés képességét, s
ezzel párhuzamosan a tartalmi és kutatás-módszertani
munkában elmélyülve felkészülnek az OTDK-n való ered-
ményes szereplésre és motiváltak lesznek az MA-, és a PhD-
tanulmányokra, valamint jövôbeni munkavállalókként a
megszerzett tudást és képességeket munkafolyamataikba
beépíthetik.
KKuullccsssszzaavvaakk:: egészségfejlesztés, rekreáció, tehetséggondo-
zás, mûhelymunka

HELYZETJELENTÉS A SPORTISKOLÁKBÓL 2013, 
EGÉSZSÉG DIMENZIÓK
PPaattaakkiinnéé  BBôôsszzee  JJúúlliiaa11,,  LLeehhmmaannnn  LLáásszzllóó22

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest 
2 Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai program, Budapest
EE--mmaaiill::  bboosszzee..jjuulliiaa@@ppppkk..eellttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az új, közoktatási típusú sportiskolák mûködésében már
több mint négy év eltelt, így megindultak a kutatások ezek
mûködésérôl. A szerzôk elôadásukban arra keresik a vá-
laszt, hogy eddig milyen publikációk készültek a sportisko-
lákról, illetve hogy van-e a közoktatási típusú sportiskolák
célkitûzéseiben meghatározott olyan terület, ami eddig még
nem került országos szinten vizsgálat alá? A hiányosnak
vélt területen kidolgoztunk és megkezdtünk egy országos
felmérést.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Elsô célkitûzésünkhöz tartalomelemzést használtunk. Fô
kiindulási pontunk a Magyar Tudományos Mûvek Tára ol-
dalon sportiskola keresôszó alatt található forrásanyagok
vizsgálata volt. Másodsorban áttekintettük a fôbb sport- és
neveléstudományi folyóiratokat 2008-ig visszamenôleg.
Másik kérdésünk megválaszolásához a közoktatási típusú
sportiskolákban kutatási programot indítottunk 2013-ban.
A MOB Sportiskolai program által jelenleg támogatott 54 is-
kola közül eddig 22 iskola csatlakozott programunkhoz és
még 2 olyan iskola, ahol van sportiskolai osztály, de nem
kapnak központi támogatást. Célcsoportunk az iskolákon
belül a sportiskolai 7. és 8., valamint a 11. és 12. osztályok
voltak, valamint a velük párhuzamosan tanuló nem sportis-
kolai mintatanterv szerint haladó diákok kontrollcsoport-
ként. A megközelítôleg 3300 diák közül azok vehetnek részt
a válaszadásban, akiktôl pozitív szülôi beleegyezést kap-
tunk. Kérdôíves módon mérjük a család szocio-ökonómiai
jellemzôit, valamint a gyermekek életmód paramétereit –
melyek közül most az egészséghez kötôdô területek eredmé-
nyeit mutatjuk be. 

EErreeddmméénnyyeekk
A 2008 óta sportiskolai kérdéskörben megjelent publikáci-
ók kezdetben magukat a kerettanterveket vizsgálták, illetve
testnevelôk, tanítók, testnevelés szakos hallgatók vélemé-
nyét elemzik a sportiskolákról. Késôbb találunk cikkeket a
sportiskolások testösszetételérôl, testméreteirôl, fizikai akti-
vitási szintjérôl, egyes pszichés tulajdonságaikról.
Az alapdokumentumok szerint az új típusú sportiskolai
rendszer kiépítése kettôs cél megvalósítása érdekében tör-
tént, melybôl az egyik az egészségtudatos magatartás és
életmód kialakítása a felnövekvô nemzedékekben. A koráb-
bi publikációk elemzése során megfogalmazható, hogy erre
a területre – ennek beválására irányuló országos kutatás
még nem indult, így mi ezt kívántuk megvalósítani.
Az egészségtudatosság témakörében felmérésre került kér-
dések válaszait az elôadás keretében mutatjuk be.

KKöövveettkkeezztteettééss
A többféle sportiskolai vizsgálat ellenére találtunk olyan te-
rületet, ami még nem volt kutatott, így érdemes volt meg-
kezdeni országos felmérésünket, mely hiánypótló eredmé-
nyeket szolgáltat.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportiskola, táplálkozás, pszichoszomatika
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EGY HAZAI KONTINENTÁLIS-BAJNOKSÁG ÖNKÉNTES
PROGRAMJÁNAK MENEDZSMENTJE ÉS ÉRTÉKELÉSE
PPeerréénnyyii  SSzziillvviiaa
Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési
Kar, Sportgazdasági és Menedzsment Tanszék, Debrecen
EE--mmaaiill::  ssppeerreennyyii@@hhoottmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A modern sport kontinentális- és világeseményein a lebo-
nyolítással kapcsolatos feladatok jelentôs részét önkéntesek
bevonásával végzik el. Jelen kutatás a 2012. évi debreceni
úszó Európa-bajnokság önkéntes programjának tervezését
és lebonyolítását a befogadó csoportok (önkéntesek) szem-
pontjából mérte fel. A program szerkezetének és tartalmá-
nak tervezése során Schulze (1992) élménytársadalom,
Bandura (1977) szociális tanulás, valamint a fogyasztói elé-
gedettséggel kapcsolatos elméletek elemeit használtuk fel. A
kutatás célja az volt, hogy felmérje a kiválasztott önkénte-
sek véleményét a program különbözô szervezési elemeirôl (a
jelentkezés, a kiválasztás, a szakterület-beosztás, az admi-
nisztráció, a képzés), valamint a rendezvényen szerzett ta-
pasztalataikról (feladatok, szakterület-vezetôi módszerek).

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A papíralapú, zárt és nyílt végû kérdésekbôl álló kérdôívet a
31. Úszó Európa-bajnokság 250 önkéntese kapta meg, a vá-
laszadási arány 77%-os volt. Az adatok SPSS 19 verziójú,
statisztikai program segítségével kerültek feldolgozásra. Az
adatok értékelését kereszttáblákkal és nem paraméteres
statisztikai próbákkal végeztük el, a szocio-demográfiai és
sportolási múlt háttérváltozói mentén.

EErreeddmméénnyyeekk
Az önkéntesek összességében kiválóra értékelték az ese-
ménnyel kapcsolatos élményeiket, hasonló körülmények
mellett is újra vállalnák a közremûködést. Az eseményszer-
vezési idôperiódus rövidségébôl fakadó bizonytalanságok
azonban okoztak nehézségeket a célcsoportok számára.
A fiatal férfiak és nôk válaszai között mind a két mért válto-
zócsoport kapcsán szignifikáns eltérés volt. Az elôkészítésre
vonatkozóan a férfiak a jelentkezési, a kiválasztási, a szak-
terület-beosztási elemekre mutattak nagyobb érzékenysé-
get, a nôk az adminisztrációs és a képzési folyamatokra. 
A rendezvény alatti tapasztalatok mérése során a férfiak a
feladattal és a feladat elvégzésével, valamint elvégeztetésé-
vel, míg a fiatal nôk a szakterület-vezetôvel és annak mód-
szereivel kapcsolatos körülményekre voltak érzékenyebbek.
A sportolói múlttal rendelkezôk azonban szignifikánsan ma-
gasabb elégedettséget mutattak mind a két programszakasz
kapcsán, mely nivellálta a társadalmi nem alapján kialaku-
ló különbségeket.

KKöövveettkkeezztteettééss
A sport önkéntes programok tervezése során, a célcsoport
jellemzôit figyelembe vevô tervezés és végrehajtás hozzájárul
a közremûködéssel kapcsolatosan kialakuló elégedettség
növekedéséhez, mely növeli a feladatok végrehajtásának mi-
nôségét, sikerességét is. Hangsúlyozandó, hogy a sportolói
múlt a sportszocializációs folyamatokon keresztül hozzájá-
rult az önkéntesek feladatokkal és vezetôi módszerekkel
kapcsolatos megküzdési stratégiáinak hatékonyságához.
KKuullccsssszzaavvaakk:: önkéntesség a sportban, folyamat menedzs-
ment, elégedettség, sportesemények

ÁLLAMI UTÁNPÓTLÁS PROGRAM PÉNZFORRÁSAINAK
FELHASZNÁLÁSA SZAKMAI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
TENDENCIÁK A MOB SPORT XXI. PROGRAMJÁBAN
(VOLT NSI, NUPI) 2004-2012 KÖZÖTT
PPiiggnniittzzkkyy  DDoorroottttyyaa  
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest 
EE--mmaaiill::  ppiiggnniittzzkkyy..ddoorroottttyyaa@@mmoobb..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az állami utánpótlás program során a következô célokat fo-
galmazták meg:
Egységes, egymásra épülô, államilag finanszírozott országos
rendszerek mûködtetése a sportági szakszövetségek szak-
mai munkájának bevonásával, de a sportági profil figyelem-
bevételével.
A Sport XXI. Programban maximum 14-15 éves korig az
utánpótlás versenysporttal foglalkozó egyesületek megerôsí-
tése, a képzés, a versenyeztetés, a felkészítés és a kiválasz-
tás elôsegítése.
Az országos szövetségi események és versenyek finanszíro-
zása az egyesületi program kiegészítéseként mûködik.
Az utánpótlás vagy regionális központok megjelenése a köz-
ponti képzés, kiválasztás és felkészülés megerôsítéseként
jöttek létre.
A képzés, a felkészülés és a versenyeztetés komplex mûköd-
tetése jelenleg 21 sportágban folyik.

MMóóddsszzeerreekk
A helyzetelemzés során kitérek a vizsgált idôszak eredmé-
nyeinek, hozadékának áttekintésére, a szakmai és mûköd-
tetési erôsségek és gyengeségek felsorolására, a támogatott
sportágakban elért eredmények összegzésére, valamint a
program során tapasztalt pozitív és negatív tendenciák vizs-
gálatára.
Az éves sportági programok és költségvetés szerint mûköd-
tetett támogatási rendszerben a támogatás folyósítása az or-
szágos sportági szakszövetségi javaslatai alapján, a testüle-
ti döntések figyelembe vételével történtek.
A támogatások felhasználásának vizsgálatakor elemzésre
kerül a felkészítés, a képzés és a versenyeztetés költségei-
nek megoszlása, a közvetlen szolgáltatások és támogatások
aránya (kb. 500-600 szerzôdés/év), a támogatások makro
és mikro elemzése, szakmai tartalma (4,3 milliárd Ft), a jog-
címek megoszlása és aránya (10 féle felhasználási jogcím),
az egyesületi, szövetségi és egyéb szakmai támogatások ará-
nya általánosságban és sportági bontásokban. 
A vizsgált szempontok elemzése leíró statisztikai módsze-
rekkel történt.

EErreeddmméénnyyeekk  ééss  tteennddeenncciiáákk
A program elemzése során számos lehetôségünk van a
rendszer mûködésének kontrolljára. A központi sport költ-
ségvetésbôl juttatott pénzügyi keret felhasználásának a
pénzügyi és jogi szabályozás adta kötelezô, szigorú ellenôr-
zése folyamatos, amit kiegészít a szakmai és pénzügyi terve-
zés és felhasználás állandó kontrollja. 
Az utófinanszírozás tartalmilag és pénzügyileg is komoly el-
lenôrzést, majd visszacsatolást jelent mindenki számára.
Összegzésre kerülnek a rendszerben alkalmazott elôfinan-
szírozási tapasztalatok is. Fontosnak tartjuk a program fo-
lyamatosságát, kiszámíthatóságát és tervezhetôségét, emel-
lett biztos országos kiválasztási rendszerek, alapok megte-
remtését a Héraklész Programok alatt. Vizsgálati szempont,
hogy mely sportágban mi és milyen formában valósult meg
az elmúlt években, valamint, hogy az utánpótlásba bevon-
ható sportolók és minôsített szakemberek létszámának nö-
vekedése mérhetô-e vagy csak stagnáló számokról van szó.
KKuullccsssszzaavvaakk:: állami utánpótlás program, központi és szö-
vetségi döntéshozatali szintek, támogatás, ellenôrzés
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FLOW ÉS ANTI-FLOW ÉLMÉNYEK A GIMNÁZIUMBAN
AVAGY A SERDÜLÔK MOZGÁSÉLMÉNYEI
PPiinncczzééss  TTaammááss11,,  PPiikkóó  BBeettttiinnaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori 
Iskola, Szeged és Debreceni Sportcentrum 
Kiemelkedôen Közhasznú Nonprofit Kft. 
2 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar
Magatartástudományi Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  ttaammaass005500551100@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A magyar felnôtt társadalom 77%-a él inaktív életet. Ez a
társadalmi probléma már serdülôkorban megmutatkozik,
ugyanis a serdülôk 24,4%-a nem végez fizikai aktivitást a
testnevelés órán kívül (Eurobarometer 2010). Ez az életfel-
fogás nem csak a serdülôk egészségmagatartására lehet ne-
gatív hatással, de a minôségi élet megélésének a lehetôségé-
re is. Elôadásunkban ezért annak vizsgálatát tûztük ki fô
célul, hogy összehasonlítást végezzünk sporttagozatos és
normál tantervû gimnáziumi csoportok között.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Adatgyûjtésünkre 2012 májusában került sor Debrecenben,
három középiskola részvételével (N = 385). A mintában 214
(55,6%) sporttagozatos és 171 (44,4%) általános gimnáziu-
mi osztályba járó diák vett részt. Kutatásunk alapját egy ön-
kitöltéses kérdôív alkotta, amely kiterjedt a szociodemográ-
fiai adatokon túl a fiatalok egészségmagatartási szokásaira
(Kann, 2001), valamint tartalmazza az élmény mérésére ké-
szült Flow kérdôívet (Oláh, 2006). Az adatokat korrelációa-
nalízissel és t-próbával elemeztük.

EErreeddmméénnyyeekk
A minta alapján a sporttagozatra járó diákok összességében
gyakrabban élnek át pozitív élményeket a mozgásos tevé-
kenységek során, mint a hasonló korú társaik, akik általá-
nos tagozatra járnak. A nemek vizsgálatánál elmondhatjuk,
hogy amíg a flow élmény elôfordulásában szignifikáns kü-
lönbséget kaptunk a fiúk javára, addig a negatív élmények-
ben, mint a szorongás, unalom és az apátia, nincs szignifi-
káns különbség.
A különbözô tagozatok elemzése után elmondhatjuk, hogy
mind a sporttagozatos, mind az általános tagozatra járó fi-
úk szignifikánsan gyakrabban érzik azt az érzést, hogy
eggyé olvadnak a mozgásos tevékenységgel, mint az ellenke-
zô nem.
A vizsgált osztályok évfolyamonkénti elemzése alapján el-
mondhatjuk, hogy az elsô két évfolyamon a flow és a szoron-
gás tekintetében találunk szignifikáns különbséget a sport-
tagozatosok javára. A harmadik évfolyamon szintén a flow
és az apátia esetében találunk különbséget, míg a negyedik
évfolyamon csak a szorongás esetén.
A nemek évfolyamonkénti vizsgálatában az elsô három évfo-
lyamon csak a flow élmény elôfordulás esetén kaptunk szig-
nifikáns különbséget a fiúk javára. A negyedik évfolyamon
pedig már a szorongás esetén is. De ki kell emelni, hogy a
negyedik évfolyamon ez átfordul a lányok javára.
A flow élmény gyenge és közepes szintû korrelációs kapcsolat-
ban áll az anti-flow élményekkel, míg a negatív élmények egy-
mással jelentôs és markáns kapcsolatban állnak egymással.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy a sportta-
gozatos diákokra jellemzôbb a flow élmény, ami egyfajta in-
tô jel a pedagógusok számára a testnevelés órák érdekessé-
gét illetôen. Fontos, hogy a testnevelés preventív eszköz le-
gyen a serdülôk egészségmagatartásában és minôségi életé-
nek kialakításában.
KKuullccsssszzaavvaakk::  fizikai aktivitás, flow, anti-flow

TERHELÉSES VIZSGÁLAT SORÁN KILÉLEGZETT 
LEVEGÔ ANALIZÁLÁSA IONCSAPDÁS 
TÖMEGSPEKTROMÉTERREL
PPrroottzznneerr  AAnnnnaa,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt,,  UUddvvaarrddyy  AAnnnnaa,,
KKoommkkaa  ZZssoolltt,,  GGyyöörree  IIssttvváánn,,  KKoovvááttss  TTíímmeeaa,,  TTóótthh  MMiikkllóóss  
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  aannnnaapprroottzznneerr@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Több évtizedes vizsgálati eljárás a kilélegzett levegôbôl az O2

és CO2 meghatározása. Ezek a spiroergometriás vizsgálatok
már a rutin részeit képezik a sportolók állóképességi vizsgá-
latának. A kilélegzett levegô olyan komponenseket is tartal-
maz, amelybôl a vizsgált személy fiziológiai és patológiai
állapotára is következtetni lehet. Újabb lehetôségeket nyújt
a respirációs levegô további analíziséhez az ioncsapdás tö-
megspektrométer diagnosztikai készülék alkalmazása. Szé-
les tömegtartománya szerkezeti információt ad ismert és is-
meretlen vegyületek szerkezetének felderítéséhez. Az ionizá-
ció nagyfeszültségû tüskével (APCI = Atmospheric Pressure
Chemical Ionization) valósítható meg, amely megteremti a
lehetôségét annak, hogy folyamatosan, real-time legyen
vizsgálható kilélegzett levegô, így valós idôben teszi lehetôvé
a komplex mátrixból történô elemzés során gyakran együtt
eluálódó vegyületek elválasztását. Nagy érzékenysége bizto-
sítja a nyomnyi mennyiségben jelenlevô vegyületek észlelé-
sét és biztonságos mennyiségi meghatározását.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
A futószalagos vizsgálatban (n=12, férfi, kor: 23,3±3,1) Schil-
ler terheléses rendszert alkalmaztunk (Schiller AT-104). Vita
maxima típusú terhelésen vettek részt a sportolók. Az elsô 5
percben állandó meredekségen (0%) és sebességgel futottak
(9 km/h). A sebességet percenként emeltük, végül 14 km/h-
tól a meredekség emelkedett percenként 1%-kal. A teszt tel-
jes kifáradásig tartott. A folyamatos pulzusmérés mellett a
terhelések során párhuzamosan történt a gázcsere (Schiller
CS-200 Ergo-spiro) és a kilélegzett levegô (Finnigan LCQ Ad-
vantage Max típusú tömegspektrométerrel LC-MS) analízise.
Mindezek mellett vértejsav koncentrációt mértünk kapilláris
vérbôl, fülcimpából történô vérvétellel. 

EErreeddmméénnyyeekk
Vizsgálataink során sikerült megoldani, hogy ugyanabból a
légtérbôl (gázcsere analizálásához használt maszkból) egy
plusz csatlakozáson keresztül párhuzamosan analizálunk.
A terhelés alatt a gázcsere paraméterek változásaiból követ-
keztetni tudunk az egyes anyagcsere folyamatokra (aerob,
anaerob glikolízis, béta-oxidáció, zsírsav és szénhidrát fel-
használás aránya). Ezért a kilélegzett levegô analízise során
elsôsorban azokat az intermedier anyagcseretermékeket
vizsgáltuk és kerestük, amelyek összefüggésbe hozhatók az
aktuális intenzitású terheléssel (tejsav, acetát, béta-hidroxi-
vajsav). Kutatásaink során sikerült valós idôben kimutatni
a piruvátot, az acetátot és a tejsavat a futószalagos vizsgá-
lat alatt. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Megállapítottuk, hogy terhelés során a kilélegzett levegôben
található vegyületek mennyiségi és minôségi elôfordulása
jelentôsen változik és összefüggésbe hozható az izmokban
zajló anyagcsere folyamatokkal. Ugyanakkor fontos a még
ismeretlen vegyületek azonosítása tömegszámuk és spek-
trumuk alapján.
KKuullccsssszzaavvaakk:: kilélegzett levegô, piruvát, tejsav
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17 ÉVES A MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
PPuuccssookk  JJóózzsseeff
Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest
EE--mmaaiill::  ppuuccssookkjj@@oosseeii..hhuu

1996. május 16-án alakult a Magyar Sporttudományi Tár-
saság (MSTT). A társaság elsô elnöke dr. Frenkl Róbert pro-
fesszor volt. Az Elnök munkáját alelnökök és elnökségi ta-
gok segítették.
A Társaság célja, a sporttudományos elméleti és gyakorlati
kutatások ösztönzése és támogatása, a kutatási eredmé-
nyek gyakorlati felhasználásának segítése. A Társaság fel-
adata a testnevelés és sport helyzetének tudományos elem-
zése, a kutatómunka koordinálása, kutatási irányelvek, pá-
lyázatok támogatása, a kutatási eredmények gyakorlati al-
kalmazásának ellenôrzése. 
A Társaság kiadványaival, konferenciáival és kongresszusa-
ival segíti a tudományos eredmények közzétételét, haszno-
sítását. Kapcsolatot tart hazai és nemzetközi tudományos
intézetekkel. 
A Társaság megalakulásakor 21 szakbizottsággal rendelke-
zett, elnökök és titkárok irányításával. 
2009 decemberében választott az MSTT új elnököt Dr. Tóth
Miklós professzor személyében, munkáját négy alelnök és
10 elnökségi tag segíti. AZ MSTT évenként országos tudo-
mányos kongresszust rendez. Az elmúlt 17 év igazolta, hogy
a sporttudomány teljes elismerést élvez. 
A X. kongresszus jubileumi rendezvénynek tekinthetô.
A Társaság vezetése célul tûzte ki, hogy a magyar sporttu-
domány szerves része legyen a tudományos életnek. A hazai
és külföldi tudományos társaságokkal együttmûködve, a
magyar sporttudomány a partnerség alapján, egyre jelentô-
sebb elismerést kap mind az elméleti, mind a gyakorlati
problémák megoldásában.

A STATIKUS ÉS DINAMIKUS EGYENSÚLY ÁLLAPOTÁNAK
VIZSGÁLATA FIATAL FELNÔTTEKNÉL
PPuuccssookk  JJóózzsseeff  MMáárrttoonn,,  HHeeggeeddûûss  FFeerreenncc,,  BBaattttaa  KKlláárraa,,  
OOllaajjooss  JJuuddiitt,,  VVeerreessss  GGyyuullaa
Nyíregyházi Fôiskola, Testnevelési és Sporttudományi Intézet,
Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  ppuuccssookkjj@@nnyyff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A statikus és dinamikus egyensúly állapota, a mindennapi
életben és még jobban bizonyos sportágakban, mint példá-
ul torna, sportakrobatika, mûugrás valamint küzdôsportok
meghatározó szerepet tölt be. A témához kapcsolódó külföl-
di és hazai szakirodalom tanulmányozása után, választ ke-
restünk arra, hogy a dinamikus, illetve a statikus egyensú-
lyozó képesség vajon mennyire függ a nemtôl, illetve a két
képességben nyújtott teljesítmény között van-e összefüggés.
Különösen a két nem közti különbség tekintetében gazdag a
szakirodalom (Forth et al. 2007; Milosis és Siatras, 2012
stb.), itt elsôsorban a lányok mutatnak jobb egyensúlyi ér-
tékeket, a statikus és dinamikus komponensek összeha-
sonlításánál a legkülönbözôbb mérôeszközökkel történt fel-
mérésekrôl olvashattunk (Nolan et al. 2005; Liaw et al.
2009; stb.). Ebbôl adódóan, ezen vizsgálatok eredményei
heterogénnek tekinthetôk. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatra önként jelentkezô 103 fiatal felnôtt (átlagélet-
kor: 19.25 év) felmérésére a Nyíregyházi Fôiskolán került
sor. A vizsgálati mintát szabadidô-sportolók: a fôiskola hall-
gatói, illetve a Nyírsuli kosárlabdásai alkották. A minta
sportéletkorának átlaga 7.62 év volt. Elôször a dinamikus,
azt követôen a statikus egyensúly felmérésére került sor. A
vizsgálatban részt vevôkkel ismertettük a vizsgálat menetét
és lehetôséget biztosítottunk az eszközök egyszeri kipróbá-
lására. Így a vizsgálat azonos feltételek mellett zajlott. A sta-

tikus egyensúly értékeinek (hiba/perc) megállapításához az
Eurofit rendszeréhez tartozó sztenderdizált flamingo tesztet
alkalmaztuk. A statikus próba eredményeit hiba/percben
határoztuk meg. A statikus tesztet a résztvevôk az ügyeseb-
bik lábbal hajtották végre. A dinamikus egyensúly mérését,
egy, a repülôgép-pilóták munka-alkalmassági vizsgáján
rendszeresített elektromos készülékkel (típusszám: KG ISZ-
SZI EM-03,33) végeztük. A készülékkel a dinamikus egyen-
súly hibaszámát (db/perc), illetve hibaidejét (perc) mértük.
Ilyen típusú eszközzel végzett dinamikus egyensúlymérés –
a sporttudomány területén – újdonságnak számít, ugyan-
ilyen készülékkel történt vizsgálatra szakirodalmi példákat
nem találtunk.  

EErreeddmméénnyyeekk
Férfi–nô összehasonlításban a statikus, valamint a dinami-
kus egyensúly két mutatója közt egyaránt szignifikáns kü-
lönbséget tapasztaltunk (p<0.005).
A statikus egyensúly eredménye és a dinamikus egyensúly
hibaszáma között a korrelációs kapcsolat igen erôs
(r=0,3558; p<0,005) volt.
Ebbôl következik, hogy a dinamikus hibaidô/perc is korre-
lál a statikus egyensúly eredményével (r=0,474; p<0,05).
A testtömeg, valamint a statikus egyensúly eredményei és a
dinamikus egyensúly hibaszáma között szignifikáns korre-
lációt nem mértünk. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A nôk mind statikus, mind dinamikus egyensúlyi értékei je-
lentôsen jobbak a férfiakénál, melyet a szakirodalmi adatok
is alátámasztanak. Akiknél – függetlenül attól, hogy férfiak
vagy nôk – magas szintû statikus egyensúly értékeket mér-
tünk, azoknál a dinamikus egyensúlyozó képesség is magas
szinten volt és fordítva. Feltételeztük, hogy a nagyobb test-
tömeg rontja a statikus és dinamikus egyensúlyi tesztekben
nyújtott teljesítményt. A statisztikai elemzések mégis azt
mutatták, hogy a testtömeg önmagában szignifikánsan nem
befolyásolta azt. Vizsgálataink során a sportéletkort illetve
az egyes sportágakat nem vettük figyelembe, sportág-cso-
portonkénti összefüggéseket nem kutattunk. Ez, valamint a
sportoló, nem-sportolók közti összefüggések kutatása majd
késôbbi vizsgálódásaink tárgya lesz. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség,
statikus és dinamikus hibaszám és hibaidô 

AZ FMS ÉS A MOTORIKUS PRÓBÁK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA GYÔRI ÉS VESZPRÉMI
EGYETEMISTA DIÁKOK KÖRÉBEN 
RRaammooccssaa  GGáábboorr,,  MMaakkóó  LLáásszzllóó,,  FFaarrkkaass  AAnnnnaa,,  OOssvváátthh  PPéétteerr,,  
SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa,,  SSzzôôttss  GGáábboorr
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  rraammooccssaa@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A Funkcionális Mozgásminta Szûrô (FMS) egy könnyen al-
kalmazható eszköz az izomzati gyengeségek azonosítására,
az aszimmetriás mozgások feltárására, valamint az ízületi
mozgékonyság vizsgálatára. A klinikai hasznosíthatóságát
az FMS-nek jelenleg korlátozza annak hiánya, hogy nincse-
nek normatív referencia értékek.
Feltételeztük, hogy az FMS mérés során elért pontszámokat
befolyásolják más tényezôk, többek között például az élet-
kor, a testtömeg-index (BMI), a testmozgás gyakorisága.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálat módszere az FMS mozgásminta szûrô gyakorlat-
anyagából kiemelt három próba volt. A mérési idôtartam le-
csökkentésének érdekében azt a három próbát emeltük ki,
amely az egész test ízületi mozgékonyságát, egyensúlyozó
képességét reprezentálja. A vizsgálatban összesen 298 egye-
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temista hallgató – 158 nô és 140 férfi – vett részt. A vizsgá-
lat helyszínei Veszprém és Gyôr voltak.
A vizsgálat résztvevôibôl az alábbi csoportokat képeztük a
statisztikai elemzésekhez: veszprémi fiúk (59 fô) 1-es cso-
port; gyôri fiúk (81 fô) 2-es csoport; veszprémi lányok (90 fô)
3-as csoport; gyôri lányok (68 fô) 4-es csoport.
A mérés során elvégzett motoros próbák és az FMS mozgás-
minták során kapott adatok felhasználásával az eredménye-
ket a Statistica programmal dolgoztuk fel. Elôször leíró sta-
tisztikák készültek, majd részleges korrelációt végeztünk az
FMS csoportok és az egyes változók között. Ezután lineáris
regressziót folytattunk le. Végül variancia-analízist (ANOVA)
alkalmaztunk a férfiak és a nôk, illetve a gyôriek és a veszpré-
miek közötti különbségek és összefüggések megállapítására. 

EErreeddmméénnyyeekk
Regressziós elemzéseket hajtottunk végre annak meghatá-
rozására, hogy mely változók lehetnek hatással az FMS és a
motorikus próbák eredményeire (ingafutás és felüléses pró-
ba), illetve melyek azok a gyakorlatok, amelyek összefüggés-
ben állhatnak egymással, annak ellenére, hogy az FMS és a
motorikus próba módszere eltér egymástól.
Az eredmények kimutatták, hogy bizonyos motorikus fel-
adatoknál tapasztalt csökkent eredményesség az FMS moz-
gásminta rendszer méréseibôl már jósolható. A statikus
próbákban (FMS) tapasztalt sikertelen végrehajtás össze-
függést mutat a dinamikus próbáknál tapasztalt gyengébb
teljesítménnyel.
Elsôként a szignifikáns különbségeket mutatjuk be, ame-
lyet aztán a csoportok és a két módszer próbái közötti össze-
függések elemzése követ.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az FMS hasznossága beigazolódni látszik, hiszen egy non-
invasive módszer, amely nem okoz fájdalmat, nem kell hó-
napokat várni egy idôpontra annak érdekében, hogy megfe-
lelô szakértelemmel ellátva megállapítsuk a megváltozott
ízületi mozgékonyság helyét és mértékét, a meglévô izomza-
ti diszfunkciók helyét és szintjét. További elônye, hogy bár-
hol, bármely életkorban és nem esetében felhasználható.
Könnyen kezelhetô és értékelhetô eszköz, eljárás.
A nyugat-magyarországi régióban fellelhetô két egyetem di-
ákságának körében elvégzett vizsgálati módszerek (motori-
kus próba és az FMS), illetve a próbákon kapott adatok
elemzése során kimutattuk, hogy bizonyos próbákban a
csoportok szignifikánsan különböznek egymástól; a fiúk a
lányoktól, a gyôriek a veszprémiektôl.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy egy helyben elvégzett
ízületi mozgékonyságot, koordinációt vizsgáló eljárásból (ké-
pes megmutatni a diszfunkciók helyét és mértékét), követ-
keztetni lehet a motorikus próbák eredményeire. Kiemelt je-
lentôsége lehet ennek a testnevelô tanári, az edzôi és a re-
habilitációs munkában. Mindaddig nem kezdhetô el a ma-
gas szintû fizikai munka, amíg a teljes mozgató szervrend-
szer nem éri el optimális funkcionális állapotát. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: FMS, motorikus próbák, non-invasive

AZ EDZÔ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN
RRéévvéésszz  LLáásszzllóó,,  CCssáákkii  IIssttvváánn,,  GGéécczzii  GGáábboorr,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  rreevveesszz@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az elôadás elsôdleges célja az edzô-sportoló kapcsolat peda-
gógiai szempontú vizsgálata. Ez a kapcsolat, bár jelen van a
mindennapi pedagógiai gyakorlatban, kevés figyelmet kap
az empirikus kutatásokban. A téma kiemelt jelentôséggel
kellene, hogy megjelenjen mind a versenysportban, mind a
szabadidôsportban, hiszen ismert, hogy a kapcsolat minô-
sége meghatározza a sportbeli teljesítményt. Az elmúlt két

évtizedben jelentôsen megváltozott az edzô-sportoló kapcso-
lat tartalma és a természete is, melynek elsôdleges oka a
sporthoz kapcsolható motivációs tényezôk, valamint a spor-
tolói elvárások változása. Tanulmányunk a hazai úszósport-
ban részt vevô sportolók véleményén alapul. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatban a Magyar Úszó Szövetség versenyrendszeré-
ben részt vevôk körében végeztünk felmérést. A mintába 28
vidéki és 18 fôvárosi egyesület került. A kutatás keretein be-
lül 424 sportolót értünk el. 214 férfi és 210 nô szerepelt a
mintában, az átlag életkoruk 14,4 év volt, a sportéletkoru-
kat tekintve átlagosan 6,1 évet sportoltak. A vizsgálatban az
elemzések során megkülönböztettük a bevált és a nem be-
vált sportolókat. Az úszás korosztályos sajátosságait figye-
lembe véve három vizsgálati csoportot hoztunk létre. 

EErreeddmméénnyyeekk
A teljes minta tekintetében az edzôi szerepek esetében a leg-
magasabb értéket a motiváló szerep kapta. Az értékek alap-
ján még a tanár, és a példakép jelent meg magas szinten.
Nem jelent meg fontos jellemzôként a barát, a szakmai
munkáért felelôs személy és a segítô szerep sem. A beválás
szempontjából különbség csak a családtag változó esetében
fordult elô. A bevált sportolók inkább családtagnak tekintik
az edzôt, mint a nem beváltak. A korcsoportok elemzésekor
a barát szerep esetében a felnôtt korosztálynál kaptuk a leg-
magasabb eredményt, míg a serdülôk esetében a motiváci-
ós szerepnél. A legfiatalabbaknál a tanár szerep jelent meg
meghatározóként.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az edzôi szerepeknél a legfontosabb tényezôként az edzô
motiváló szerepét emelték ki a sportolók. Ez meglátásunk és
a szakirodalom szerint is fontos feladata az edzônek. A ta-
nári szerep magas értéke véleményünk szerint az iskolai
környezetnek tulajdonítható, mivel a sportolók nagy része
iskoláskorú. A serdülô korosztály esetén tapasztaltuk, hogy
a sportolók kevéssé tekintenek példaképként edzôjükre, a
másik két korosztály esetében szignifikánsan magasabb ér-
téket kaptunk. Ezt a serdülôkornak betudható változásnak
tekintettük, melyhez kapcsolódik az identitás-krízis és út-
keresés. A bevált sportolók inkább családtagnak tekintik az
edzôjüket, mint a nem beváltak. Ez annak lehet a következ-
ménye, hogy a bevált sportolók jobban kötôdnek az edzô-
jükhöz, több idôt töltöttek el együtt és a személyes kapcso-
latuk elmélyültebb. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: edzô-sportoló kapcsolat, úszás

AZ „ELFOGADÁS - SPORT - AKTIVITÁS" 
RENDEZVÉNYSOROZAT SZEMLÉLETFORMÁLÓ EREJE 
A FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATBAN
SSáárriinnggeerrnnéé  SSzziilláárrdd  ZZssuuzzssaannnnaa
Petô Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  ssaasszziizzssuu@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss  
A világ második legnagyobb sporteseménye, a paralimpia
felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élôkre. A médiának
és a múlt évi Paralimpián nyújtott kiváló magyar szereplés-
nek köszönhetôen egyre nagyobb figyelmet kap ez a téma,
de még mindig sokan vannak, akik nem is tudják, hogy a fo-
gyatékossággal élôk világszerte 32 sportágban (29 téli-nyári
paralimpiai, 3 nem paralimpiai) és számos egyéb szabadidô-
sportban is sportolhatnak, versenyezhetnek. Ha a magyar-
országi viszonyokat nézzük, akkor 24 sportágban tudunk
lehetôséget nyújtani az érdeklôdôknek. 

CCééllookk  
2012. év elején, részben a módosított sporttörvény hatására
átstrukturálódott a szövetségi rendszer, sikerült megvalósí-
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tani – legalábbis a négy sérülés-specifikus (mozgás-, látás-,
hallássérült és értelmi fogyatékos) sportszövetség esetében
– azt a fajta uniót, amely képes lehet az összehangolt jövô-
bemutató közös munkára. Megalakult a Fogyatékkal Élôk
Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ),
amely letéteményese a folyamat pozitív irányba való vissza-
fordításának. Teheti mindezt a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság (MPB) szakmai felügyeletével és ennek keretében az
együttmûködés egyik legfontosabb elemének tisztázásával,
a kompetencia szintek pontos meghatározásával. 

EErreeddmméénnyyeekk  
Ebben a tanévben az ország öt különbözô felsôoktatási in-
tézményének hallgatóival ismertettük meg ESA programun-
kat, ahol az érdeklôdôk megismerhették és ki is próbálhat-
ták 6-8 sportág ép, fogyatékos-specifikus és virtuális válto-
zatát egyaránt. Elôadásomban a szakmai program ismerte-
tésén keresztül mutatom be a parasport struktúráját, a
szakemberképzés és a sportolói utánpótlás lehetôségeit.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Az újfajta kezdeményezés elsôdleges célja az érzékenyítés, te-
hát, hogy a felsôoktatásban tanuló hallgatók parasporttal
kapcsolatos ismeretei bôvüljenek, megismerhessék, kipróbál-
hassák a fogyatékosok sportját, megismerhessék a fogyaté-
kossággal élô embereket és reméljük, hogy a szakember
utánpótlásához is találunk lelkes fiatalokat. Másodlagos cél-
ja, hogy kis egységként a fogyatékosok sportja (adaptált
sport, testnevelés) épüljön be a tananyagba elméletben és
gyakorlatban is. A gyakorlati része az FMSZ segítségével va-
lósulhatna meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a leendô
végzôsök ismerjék ezt a területet, mert valószínûleg munká-
juk során fognak találkozni fogyatékossággal élô emberekkel.
KKuullccsssszzaavvaakk:: fogyatékosság, Paralimpia, felsôoktatás, érzé-
kenyítés 

EXCENTRIKUS TÉRDHAJLÍTÓ EDZÉS ALKALMAZÁSA 
10-11 ÉVES LEÁNY KÉZILABDÁSOKNÁL
SScchhuutthh  GGáábboorr11,,  BBooggnnáárr  GGáábboorr11,,  VVáácczzii  MMáárrkk22,,  
CCsseellkkóó  AAlleexxaannddrraa22,,  TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  sscchhuutthhggaabboorr@@ggmmaaiill..ccoomm  

BBeevveezzeettééss
A különbözô leugrási magasságokból végrehajtott mélybe-
ugrásoknál a magasság növelésével nôknél nô a térdfeszítôk
(TF) aktivitása, de a térdhajlítóké (TH) nem, így növekedhet
az elülsô keresztszalag (ACL) terhelése (Ford, 2011). A spor-
toló lányok TH csúcsnyomatéka 11 éves kor után nem nô
szignifikánsan, ezért már ebben a korban szükséges a TH
specifikus erôsítés (Westin. 2006). 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr  
22, 10-11 éves kézilabdás leánynál mértük Multicont II di-
namométer segítségével a TH excentrikus (EC) csúcsnyo-
matékát 60°/s-s, valamint a TH és a TF koncentrikus (CC)
csúcsnyomatékát 60 és 180°/s-s szögsebességen. Megha-
tároztuk a funkcionális TH/TF arányt 60°/s-on, a hagyo-
mányos TH/TF arányt 60 és 180°/s-on. Mindkét lábat vizs-
gáltuk. Kontaktszônyegen karlendítés nélkül, ízületi hajlí-
tással-nyújtással végzett felugrás (CMJ) közben mértük a
felugrási magasságot. A gyermekeket véletlenszerûen két
csoportba osztottuk: az edzô (HT, 13 fô, 5,42±0,95 éve ké-
zilabdázik) 10 hétig hetente kétszer, majd újabb 10 hétig
hetente egyszer progresszív, saját testsúlyos, excentrikus
TH erôsítô gyakorlatot végzett a kézilabdaedzés mellett, a
kontrollcsoport (KO, 9 fô, 3,56±1,01 éve kézilabdázik) a ké-
zilabda edzését végezte csak. 10 és 20 hét elteltével megis-

mételtük a felmérést. Megbecsültük a gyermekek biológiai
életkorát is.  

EErreeddmméénnyyeekk  
A 60 °/s-on EC és CC TH csúcsnyomaték szignifikánsan
nôtt a HT csoportban. 
A 60 és 180 °/s-on mért CC TF csúcsnyomaték szignifikán-
san nôtt a HT csoportban. 
A CMJ felugrási magasság a HT csoportban szignifikánsan
nôtt.
Az EC csúcsnyomaték szöghelyzete a HT csoportban nyúj-
tottabb térdízületi helyzet felé tolódott, a két láb közötti kü-
lönbség csökkent. A KO csoportban a két láb közötti kü-
lönbség szignifikánsan nôtt. 
A 60 °/s-os hagyományos és funkcionális, valamint a
180 °/s-os hagyományos TH/TF arányban nem találtunk
szignifikáns változást egyik csoportban sem. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Az EC TH edzés hatására szignifikánsan növekvô EC TH
csúcsnyomaték csökkentheti cselezéseknél és kitámasztá-
soknál az ACL feszülését, így a sérülésveszélyt is. Ezt tá-
masztja alá a CC TH 60 °/s-on mért csúcsnyomatékának
szignifikáns növekedése, hiszen Wild és mtsai. (2013) sze-
rint ez javíthatja 10-13 éves lányoknál az ugrásból való le-
érkezés biztonságát (csökken a térd valgus állása). Az EC
TH csúcsnyomaték nyújtottabb térdízületi szöghelyzet felé
tolódása csökkentheti a TH húzódás és szakadás rizikóját
is. A CMJ felugrási magasság a HT edzés hatására szignifi-
kánsan nôtt, ám ennek fenntartásához a heti egy EC edzés
nem volt elegendô. 10 éves biológiai életkortól hetente egy-
szer, 11,7-12 évtôl hetente kétszer javasolt a fenti edzés-
program alkalmazása. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: excentrikus edzés, TH/TF arány

NAPPALI TAGOZATOS TESTNEVELÉS ALAPSZAKOS
HALLGATÓK OUTDOOR ISMERETEI
SSeerreeggii  EErrnnôô,,  HHeeggeeddüüss  FFeerreenncc,,  VVaass  LLáásszzllóó,,  VVeerreessss  GGyyuullaa,,
VVaajjddaa  TTaammááss
Nyíregyházi Fôiskola, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  sseerreeggiieerrnnoo@@ggmmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szerzôk arra voltak kíváncsiak, hogy a 2008 és 2013 kö-
zötti nappali képzésû testnevelô-edzô és sportszervezô alap-
szakos hallgatók mennyire vannak tisztában a hazai termé-
szetjárás-turisztika létrejöttének történeti idôszakával és
helyszínével. Vizsgálták, hogy napjaink favorit (sokszor ex-
trém) outdoor újdonságai – a sziklamászás, via ferrata (biz-
tosított mászóút) és a kalandpark – mennyire ragadta meg
mozgásos érdeklôdésüket, szabadidô eltöltésüket, a fôisko-
lai képzést megelôzôen. Feltételezték, hogy a 2013-as vizs-
gálati eredmények jobbak lesznek, mint a 2008-ban megál-
lapítottak.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Intézményünkben, az alapszakos testkulturális képzés lé-
nyeges eleme a hallgatók új mozgásformák iránti érdeklôdé-
sének felkeltése az élményszerzés sajátos mozgásos mûvelt-
ségtartalmainak megismertetésével. Ennek speciális hely-
színei a terepgyakorlatok, illetve az ide tartozó tantárgyak:
sportrekreáció és szabadidôsportok, rekreációelmélet – tu-
risztika. Ezen gyakorlati tartalmak átadása elôtt feltett
szándékunk volt a hallgatók kérdôíves outdoor ismereti mo-
nitoringozása, melyben 93 (n=93) érvényes kérdôívet érté-
keltünk. 

EErreeddmméénnyyeekk
A magyar természetjárás kialakulásának történeti idôszaká-
val és helyszínével kapcsolatos ismeretek 2013-ban gyen-
gébbek, mint 2008-ban.
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A sziklamászás – a fôiskolai képzési évek elôtti – kipróbálá-
sa is nagyobb arányú volt 2008-ban.
A via ferrata (biztosított mászóút) fogalom tartalmi ismerete
is jobb 2008-ban.
A „kalandpark" elôzetes gyakorlati ismertségi szintje 2013-
ban viszont már nagyobb, mint 2008-ban.
A „kalandparkot még nem próbálta" hallgatóknak a – késôb-
biekben történô – kipróbálási szándéka egyértelmû emelke-
dést mutat 2013-ban a 2008-as eredményekhez képest.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az 1-es, 2-es, és 3-as pontok 2013. évi gyengébb eredmé-
nyei rámutatnak, hogy a felsôoktatásban továbbra is az
egyik elsôrendû fejlesztési szempont kell, hogy legyen az
outdoorsportok történeti- és mozgás ismereteinek és Ma-
gyarországon hozzáférhetô formáinak alapszintû oktatása. 
A 2013-as tanév a KALANDPARK elôzetes kipróbálásában, il-
letve a majdani kipróbálási szándékban „hozott" jobb eredmé-
nyeket. Valószínû, ez annak köszönhetô, hogy az Észak-Alföld
és az Észak-Magyarország régiókban az utóbbi öt évben gom-
bamód elszaporodtak az ilyen „aktív" turisztikai attrakciók.
KKuullccsssszzaavvaakk:: outdoorsportok, sziklamászás, kalandpark,
via ferrata

CSENDES SIKEREK? 
– A „ZAJ" SZEREPE A SPORTTELJESÍTMÉNYBEN
SStteerrbbeennzz  TTaammááss,,  GGuullyyááss  EErriikkaa,,  NNaaggyy  MMááttéé
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportmenedzser és Rekreáció tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  sstteerrbbeennzz@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Kutatásunk közgazdasági szemléletmódja szerint a sporto-
lókat, szakembereket olyan korlátozottan racionális egyé-
neknek tekintjük, akik reagálnak a hasznosságukat megha-
tározó ösztönzôkre. Az anyagi és immateriális ösztönzôk az
egyéni magatartás szintje mellett befolyásolják az erôforrá-
sok allokációját és összességében kialakítják az egyes sport-
ágak struktúráját, a teljesítmények elvárt szintjét.

MMóóddsszzeerrttaann
A sportteljesítmény egyik legfontosabb tényezôje az az erô-
feszítés, amit a sportoló a felkészülés és versenyzés közben
a siker érdekében tesz. Az eltérô sportágak mozgásanyaga,
szabály- és versenyrendszere különbözô mértékben hatá-
rozza meg az erôfeszítés és az eredmény közötti kapcsolatot.
Azt a sportágat, amelyben az erôfeszítés 100%-ban megha-
tározná a teljesítményt, abszolút csendesnek nevezhetnénk;
azt, amelyikben a teljesítmény abszolút független a ráfordí-
tott edzéstôl, tökéletesen zajosnak hívnánk (ilyen például a
kockadobás). A valódi sportágak természetesen a tökélete-
sen csendes és zajos végpontok közötti skálán találhatók, a
mozgásanyag, a külsô tényezôk, az ellenfelek és a csapattár-
sak szerepe szerint. Kutatásunk egyik célja ennek a skálá-
nak az elkészítése, a törvényszerûségek bemutatása és a
következmények elemzése. A közgazdasági irodalomban tor-
nák elméletének hívott teória alapján feltételeztük, hogy a
zajt okozó komplexitás és bizonytalanság hatással van a
sportolók motiváltságára és a zaj szintje szerint eltérô szer-
kezetû ösztönzô rendszerek jelenthetnek kielégítô megoldást
a nemzetközi szintû teljesítmények eléréséhez. Az MSTT ke-
retein belül folyó Sportágak versenye kutatás eredményeit
felhasználva összehasonlítottuk a Magyarországon elterjedt
fontosabb sportágak ösztönzô rendszereit és azok szerkeze-
te alapján feltárjuk a sikerek mögött rejlô racionalitást, illet-
ve felhívjuk a figyelmet a gyengébb eredményeket elérô
sportágak mûködési hibáira. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A sportteljesítményt befolyásoló bizonytalanság és komplexi-
tás hatással van a sportban résztvevôk magatartására és

csak az ezeket figyelembe vevô ösztönzési rendszerek jelen-
tenek hatékony eszközt a sporteredményekért és szurkolói
figyelemért folytatott kiélezett versenyben. A magyar sport
jövôbeli struktúrájáról szóló döntéshozóknak érteniük kell a
motiváltság mögötti racionalitást, és a versenyképesség javí-
tásához a céloknak megfelelô rendszereket kell kialakítani.
KKuullccsssszzaavvaakk:: erôfeszítés, „csendes és zajos" sportágak ská-
lája, ösztönzési rendszerek

A HIVATÁSOS LÁTVÁNY-CSAPATSPORTÁGAKBAN 
MÛKÖDÔ SPORTVÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁNAK
TELJESÍTMÉNYE
SSttoocckkeerr  MMiikkllóóss
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  mmiikkllooss..ssttoocckkeerr@@uunnii--ccoorrvviinnuuss..hhuu

BBeevveezzeettééss
A kutatás célja a magyar látvány-csapatsportágakban mû-
ködô hivatásos sportvállalkozások gazdálkodásának feltárá-
sa. A labdarúgás, a férfi és nôi kézilabda, a férfi és nôi ko-
sárlabda és a jégkorong elsô osztályaiban szereplô csapato-
kat üzemeltetô sportvállalkozások kerültek górcsô alá, azaz
a vízilabda kizárásra került a kutatásból, mivel ott mind-
össze két sportvállalkozás azonosítható a vizsgált idôszak-
ban. A kutatás 2007-2011-ig vizsgálja az említett sportvál-
lalkozások bevételi és költségszerkezetét, illetve az általuk
alkalmazott finanszírozási formákat. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálat a hivatásos magyar látvány-csapatsportágak el-
sô osztályában induló csapatokat üzemeltetô sportvállalko-
zásokra terjed ki a vízilabda kivételével, mivel ott a sportvál-
lalkozási forma nem jellemzô. Így 65 sportvállalkozást azo-
nosítottam a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda és a jég-
korong területén, amelyek gazdálkodási adatait 2007-2011-
ig vettem figyelembe teljes mintavétellel. A gazdálkodási
adatokat a sportvállalkozások mérlegbeszámolójából és
eredmény-kimutatásából, valamint a pénzügyi beszámolók-
hoz szükséges kiegészítô mellékletbôl vettem. Az így létrejö-
vô adatbázisból sportági szintû és teljes hivatásos csapat-
sportágakra vonatkozó következtetésekre jutottam.

EErreeddmméénnyyeekk
Ugyan szép számban léteznek nyereséges sportvállalkozá-
sok, összességében sportági szinten mégis minden sportág-
ban a sportvállalkozások komoly veszteséget halmoznak fel.
Az eddig felhalmozott veszteség a 2012-es évvel elôrelátha-
tólag már eléri a teljes éves bevétel összegét.
A bevételek túlnyomó többsége (közel 60%) támogatás jellegû
bevétel, a piaci jellegû bevételek erôsen háttérbe szorultak.
A felhalmozott veszteségek finanszírozása alapvetôen nem
piaci jellegû, rövid lejáratú kötelezettségekbôl történik.

KKöövveettkkeezztteettééss
A magyar hivatásos sportvállalkozások között ugyan számos
nyereséges sportvállalkozást találhatunk, összességében és
sportáganként is ezek komoly veszteségeket halmoznak fel.
Bevételeik túlnyomó része alapvetôen nem piaci jellegû bevé-
telekbôl származik és a felhalmozott veszteség finanszírozá-
sa sem piaci módon történik. Összességében a vizsgált
sportvállalkozások nagy részének hosszú távú mûködése a
gazdálkodási teljesítménye alapján nem biztosított!
KKuullccsssszzaavvaakk:: hivatásos sportvállalkozások gazdálkodása,
sportvállalkozások bevételei
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KÖZEL 100 ÉV VÁLTOZÁSAI 
A 10-15 ÉVES GYERMEKEK NÖVEKEDÉSÉBEN
SSuusskkoovviiccss  CCssiillllaa,,  NNaaggyyvváárraaddii  KKaattaalliinn,,  BBíírróónnéé  IIlliiccss  KKaattaalliinn,,  
NNéémmeetthhnnéé  TTóótthh  OOrrssoollyyaa,,  KKooccssiiss  CCssaabbáánnéé,,  KKrriizzoonniittss  IIssttvváánn,,  
TTóótthh  ZZssoolltt,,  KKeerrttéésszz  ÁÁrroonn,,  HHoorrvváátthh  RRóóbbeerrtt,,  RReeiiddll  RRiittaa,,  
TTóótthh  GGáábboorr
Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ,
Szombathely
EE--mmaaiill::  ssuusskkoovviiccss@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Kutatásunk témája a szekuláris trend nyomon követése a
gyermekek növekedésében. Kaposváron az elsô növekedés-
vizsgálat 1928-ban zajlott. Jelen vizsgálatunk megismétli és
kibôvíti az eddigi vizsgálatokat. Arra a kérdésre szeretnénk
választ kapni, hogy az elmúlt közel 100 év társadalmi, gaz-
dasági változásai, az itt élôk életminôségében bekövetkezô
változások hogyan hatottak a gyermekek fejlôdésére.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A Kaposváron végzett keresztmetszeti vizsgálat 2012 ôszén
zajlott. A tisztított minta N= 1430, 10-15 éves gyermek ada-
tait tartalmazza. Az alkalmazott vizsgálati módszerek öt
részbôl álltak, ebbôl a jelen tanulmányhoz az antropometri-
ai programhoz tartozó adatokat használtuk fel – Martin-féle
technika, figyelembe véve a Nemzetközi Biológiai Program
ajánlásait. Mivel a korai tanulmányok a testmagasság és a
testtömeg értékeit regisztrálták, ezért a szerzôk ezen mére-
tek változásait elemzik. Az adatok feldolgozása leíró statisz-
tikával történt, a Microsoft Excel és az SPSS statisztikai
programcsomag segítségével. A szekuláris trend elemzésé-
hez a második Országos Növekedésvizsgálat (2003-2006)
percentilis görbéit alkalmaztuk, a változás ütemének meg-
állapítására regressziós számításokat végeztünk. 

EErreeddmméénnyyeekk
A közel 100 év szekuláris változásait nyomon követve meg-
állapítható, hogy mind a testtömeg, mind a termet értékek
növekedtek az egyre késôbbi vizsgálatok során. A szekuláris
változások a somogyi megyeszékhelyen, a XX. század folya-
mán végig pozitív irányúak. Ez fôleg az alacsonyabb korcso-
portoknál jelentkezik erôteljesebben. A XX. század végére a
trend lassulást mutat, de a XXI. század elejére némi felgyor-
sulás tapasztalható.

KKöövveettkkeezztteettééss
A szekuláris változásokra a különbözô környezeti hatások
erôs befolyást gyakorolnak. Ez fokozottabb a XX. és XXI.
század felgyorsult fejlôdésében. Az urbanizáció, az iparoso-
dás, az oktatási és egészségügyi rendszer fejlôdése magával
hozta a migráció fokozódását is. A migráció ugyanakkor, a
heterózis hatás révén szintén erôsíthette a pozitív szekulá-
ris trendet. A gyermekek biológiai állapota nagyon érzéke-
nyen reagál a környezeti változásokra. Az, hogy a szekuláris
trend nem fordult meg, és a hiánya sem mutatható ki, azt
jelzi, hogy a gazdasági válság nem mutat mérhetô hatást a
gyermekek fejlôdésében a térségben. Ugyanakkor a XXI.
századra Magyarországon is jellemzôvé vált a „minôségi éhe-
zés", tehát pontos elemzést a testösszetétel vizsgálatával
együttesen adhatunk majd erre vonatkozóan.
KKuullccsssszzaavvaakk:: növekedésvizsgálat, szekuláris trend, testma-
gasság, testtömeg

SERDÜLÔ, IFI ÉS FELNÔTT NÔI KÉZILABDÁSOK 
SPIROERGOMETRIAI VIZSGÁLATA  
SSyyddóó  TTiibboorr11,,  GGyyöörree  IIssttvváánn22,,  SSyyddóó  NNóórraa33

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

BBeevveezzeettééss  
A spiroergometriai vizsgálatok fontos szerepet játszanak a
sportolók edzettségi állapotának ellenôrzésében, az anaerob
átmenet meghatározásában, valamint a terhelhetôség meg-
állapításában. Az egyes felkészülési idôszakok mérési eredmé-
nyeinek összehasonlítása visszajelzést ad az edzônek az elvég-
zett munka hatásosságáról. Az utóbbi idôben az alap gázcsere
paraméterek mérése mellett elôtérbe került a PETCO2 (end-tidal
carbon dioxide tension) és PETO2 (end-tidal oxygen tension)
vizsgálata spiroergometriai terhelések során. A terhelés alatti
PETO2 változásról még kevés közleményt jelentettek meg. 

MMóóddsszzeerreekk  
Serdülô, ifi és felnôtt kézilabdás lányok kerékpárergométe-
res terhelését végeztük el két alkalommal, a felkészülési
szak elején és végén. A terhelést 25 watt kezdô teljesítmény-
rôl indítottuk, majd percenként 20 wattal emeltük az inten-
zitást a teljes kifáradásig. A terhelést és a gázcsere paramé-
terek mérését Schiller spiroergometriás rendszerrel végez-
tük. A terhelés végén a restitúció ötödik percéig folyamato-
san mértük a gázcsere és a keringési paramétereket. Nyu-
galomban és a terhelés után (R1’, R5’) mértük a vér tejsav
koncentrációját. A spiroergometriai adatok feldolgozása a
10 mp-es idôintervallumok 20 mp-es átlagolásával történt.
Meghatároztuk a PETO2 töréspontját és a hozzá tartozó VO2,
VCO2, VE, RQ értékét, valamint a teljesítményt, a terhelési
idôt és a pulzusszámot.

EErreeddmméénnyyeekk
A felkészülési idô végére a futási idô, a maximális teljesít-
mény, a VO2max szignifikánsan emelkedett. A gázcsere pa-
raméterek idôbeli változása a folyamatos húsz mp-es átlag-
értékek számításával jól követhetô. A görbék simítása után
a PETO2 küszöb értékei egyértelmûen meghatározhatók.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A spiroergometriai adatok utólagos feldolgozásával a válto-
zások, töréspontok pontosabban meghatározhatók és új
összefüggések vizsgálatára is lehetôséget ad, több egyén pa-
raméterei egy koordináta rendszerben ábrázolhatók, illetve
összehasonlíthatók.
KKuullccsssszzaavvaakk:: terhelés, kézilabda, PETO2, ventilációs küszöb,
VO2max 

A REKREÁCIÓS EDZÉS HATÁSAI 
A 30-60 ÉV KÖZÖTTI SZEMÉLYEK TESTÖSSZETÉTELÉRE
ÉS MOZGÁSÁNAK DINAMIKÁJÁRA
SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  NNaaggyy  PPéétteerr11,,  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr11,,  DDvvoorráákk  MMáárrttoonn11,,
UUnnggvváárrii  MMááttéé11,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó11,,  MMoollnnáárr  AAnnddoorr11,,
BBéérreess  SSáánnddoorr33,,  LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Tanszék, Szeged
3 Szegedi Tudományegyetem Sportközpont, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzaabblliiccss@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A túlsúly igen nagy probléma, fôleg, ha a vele járó belsô
szervi és mozgásszervi szövôdményeket nézzük. A testtömeg
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befolyásolja a mozgások dinamikai jegyeit. A szabadidôs
sporttevékenység javítja a testösszetételt (Katzmarzyk and
Lear, 2012) és ez által a mozgás dinamikáját is. Kutatá-
sunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a rend-
szeres rekreációs edzés milyen mértékben befolyásolja a 30
és 60 év közti személyek testösszetételét és a mozgásának
dinamikáját, olyan egyszerû mozgásoknál, mint a guggolás
és felugrás.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Huszonnyolc fô vett részt a kutatásban. A résztvevôk heti
két alkalommal végeztek egyórás szabadidôs edzést a maxi-
mális pulzusuk 60%-án három hónapon keresztül. A felmé-
réseket a program elején és végén végeztük, tizenegy ízületi
jelzôponttal és négy referenciaponttal APAS 3 dimenziós
rendszerrel. A tömegközéppont (TKP) mozgásának dinami-
káját vizsgáltuk felugrásnál és guggolásnál. A testösszetétel
változásait InBody230 készülékkel követtük nyomon. A
résztvevôket testzsír százalék (F%) szerint kategorizálva so-
roltuk be három csoportba (normál – 11 fô, túlsúlyos – 10
fô, elhízott – 7 fô) (Gallagher et al., 2000). Statisztikai pró-
ba: két mintás t-próba, átlag ± SEM.

EErreeddmméénnyyeekk
A testsúly szignifikánsan csökkent a normál (-2,18 ± 1,05%)
és a túlsúlyos (-4,9 ± 1,75%) csoportokban. A zsírtömeg és
testtömeg aránya szignifikánsan javult a túlsúlyos csoport-
ban (-10,38 ± 4,75%) akár csak az izomtömeg és a testsúly
aránya (5,22 ± 2,29%). Felugrásnál a TKP emelkedése
(23,64 ± 7,51%) és sebessége (28,46 ± 8,2%) szignifikánsan
nôtt a túlsúlyos csoportban. Guggolásnál a TKP süllyeszté-
sénél szintén a túlsúlyos csoport produkált szignifikáns ja-
vulást (-55,57 ± 34,17%), de a guggolás sebességében a nor-
mál (40,88 ± 17,38%) és az elhízott (108,74 ± 17,3%) cso-
port teljesítményjavulása mutatott szignifikanciát. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Kutatásunk bizonyította, hogy a rekreációs edzés optimali-
zálja a testösszetételt és a mozgás dinamikáját. A változás
legkifejezettebb a túlsúlyos csoportnál volt a vizsgált kategó-
riában. Kutatásunkat a továbbiakban szeretnénk kiterjesz-
teni nagyobb elemszámra.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rekreációs edzés, testösszetétel változás, moz-
gáselemzés.

ÉLSPORT EGÉSZSÉGESEN
SSzzaabbóó  AAttttiillaa
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzttoorroonnyy@@ttoonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Hazai és nemzetközi kutatások régóta foglalkoznak a telje-
sítmény fokozásának lehetôségeivel, az élsportoló pszichi-
kus adottságainak feltérképezésével (Sági, 2010; Gyömbér
és Kovács 2012), az eredményesség összetevôinek változá-
sával. A pszichikus és a környezeti tényezôk egymásra gya-
korolt hatásával és fejlesztésének lehetôségeivel (például
Mott és Krane, 2006; Gresham és Elliot, 1993; Hartup,
1980; Asher, Oden és Gottman, 1977) behatóan foglalkoz-
tak. Az alkalmazott különbözô módszerek összetevôirôl igen
kevés megbízható empirikus adat áll rendelkezésünkre. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
I. mérés.
A pszichológiai immunkompetenciát meghatározó személyi-
ségjegyek vizsgálatára a Pszichológiai Immunkompetencia
Kérdôív (PIK) szolgál (Oláh, 2005. 87. o.).
Vizsgált minta: Pályafutásukat befejezô, válogatott szintû
kajak-kenus versenyzô, 50 fô.
Kontrollcsoport: nem sportoló pedagógusok, 50 fô.

II. mérés.
A FLOW edzésterv hatékonyságának mérése, Flow kérdôív-
vel (Oláh, 2005). 
Kontrollcsoport: (felnôtt és U-23, válogatott kajak-kenus
versenyzôk). 
„Felkészített csoport" (saját csapat).
III. mérés interjú.
Felnôtt és U-23, válogatott kajak-kenus versenyzôk. „Felké-
szített csoport" (saját csapat).
Az adatok feldolgozása: SPSS programcsomaggal történt.

EErreeddmméénnyyeekk
A kontrollérzés eredményében visszatükrözôdik az edzése-
ken gyakoroltatott képesség, mely szerint az új, váratlan
helyzetet mindig uralnia kell a sportolónak. A koherencia
érzésnél szignifikáns eltérést kaptunk a tanárok javára, ami
a sportolók gondolkodásának merevségére utal. A szociális
alkotóképesség magas szintjén a sportoló kihozza a másik-
ban rejlô tartalékokat, a legjobbat. Ez a csapathajóban na-
gyon fontos a gyôzelemhez. Az impulzivitáskontrollnál a
sportolónak mindig a legmegfelelôbb magatartást és a lege-
lôbbre vivô megoldást kell választania.
A felkészített csoportba tartozó élsportolók: 7,5-szer nagyobb
gyakorisággal tapasztalnak flow élményt (Fisher-teszt).
A kontrollcsoportba tartozó élsportolók: 17,8-szor nagyobb
gyakorisággal tapasztalnak apátiát (Fisher-teszt).

KKöövveettkkeezztteettééss
A kutatás során használt empirikus vizsgálattal a speciális
kompetencia más pszichikus és környezeti tényezôkkel való
kapcsolatát vizsgáltuk, azzal a céllal, hogy egy interdiszcip-
linális fejlesztési koncepció szerint elkészített módszertani
ajánlást dolgozzunk ki. A koherencia érzésnél mutatott szig-
nifikáns eltérés a tanárok javára a sportolók túlzottan sza-
bálykövetô magatartásával magyarázható, mely szerint a
késôbbi élethelyzetek váratlan kihívásait nem tudják a ta-
nult modellbe beilleszteni. Az interjúban regisztráltak sze-
rint fontos az edzések nevelési hátterét erôsíteni, valamint a
pozitív gondolkodást fejlesztô, FLOW élmény megélését elô-
segítô edzésterv is hatékonynak bizonyult, hiszen a felkészí-
tett csoportba tartozó élsportolók szignifikánsan többször
élték meg a flow élményt.
KKuullccsssszzaavvaakk:: flow, egészség, teljesítményfokozás

KIVÁLÓSÁGAINK AZ ASZTALITENISZEZÉS 
TEHETSÉGTÉRKÉPÉN
SSzzaabbóó  BBrriiggiittttaa11,,  GGyyôôrrii  FFeerreenncc22

1 Asztalitenisz Sport Klub, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzbbkkaabbff..sszzee@@ffrreeeemmaaiill..hhuu,,  ggyyoorrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az asztaliteniszezés eredete a mai napig viták tárgyát képe-
zi, de tagadhatatlan, hogy rekreációs innovációként a 19.
század végi Angliából indult világhódító útjára. Magyaror-
szágra a 20. század elsô éveiben került, s már 1905-ben
magyar bajnoki címért versengtek a hazai pingpongélet út-
törôi. A sportág fejlôdésében kiválóságaink nem csak ered-
ményeikkel, technikai tudásukkal alkottak maradandót, de
az asztalitenisz versenyszabály-rendszerének kidolgozása is
nevükhöz fûzôdik. Szerepük elévülhetetlen a környezô or-
szágok (például az egykori Jugoszlávia, Csehszlovákia), vagy
az USA asztalitenisz-kultúrájának kialakításában. Vizsgála-
tunk célja a hazai asztalitenisz-sport tér- és idôbeli fejlôdé-
sének nyomon követése, az asztaliteniszezés, mint kitûnô
rekreációs és versenysport céljainak újradefiniálása.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Dolgozatunk adatbázisaként a Magyar Életrajzi Lexikont, a
Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség és a Magyar Asztalite-
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nisz Szövetség interneten elérhetô statisztikai adatbázisát,
valamint ez utóbbi nyomtatott adattárát (Horváth, Ormai
szerk. 2010) használtuk. Területi elemzéseink során a te-
hetségföldrajz metodikáját (Gyôri, 2011) követjük. A tehet-
ség-kibocsátás és -befogadás adatait kartográfiai eszközök-
kel jelenítjük meg.

EErreeddmméénnyyeekk
Kiválóságaink meghatározó szerepet játszottak a világ aszta-
litenisz-sportjának fejlôdésében. A tehetség fejlôdésében –
így az asztaliteniszezés esetében is – a környezeti hatások-
nak igen jelentôs szerepe van. A lexikonadatok szerint a má-
ig elhunyt asztaliteniszezô kiválóságaink 60%-a Budapesten
született, s ugyanilyen arányban ott is halt meg. A megtar-
tottak aránya mindössze 27%, tehát a fennmaradó rész a be-
vándorlásból adódik. A mai napig elért egyéni bajnoki címek
a férfiak esetében 80%-ban, a nôk esetében 85%-ban fôváro-
si egyesülethez kerültek. A csapatbajnokságok esetében
ennél is nagyobb koncentrációt mutat a statisztika (92% és
96%). Magyarország legeredményesebb asztalitenisz egyesü-
leteinek közel háromnegyede a fôvárosban található.

KKöövveettkkeezztteettééss
A magyar asztalitenisz sportot erôteljes Budapest-centri-
kusság jellemzi, mely kulturális, gazdasági és infrastruktu-
rális okokra vezethetô vissza. Sportpolitikánk és szakszö-
vetségünk felelôssége, hogy oldódik-e ez a területi koncent-
ráció. Kérdés, hogy az egykori magyar sikersport újra felzár-
kózik-e a nemzetközi élmezônyhöz, s ami ennél is fonto-
sabb, kap-e elegendô támogatást az asztalitenisz, mint az
egészségmegôrzés kitûnô eszköze.
KKuullccsssszzaavvaakk:: asztalitenisz, sportföldrajz, tehetségföldrajz

ERÔEMELÔK VÉRNYOMÁS ÉRTÉKEI EDZÉS KÖZBEN
SSzzaabbóó  GGyyöörrggyy,,  SSzzaabbóó  GGeerrggeellyy
TÁV Egészségügyi Szolgáltató Kft., Enese
EE--mmaaiill::  ddrrsszzaabbooggyyoorrggyy@@tt--oonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A mérés során három minôsített erôemelô vérnyomás érté-
keit kísértük figyelemmel. Az általuk használt tiltott teljesít-
ményfokozók az edzések elôtt és után közismerten rendkí-
vül magasak. Az emelkedett vérnyomás szervrendszeri szö-
vôdményei közismertek. Mindezen veszélyek ellenére hasz-
nálják e szereket és a felvilágosítást nem veszik komolyan.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatra önként jelentkezô három felnôtt, komoly hazai
és nemzetközi eredményekkel bíró erôemelô vállalkozott.
Edzésük 50 percig tartott, amelyet ötpercenkénti emelések
utáni vérnyomásméréssel vizsgáltunk, pulzus-számlálással.
A vérnyomást edzés elôtt is, nyugalomban háromszor mér-
tük, majd edzés után fél órával. A mérést higanyos vérnyo-
másmérôvel ülô helyzetben alátámasztott felkarral végez-
tük. A vizsgált három sportoló BMI indexe 35 felett volt. 

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgált három sportoló normál nyugalmi vérnyomás és
pulzus értékei 200/110 Hgmm és 90 ütés/perc felett voltak.
Az edzések egyénileg nagyon különbözô súlyokkal és idôbe-
osztással történtek. A pihenô idôk és az emelések az ötper-
cenkénti mérést tették lehetôvé. A vérnyomásértékek az
edzés elkezdése utáni elsô mérésnél is jelentôsen csökken-
tek, valószínûleg a vérkeringés eloszlásának megváltozása
miatt. Az edzés folyamán a vérnyomásértékek tendeciózu-
san csökkentek. A pulzusértékek enyhén emelkedtek. A há-
rom sportoló vérnyomásértékei szignifikáns különbséget
nem mutattak egymástól. A vérnyomásértékek 200/110
Hgmm alá mentek és az edzés végéig nem is emelkedtek
meg. A pulzusszám tendenciózus, de nem szignifikáns
emelkedést mutatott. Az egyik sportoló edzés végén rascht

is használt, de ez sem teljesítményében, sem vérnyomás és
pulzus értékeiben nem okozott szignifikáns változást.

KKöövveettkkeezztteettééss
A versenyzôk által használt, szinte csak és kizárólagosan til-
tott szerek fiziológia hatástani sajátosságai az adott sporto-
ló részletes fiziológiai vizsgálata nélkül pontos adekvát kö-
vetkeztetéseket nem tesz lehetôvé. Az egyes versenyzôk ver-
senyzôi és edzés munkabeli különbségei azonban követhe-
tôk a mérésekbôl. Az edzést komolyan vevô és viszonylag
kevés tiltott teljesítményfokozót használó sportoló teljesít-
ménye szignifikánsan jobb a két másik társánál.
KKuullccsssszzaavvaakk:: vérnyomás, pulzus, tiltott teljesítményfokozó,
rasch 

A SPORTÚJSÁGÍRÁS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON
SSzzaabbóó  LLaajjooss
Magyar Sportmúzeum, Budapest
EE--mmaaiill::  llaajjooss..sszzaabboo@@ssppoorrttmmuuzzeeuumm..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szerzô a magyarországi sportújságírás kezdeteit vizsgálta,
arra keresve a választ, hogy a sportlapok megjelenése
mennyire van összhangban a hazai sportélet fô folyamatai-
val, mennyire tükrözi a hazai sport fejlôdési fázisait.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Az elôadáshoz kapcsolódóan a szerzô teljességre törekedôen
összegyûjtötte a magyarországi kiadásban megjelenô sport-
lapokat a kezdetektôl az elsô világháború kitöréséig, a kia-
dás nyelvétôl függetlenül. Nem vizsgálta viszont azokat a
Magyarország területén kívül kiadott, magyar vonatkozású
lapokat, melyek magyarországi kiadókhoz köthetôk. Ennek
oka, hogy összegyûjtésük aránytalanul nagy nehézségekbe
ütközött és a tapasztalatok szerint a számuk is elhanyagol-
ható. A szerzô vizsgálata során minden elinduló újságot fel-
vett, akkor is, ha gyakran csak néhány lapszámot isme-
rünk. A kutatásnak nem tárgyai a könyvtári szempontok
szerint szintén periodikának tekintett, rendszeres (évenkén-
ti) megjelenésû évkönyvek, beszámoló jelentések, melyek je-
lentôs számban jelentek meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A hazai sportújságírás a reformkori szórványos híradások
után az önkényuralom idején, a korabeli cenzúra viszonyok-
hoz képest igen korán intézményesült. Az 1857. január 15-
én elkészült elsô magyar nyelvû sportújság, a Lapok a lová-
szat és vadászat körébôl (1858 és 1919 között Vadász és Ver-
senylap) címen megjelenô lap természetesen címéhez igazo-
dóan elég speciálisan értelmezte a sport fogalmát. Abban fô-
leg azokat az „úri" sportokat tárgyalták (lovaglás, lóverseny,
vadászat), melynek mûvelôi elôfizetésükkel el tudtak tartani
egy önálló újságot. A kiegyezést követôen a sportélet igen
gyorsan fejlôdött, nagyon hamar két egymással szembenálló
erôcsoportra oszlott. A tornamozgalom és az iskolai testne-
velés lapja a Tornaügy (1883-1922), az atlétáké a Herkules
(1884-1914) lett, ezek szembenállásukkal teret adtak az ál-
talános sportlapoknak (Sport-Világ (1893-1914), Sporthírlap
(1910-1944) és a máig megjelenô Nemzeti Sport (1903-tól)).
Ezek mellett megindult a specializáció, megjelentek a szak-
lapok, elsôként a sakk és a kerékpározás területén. A buda-
pesti túlsúly ellensúlyozásaként számos vidéki városban in-
dultak helyi sportlapok, de ezek a gazdasági és társadalmi
feltételek hiányában nem voltak hosszú életûek. A korszak-
ban megjelenô több mint másfélszáz újság harmada köthetô
vidéki városokhoz, de az igazán jelentôs lapok, ezek száma
nem éri el a tízet, kivétel nélkül a fôvárosban jelentek meg.

KKöövveettkkeezztteettééss
A magyarországi sportújságírás – hasonlóan a sportélethez
– világviszonylatban is korán indult, története pontosan
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visszatükrözte a magyar sport viszonyainak változásait, va-
lamint az ország gazdasági és társadalmi lehetôségeit. Szá-
mos jelentôs személyiség dolgozott ezen a területen, köztük
korábbi aktív és sikeres sportolók is.
KKuullccsssszzaavvaakk:: sportlapok, sportújságírás, 19. század, Ma-
gyarország

A DIAGNOSZTIKA A SPORT SZOLGÁLATÁBAN
SSzzaabbóó  TTaammááss
Nemzeti Sportközpontok, 
Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest
EE--mmaaiill::  sszzaabboo..ttaammaass@@mmnnsskk..hhuu

Szinte már közhely a hazai sportéletben a tudományos tá-
mogatás és ezen belül a diagnosztika fontosságának emlege-
tése. Annak ellenére, hogy a hazai sportban alkalmazott di-
agnosztikai tevékenység megoszlására, gyakorlatára nem
történtek megbízható elemzések, a napi problémák megoldá-
sával kapcsolatban néhány jól látható problémakör leírható.
Megállapítható, hogy a magyar sport kiválasztási, felkészítési,
versenyeztetési gyakorlata különféle okok miatt nehezen tud
lépést tartani a nemzetközi színvonallal. Ebbôl fakad, hogy a
hazai szakmai munka támogatását célzó tudományos tevé-
kenység bizonytalan bázison áll, a szakmai célok és folyama-
tok homályos definiálása bizonytalanságot okoz a diagnoszti-
kai munkában is. Más szavakkal, ha nincsenek jól leírt, meg-
fogalmazott célok, az ellenôrzés is többnyire talajtalan. 
Az elôadásban szó lesz a nemzetközi ellenôrzési trendekrôl,
módszerekrôl és a hazai kitörési pontokról.
KKuullccsssszzaavvaakk:: diagnosztika, szakmai tervezés, ellenôrzési
gyakorlat, nemzetközi trendek.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK PSZICHO-FIZIOLÓGIAI 
TELJESÍTMÉNYE ÉS PSZICHOMETRIAI JELLEMZÔI
SSzzaallaayy  PPiirroosskkaa11,,  SSiippooss  KKoorrnnééll11,,  DDeettvvaayy  ZZssuuzzssaannnnaa33,,  
KKrruuppaa  ÁÁddáámm44,,  BBrreettzz  KKáárroollyy11,,22

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Óbudai Egyetem, Budapest
3 Magyar Táncmûvészeti Fôiskola, Budapest
4 Móra Ferenc Általános Iskola, Fegyvernek
EE--mmaaiill::  sszzaallaayy..ppiirroosskkaa@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Korábbi méréseinkkel igazoltuk, hogy az állásstabilitást, az
egyensúlytartást és a koordinációt pszichikai faktorok befo-
lyásolják. Jelen munka célja a koordinációs és a stabilitási
paraméterek, a választásos reakcióidô és a pszichikai fakto-
rok korrelációinak a vizsgálata.

MMeettooddiikkaa
A kutatásunkat Fegyverneken a Móra Ferenc Általános Isko-
lában végeztük 2012-ben. A vizsgálatban 46 fô általános is-
kolai tanuló vett részt. Átlagéletkoruk: 11,61±1,29 év. Test-
magasságuk: 154,7±7,8 cm, testtömegük: 46,5±11,5 kg. Szá-
mítógéppel vezérelt stabilométert használtunk fel a mérések-
hez, a program megnevezése: FEED-BACK 103/C ZWE. Az
állás stabilitását Romberg teszttel vizsgáltuk, nyitott és csu-
kott szemmel. Meghatároztuk a karakterisztikus kör sugarát,
amely a nyomásközépponti trajektóriák mintavételezett pont-
jainak 95%-át tartalmazza. Az egésztest koordináció számító-
gép által vezérelt, biofeedback rendszerben volt vizsgálható.
Áttekintettük ennek a modellnek két elméleti közelítését, a
Brown mozgás leírásának kiinduló feltételét és az invertált
ingát alkalmazó approximáció korlátait. A választásos reakci-
óidô méréséhez a PSYCHO-8 típusú differenciális mérôberen-
dezés programját használtuk. Értékeltük az ún. „A" és „B" tí-
pusú hibák számát, a reakcióidô átlagát és a szórását. A

DYNA-8 típusú, univerzális erômérô szolgált a szorítóerô
maximum értékeinek regisztrálására. A fiatalok szociális szo-
rongását SASC-R/H kérdôívvel vizsgáltuk.

EErreeddmméénnyyeekk  ((KKiivvoonnaatt))
A Romberg teszt stabilometriás eredményeinek átlaga a fiúk-
nál 11,5±3,05 mm, a lányoknál 10,8±3,11 mm. A koordiná-
ciós tesztek tekintetében is jobb eredményt értek el a lányok,
teljesítményük: 68,2 %, a fiúké 66,9 %.  A választásos reak-
cióidôk átlaga a fiúknál 403±72 ms, a lányoknál 416±56 ms
volt.  Nyilvánvaló, hogy a fiúk kézi szorítóerejének átlaga
szignifikánsan nagyobb: 201,9 N, a lányoké 165 N. 
A szociális szorongás teszt eredmények arra utalnak, hogy a
lányok szignifikánsan szorongóbbak: 21,23, a fiúk eredmé-
nye: 16,62. Ezt az eredményt a társak részérôl jelentkezô
negatív értékeléstôl való félelem skáláján mutattuk ki. Kor-
relációs vizsgálataink több szignifikáns kapcsolatot tártak
fel, melyek közül a szorítóerô és a mozdulatgyorsaság (+),
valamint a szorítóerô és a szorongás (–) szignifikáns kapcso-
latára utalunk.

KKöövveettkkeezztteettééss
Vizsgálatainkból kitûnt, hogy a pszichikai tényezôk az
egyensúlyra és a koordinációs teljesítményekre hatással
vannak. Fontos eredménynek tekintjük, hogy a nagyobb
szorítóerôhöz kisebb szorongás járult. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: állásstabilitás, koordináció, reakcióidô, szorí-
tóerô, szorongás

KOHERENCIA VAGY EGYÉNI MOTIVÁCIÓ?
REKREÁCIÓS PROGRAMBAN RÉSZT VEVÔK EGÉSZSÉG-
MAGATARTÁSI SZOKÁSAINAK ÖSSZEFÜGGÉSE
SSzziilláággyyii  NNóórraa11,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Szegedi Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi
Intézet, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi 
Tanszék, Szeged
EE--mmaaiill::  sszziillaaggyyii6688@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Egyes vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az egész-
ségtelen táplálkozás pozitív kapcsolatban áll a rizikómaga-
tartási szokásokkal és a problémaviselkedés különbözô for-
máival. Korábbi tanulmányok a preventív egészségmagatar-
tásoknál is tapasztaltak hasonló koherens összefüggést, az
aktív életmód, az egészséges táplálkozás és a kockázati ma-
gatartásformáktól való tartózkodás között.
Kutatásunk célja az volt, hogy a csoportos mozgásformára
jelentkezô önkéntesek sportolási és táplálkozási szokásait
megismerjük és megvizsgáljuk, ezen preventív magatartás-
formák összefüggését a káros egészségmagatartásokkal.

MMiinnttaa,,  mmóóddsszzeerr
Felmérésünk 2010. január-februárjában kezdôdött el. Élet-
módprogramjainkra a résztvevôk önkéntesen jelentkeztek.
Kérdôíves vizsgálatunkat (n=185) az életmódprogram külön-
bözô mozgásos, fôképp a testsúlycsökkentésre fókuszáló al-
programjaiban végeztük el. A válaszadók 82,9% nô, 17,1%
férfi, az átlagéletkor pedig 43.48 év (S.D. 13.12) volt.  Az
adatgyûjtéshez önkitöltéses kérdôíves módszert alkalmaz-
tunk, mely kiterjedt az étkezési és sportolási szokásokra,
valamint a káros egészségmagatartások gyakoriságára. Leg-
fontosabb célunk volt feltárni az egészségmagatartások
összefüggéseit. Elemei koherenciát alkotnak-e vagy inkább
az egyéni motiváción van a hangsúly?

EErreeddmméénnyyeekk
A sportolás gyakoriságát elemezve azt tapasztaltuk, hogy a
megkérdezettek 41,9%-a heti rendszerességgel sportolt a
programot megelôzô idôszakban. Azonban jelentôs (28%)
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azok aránya is, akik egyáltalán nem sportoltak ebben az
idôszakban. A megkérdezettek alkohol fogyasztására az al-
kalomszerû fogyasztás volt jellemzô (46%). Pozitívumként
emelhetjük ki, hogy a programban részt vevôk 80,6%-a nem
dohányzik még alkalmanként sem.
A megkérdezettek 49,7%-a nem megfelelôen, csak kicsit fi-
gyel oda az egészséges ételek fogyasztására. A fizikai aktivi-
tás és alkoholfogyasztás pozitívan korrelált, amit nem ta-
pasztalhattunk a sportaktivitás tekintetében. Elmondhat-
juk viszont, hogy a sportgyakoriság erôsen korrelál a fizikai
aktivitással, az egészséges ételek fogyasztásával és az egész-
séges táplálkozással. Dohányzás tekintetében nem kaptunk
szignifikáns eredményeket.

KKöövveettkkeezztteettééss
Jelen kutatásunk eredményei alátámasztják a sport és az
egészséges táplálkozás összefüggését, itt a koherencia jól
látható. A fizikai aktivitás és a sportaktivitás elkülönítése
lehetôvé tette, hogy megismerjük eltérô összefüggéseiket az
alkoholfogyasztással. Azonban ennek megértéshez további
elemzések szükségesek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: rekreatív csoportos mozgásprogram, sportolá-
si szokások, táplálkozási szokások, dohányzás és alkoholfo-
gyasztás

EGYETEMISTÁK MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYÉNEK 
HÁTTÉRVIZSGÁLATA
SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa11,,  TTóótthh  MMiikkllóóss11,,  KKaarrssaaii  IIssttvváánn22,,  ÁÁccss  PPoonnggrráácc22,,
MMeellcczzeerr  CCssaabbaa22,,  FFaarrkkaass  AAnnnnaa11,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee11,,  
BBoossnnyyáákk  EEddiitt11,,  SSzzôôttss  GGáábboorr11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest 
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
EE--mmaaiill::  sszzmmooddiiss@@ttff..hhuu

BBeevveezzeettééss  
Évtizedek óta jellemzô a civilizációs betegségek gyakoriságá-
nak növekedése, melynek hátterében döntô tényezô a ked-
vezôtlen életmód: a rendszeres fizikai aktivitás hiánya,
amely párosulva a nem megfelelô táplálkozással a teljesítô-
képességet is nagymértékben rontja. Vizsgálatunkban arra
kerestük a választ, hogy a nemsokára aktív keresô és csa-
ládalapító réteghez tartozó fiatal egyetemisták motorikus
teljesítményének hátterében milyen humánbiológiai, fizioló-
giai és pszicho-szociális tényezôk szerepelnek.

VViizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk  ééss  aallkkaallmmaazzootttt  mmóóddsszzeerreekk  
Két vidéki egyetem hallgatói (Veszprém, nôk: n=68, férfiak:
n=57; Gyôr, nôk: n=81, férfiak: n=81) vettek részt (N=274)
felmérésünkben. Az antropometriai vizsgálatban a Nemzet-
közi Biológiai Program (Weiner és Lourie, 1963) ajánlásait
követtük. A tápláltsági státuszt a testtömeg-index alapján
jellemeztük, becsültük a relatív zsírhányadot (Parízková,
1963) és a testösszetételt (Drinkwater és Ross, 1980), a
testformát a növekedési típussal írtuk le (Conrad, 1963).
Az aerob állóképességet 20 méteres ingafutás próbával be-
csültük, a törzsizomzat kondicionális állapotát a félpercen-
kénti felülések számával mértük fel. Kérdôív segítségével tájé-
kozódtunk a sportolási és életvezetési szokásokról. Komplex
vizsgálati metodikánkból ebben a tanulmányban felhasznál-
tunk még néhány keringési mutatót és laboratóriumi paramé-
tert. Elemeztük a humánbiológiai, élettani, életmód-jellemzôk
és a motoros próbák korreláció mintázatát. Az alcsoportok
összehasonlítása során kétmintás t-próbát és variancia-ana-
lízist alkalmaztunk, a szignifikancia-szint p<0,05 volt.

EErreeddmméénnyyeekk
A teljes mintában a nagyobb zsírhányad és a jellemzôen ki-
sebb izomhányad rosszabb motoros teljesítménnyel társult,
míg a testtömeg-index nem mutatott szignifikáns korreláci-
ót a fizikai próbákkal, így tehát ilyen jellegû szûrésre alkal-

matlan. A csonttömeg és a csontok ásványi anyag tartalma,
a spirometria eredménye és a plasztikus index összefüggé-
se a motorikus próbákkal szignifikáns volt. Az összes nôt
tartalmazó csoportban nem találtunk szignifikáns összefüg-
gést az antropometriai jellemzôk és a motoros próbák kö-
zött, feltételezhetôen ebben alacsonyabb motivációs szint-
jük is szerepet játszott. A férfiak motoros teljesítményével a
relatív zsír és izomhányad, illetve az ingafutással a csontok
ásványi anyag tartalma függött össze. 
A sportolási szokások és a motoros próbák eredménye nem
volt kapcsolatban a sportággal, a sportmúlt és a jelenleg vég-
zett fizikai aktivitás mennyisége volt jelentôs. A közérzet, az
egészség és az állóképesség szubjektív megítélése szignifikán-
san összefüggött az ingafutás eredményével és a relatív zsír-
hányaddal. A fizikai aktivitás motivációja eltért a két nem-
ben, a férfiaknál az állóképesség fejlesztése, a nôknél a fizikai
megjelenés és az egészség volt a legfontosabb szempont.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Jól ismert tény, hogy a rendszeres fizikai aktivitás szerepe
kiemelkedô jelentôségû a prevencióban. A vizsgálatban
résztvevô fiatal felnôttek jelentôs részének testösszetétele és
motorikus teljesítménye nem volt megfelelô, ami a közérzet,
a teljesítôképesség és az egészségkép kedvezôtlen szubjek-
tív megítélésével is társult. A rendszeres sportolás oka elté-
rô volt a két nemben. 
A vizsgálatok a Mozgás = Egészség Program keretében tör-
téntek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: fiatal felnôttek, testösszetétel, állóképesség,
közérzet, motiváció

MARATONT TELJESÍTÔK HOLTPONTTAL KAPCSOLATOS
ÉLMÉNYEINEK ELEMZÉSE
TToorrmmaa  NNooéémmii
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia
Kar, Pszichológia Doktori Iskola, Budapest
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia
Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  ttoorrmmaannoojjaa@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Tudományos tapasztalatok szerint a maratonisták 50%-a
tapasztalja meg a holtpont élményét. A „fal" kialakulásáért
legtöbbször a cukorról zsíranyagcserére történô metaboli-
kus váltást teszik felelôssé. 
Kutatásom célja annak feltárása volt, hogy vélekednek a
magyar maratonisták a holtpont élményrôl, milyen stratégi-
ákat alkalmaznak annak leküzdésére és mely személyiség-
változók játszhatnak szerepet az élmény kialakulásában. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A Budapesti Sportiroda közremûködésével a 27. Spar Buda-
pest Nemzetközi Maraton 1963 teljesítôje kapott egy, a ma-
ratoni élményeket vizsgáló kérdôív kitöltésére szorgalmazó
e-mailt, melynek eredményeként 278 fô vett részt az inter-
netes kutatásban. A kitöltôk átlag életkora 37,77 év, 78,1%-
uk volt férfi, 43,2%-uk élete elsô maratonját teljesítette. A
kérdôív elsô részében nyitott kérdések segítségével a futás
során jelentkezô holtpont élményrôl alkotott elgondolásaik,
tapasztalataik megfogalmazására kértem a kitöltôket. A má-
sodik szakaszban személyiségjellemzôk, mint a szomato-
szenzoros amplifikáció, sportbabonákba vetett hit, a fizikai
aktivitással kapcsolatos énhatékonyság, valamint a mara-
ton lefutásával kapcsolatos önbizalom, kognitív és szomati-
kus szorongás mérésére került sor. 

EErreeddmméénnyyeekk
A kitöltôk 77,3%-a számolt be holtpont élményrôl, 87,8%-a
valamilyen megjelenô tünet leírásával definiálja a holtpont
fogalmát. A válaszok csupán 10,4%-ában jelenik meg az él-
mény átmeneti volta.
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A sportolók többsége a megterhelés hatására bekövetkezô
fáradást (37,2%), nem megfelelô felkészülést (33,5%) vagy
rossz taktika választását (15,8%) tekinti kiváltó tényezônek.
73,9%-uk elkerülhetônek tartja az élmény megjelenését. 
A holtpont leküzdéséhez használt eszközként a legtöbben
önbuzdítással élnek (34,4%), vagy belsô erôsségeket hang-
súlyoznak (21,9%). 
A pozitív gondolatokat alkalmazóknál késôbb jelentkezett a
holtpont élmény (p<0,05) és rövidebb ideig is tartott (p<0,1),
valamint kevesebb holtponton kellett átesniük (p<0,05),
mint a negatív gondolatokról is beszámolóknak.
A holtpont élmény leküzdésében a legeredményesebbnek a
rövid távú önbuzdítást alkalmazók bizonyultak, ez a straté-
gia a hosszú távú önbuzdításnál is eredményesebbnek tû-
nik (p<0,001). 
A holtpont kialakulásában a magasabb kognitív szorongás
(p<0,05), alacsonyabb önbizalom (p<0,1) és magasabb szo-
matoszenzoros amplifikáció (p<0,05) szerepét sikerült ki-
mutatnom. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A kutatás eredményeként közelebb kerültem a magyar ma-
ratonisták holtpontról alkotott képének megértéséhez, az ál-
taluk alkalmazott stratégiák feltérképezéséhez és azok hatá-
sosságának vizsgálatához.
KKuullccsssszzaavvaakk:: holtpont, maratonfutás, stratégiák, szoron-
gás, önbizalom

A KOSÁRLABDÁZÁS ÉS A KEREKES SZÉKES 
KOSÁRLABDÁZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 
TTóótthhnnéé  KKäällbbllii  KKaattaalliinn,,  SSzzáálllláássii  DDiiáánnaa
Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest
EE--mmaaiill::  kkaallbbllii..kkaattaalliinn@@bbaarrcczzii..eellttee..hhuu  

BBeevveezzeettééss
A fogyatékos emberek száma az Európai Unióban 80 millió-
ra becsülhetô, nem csoda tehát, hogy az akadálymentes Eu-
rópa megvalósítása iránti igény az „Európai fogyatékosság-
ügyi stratégia 2010–2020" dokumentumának központi gon-
dolata.  A stratégia az intézkedési területek között a sportot
is említi. Az „Egyesült Nemzetek Szervezetének alapvetô sza-
bályai a fogyatékossággal élô emberek esélyegyenlôségérôl"
címû, 1994. évi dokumentum ugyancsak foglalkozik a
sporttal, felhívja a figyelmet az ép emberekkel azonos minô-
ségû edzés kívánalmaira. Ennek megvalósítása csak akkor
lehetséges, ha a fogyatékos sportolókkal foglalkozó szakem-
berek megfelelô ismeretekkel rendelkeznek a fogyatékos
személyek speciális sportágairól. A szerzôk a fenti cél meg-
valósítása érdekében a kerekes székes kosárlabda bemuta-
tására vállalkoznak, a kosárlabdázás és a kerekes székes
kosárlabdázás történetének, szabályainak és a játékosok
motivációs hátterének összehasonlítása által.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Vizsgálatunk során két módszert alkalmaztunk. A szakiro-
dalmakat és a sportági szabálykönyveket alapul véve össze-
hasonlító elemzéssel a két sportág történetének és szabálya-
inak összevetésére vállalkoztunk. A sportolók motivációs
hátterének feltérképezéséhez Sport Motivációs Kérdôívet
vettünk fel 11 kerekes székes és 10 ép kosárlabdázóval. A
megkérdezettek 100%-ban férfiak voltak, átlag életkoruk
32,5 év.

EErreeddmméénnyyeekk
A kosárlabdázást 1891-ben, az USA-ban találták ki, 1936
(Berlin) óta olimpiai sportág. Magyarországon az 1920-as
években kezdték az iskolákban játszani. A kerekes székes
kosárlabdát az 1940-es években háborús veteránok kezdték
rehabilitációs céllal az USA-ban és Angliában alkalmazni,
1960-ban, a Római Paralimpián pedig már bemutatták a

sportágat. Magyarországon az 1960-as években szintén a
rehabilitáció eszközeként kezdték játszani.
A kosárlabda és kerekes székes kosárlabda szabályai között
a legjelentôsebb különbséget a lépéshiba és a kétszer indu-
lás szabályai között, illetve a játék során használt eszközök-
ben (kerekes szék) találtuk.
Szignifikáns különbséget találtunk az ép és a mozgáskorlá-
tozott kosárlabdázókat sportolásra motiváló tényezôk kö-
zött.  A kerekes székes kosárlabdázók belsô motivációja
szignifikánsan nagyobb volt, mint a kosárlabdázóké, továb-
bá a motiválatlanság értéke az ép kosárlabdázóknál muta-
tott szignifikánsan magasabb értéket.

KKöövveettkkeezztteettééss
A kerekes székes kosárlabda, bár a kosárlabdázás adaptált
változata, oktatása a két játék közötti különbségek okán spe-
ciális ismereteket igényel. Annak érdekében, hogy a fogyaté-
kos sportolók az épekkel azonos minôségû edzéseken vehes-
senek részt, a sportszakemberek képzési tananyagába be kel-
lene építeni az adaptált testnevelés és sportismereteket. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: fogyatékos személyek sportja, kerekes székes
kosárlabda, adaptált testnevelés és sport

TELÍTETLEN ZSÍRSAVAKBAN GAZDAG GRASS TEJ 
TELJESÍTMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSA
TTrráájjeerr  EEmmeessee,,  BBoossnnyyáákk  EEddiitt,,  KKoommkkaa  ZZssoolltt,,  PPrroottzznneerr  AAnnnnaa,,
UUddvvaarrddyy  AAnnnnaa,,  KKoovvááttss  TTíímmeeaa,,  TTóótthh  MMiikkllóóss
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ttrraajjeerr..eemmeessee@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A telítetlen zsírsavak (FA) teljesítményre gyakorolt hatásai-
ról kevés szakirodalom található, ellentmondásos eredmé-
nyekkel. Számos vizsgálat bizonyítja azonban, hogy a rend-
szeres fizikai aktivitást végzô személyek – különös tekintet-
tel az állóképességi sportolókra – koleszterin (C), triglicerid
(TG) és LDL-C szintje alacsonyabb, valamint magasabb
HDL-C értékekkel rendelkeznek, mint az ülô életmódot foly-
tató populáció. Az FA zsírsav oxidációt moduláló hatásáról
is több kutatás számolt már be. Az Adexgo Kft. által speciá-
lis takarmányozás révén elôállított Grass Tej természetes
úton tartalmaz omega-3 és CLA zsírsavakat. Feltételeztük,
hogy a tej hasznosulásának köszönhetôen jobban érvénye-
sülnek a benne lévô FA teljesítményt javító hatásai. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatunkba (n=9; 5 férfi, 4 nô; kor: 24,3±2,9 év) bevont
személyek fizikai aktivitása nem haladta meg a heti 3 órát.
A 90 napos, prospektív, kutatásban a személyek önként vet-
tek részt, napi 3x2dl Grass Tejet fogyasztottak. A 0. és a 90.
napon futószalagos terheléses vizsgálat történt, mely két
részbôl állt: elôször egy vita maxima típusú tesztet (max.)
teljesítettek állandó sebességgel (8 km/h), 4%-os meredek-
ségrôl indulva, percenként 1,5%-kal növelve a meredekséget
teljes kifáradásig, majd fél óra pihenôt követôen, az egyéni
maximális oxigénfelvétel (VO2max) 85%-ához tartozó mere-
dekségen futottak (szubmax.) szintén teljes kifáradásig.
Vérvétel a 0., 30. és a 90. napon történt.

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgálat alatt a vérzsírok szignifikánsan csökkentek, a
HDL-C emelkedett (C: 5,75±0,41 vs. 4,86±0,66 mmol/l;
p<0,006; LDL-C: 3,69±0,40 vs. 2,64±0,66 mmol/l; p<0,007;
HDL-C: 1,46±0,34 vs. 1,50±0,44 mmol/l; p>0,05 a 0. és
90.napon).
A VO2max és a relatív aerob kapacitás (VO2rel) értékek a ma-
ximális és a szubmaximális terhelés alatt nem növekedtek
szignifikánsan (max: 3402,5±755,3 vs. 3514,4±861,6
ml/min, illetve 50,6±8,3 vs. 50,3±8,8 ml/kg/min a 0. és a
90. napon; szubmax: 3245,56±708,5, illetve 3234,44±762,8
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ml/min, illetve 49,5±13,9 vs. 45,1±7,1 ml/kg/min a 0. és a
90. napon; p>0,05).
A légzési hányados maximális értékei (RQmax) szintén nem
változtak szignifikánsan (max: 1,30±0,06 vs. 1,26±0,06  a
0. illetve a 90. napon; szubmax: 1,12±0,05 vs. 1,09±0,06 a
0. illetve a 90. napon; p>0,05).
Az RQátlag értékeiben csökkenést figyeltünk meg, mely kifeje-
zettebb volt a szubmax. terhelésnél (max: 1,07±0,12 vs.
1,04±0,07; szubmax: 1,07±0,09 vs. 1,01±0,05 a 0. illetve a
90. napon; p>0,05).

KKöövveettkkeezztteettééss
A Grass Tej alkotóelemei kiválóan hasznosultak. Az omega-
3 és CLA zsírsavak szív- és érrendszerre gyakorolt hatásaik
révén pozitív változásokat eredményezhetnek a fizikai telje-
sítményben is. 
KKuullccsssszzaavvaakk:: telítetlen zsírsav, Grass Tej, aerob kapacitás

JUNIOR KORÚ KÉZILABDÁZÓK KIVÁLASZTÁSA
TTrróózznnaaii  ZZssóóffiiaa11,,  PPááppaaii  JJúúlliiaa11,,  SSzzaabbóó  TTaammááss11,,  NNééggeellee  ZZaalláánn22

1 Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi 
és Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest
2 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
Székesfehérvár 
EE--mmaaiill::  ttrroozznnaaii..zzssooffiiaa@@mmnnsskk..hhuu

BBeevveezzeettééss  
A Nemzeti Kézilabda Akadémia 2013. február 28.  –  márci-
us 3. között tartotta a felvételi vizsgáit Balatonbogláron. A
cél a legtehetségesebbnek tartott fiatalok kiválasztása volt.
A program keretén belül antropometriai, pszichológiai vizs-
gálatok, illetve motorikus tesztek felvétele történt.
Elôadásunkban a felvett és elutasított sportolók testmérete-
it, testalkatát, testösszetételét és motorikus teszt eredmé-
nyeit hasonlítottuk össze. Az összevetés kiterjedt a különbö-
zô posztokon játszók paramétereire is.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A felvételre jelentkezôkbôl 122 fiatal adatait használtuk fel.
A vizsgáltakból 33 fiú és 25 lány jutott be az Akadémiára.
Átlagos életkoruk 14,5 év.  Az abszolút méretek esetében a
II. Országos Növekedésvizsgálat referencia adatainak fel-
használásával kiválasztási profilt készítettünk. A proporciós
méreteket Ross és Wilson, a szomatotípust Heath és Carter
módszerével határoztuk meg.  A feldolgozás során alapsta-
tisztikát számítottunk. A csoportok közötti összehasonlítást
kétmintás t-próbával, illetve egy szempontos varianciaana-
lízissel végeztük. 

EErreeddmméénnyyeekk
Mindkét nemû felvételt nyert sportolók nagyobb hosszúsági
és szélességi méretekkel rendelkeztek, mint az elutasítot-
tak. Szignifikáns különbséget a hosszúsági méretekben ta-
láltunk. A lányoknál ezen kívül a törzs bôrredô méretei is je-
lentôsen különböztek. 
Testarányaikat tekintve a fiúknál és a lányoknál is a pro-
porcionálisan kisebb testdimenziókkal rendelkezôk, a graci-
lisabb testfelépítésûek kerültek kiválasztásra.
A testösszetételben is találtunk eltérést. A felvett fiúknál a
relatív csonttömeg, a lányoknál a zsírszázalék szignifikán-
san kisebb volt az elutasítottakhoz képest.
A bejutott lányok testalkata posztonként elkülönült, míg a
fiúknál az irányítók, a szélsôk és az átlövôk szomatotípusa
a két csoportban hasonlónak bizonyult. 
A fizikai próbák közül a labdahajításnál találtunk jelentôs
különbséget a felvett fiúk és lányok javára. A rajtgyorsaság-
ban a fiúk nem különböztek. A lányoknál a bejutottak
gyorsabbak voltak. A dinamikus láberô mérésére szolgáló
plató értékei szintén a felvett fiúknál voltak nagyobbak. 

KKöövveettkkeezztteettééss
Az adatokat elemezve megállapítható, hogy mindkét nemnél
a nagyobb abszolút dimenziókkal rendelkezô, de mégis line-
árisabb testfelépítésû sportolók kerültek kiválasztásra.  A
testalkat posztok szerinti elkülönülése a lányoknál egyértel-
mûbb volt, mint a fiúknál. 
A fizikai próbákban a felvettek teljesítettek jobban, de a kü-
lönbségek csak a labdahajításban és a 20 m-es futásban
voltak szignifikánsak.
KKuullccsssszzaavvaakk:: kiválasztás, antropometria, motorikus próba,
kézilabda

NYÚJTÁSOS-RÖVIDÜLÉSES ÉS EXCENTRIKUS EDZÉS
KEDVEZÔ MECHANIKAI, MORFOMETRIAI 
ÉS HORMONÁLIS HATÁSA AZ ÖREGEDÔ IZOMBAN
VVáácczzii  MMáárrkk11,,  BBooggnneerr  PPéétteerr22,,  KKôôsszzeeggii  TTaammááss33,,  AAmmbbrruuss  MMíírraa11,,
NNaaggyy  SSzziillvviiaa22,,  PPeerrllaakkii  GGáábboorr22,,  OOrrssii  GGeerrggeellyy22,,  TTóótthh  KKaattaa22,,  
HHoorrttoobbáággyyii  TTiibboorr44

1 Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi
Intézet, Pécs
2 Neuro CT Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet,
Pécs
4 Center for Human Movement Sciences, University Medical
Center Groningen, University of Groningen, Groningen
EE--mmaaiill::  vvaacczzii@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az öregedéssel együtt járó szarkopénia folyamata jól ismert,
de az idôs korban javasolt, alacsony intenzitású fizikai ak-
tivitási formákkal ritkán sikerül azt lelassítani, vagy akár
visszafordítani.  Az excentrikus (EXC) és nyújtásos-rövidü-
léses (NYR) kontrakciókkal végzett erôfejlesztés jelentôs erô-
és izomkeresztmetszet-növekedést okozhat fiataloknál, az
utóbbi módszer pontos hatásmechanizmusa azonban idô-
seknél ismeretlen. Feltételeztük, hogy (i) a NYR edzés ked-
vezô izommechanikai, morfometriai és hormonális adaptáci-
ót okoz idôs korban, és (ii) az adaptációs változások mérté-
ke különbözik az EXC edzés utáni változásoktól.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Egészséges, fizikailag aktív férfiak (átlag életkor = 65,1 év)
tíz héten keresztül, heti 2-3 alkalommal EXC (n = 8), vagy
NYR (n = 8) térd extensor kontrakciókat végeztek Multicont
II dinamométeren. Az EXC csoportnál az akaratlagosan ak-
tivált izmot alacsony sebességgel (30 fok/s) nyújtottuk 30-
80 fokos szögtartományban, míg a NYR csoportnál a kon-
centrikus fázist nagy sebességû (300 fok/s), viszont rövi-
debb ideig tartó excentrikus nyújtás elôzte meg. Az edzés-
program elôtt és után MR képalkotás segítségével mértük a
quadriceps keresztmetszeti területét, az általa kifejtett
maximális akaratlagos forgatónyomatékot, a nyomaték-ki-
fejlôdési meredekségét, az excentrikus impulzust, valamint
egy akut izomterhelésre bekövetkezô hormonválaszt (tesz-
toszteron, kortizol). NYR és tiszta koncentrikus tesztkont-
rakciók alatt mért pozitív munkavégzés arányát kiszámol-
tuk az elasztikus energiatárolási képesség jellemzéséhez.  

EErreeddmméénnyyeekk
Valamennyi izommechanikai mutató azonos mértékben ja-
vult EXC és NYR után, kivéve a nyomaték-kifejlôdési mere-
dekséget, mely csak NYR után javult. A quadriceps kereszt-
metszete EXC után nagyobb mértékben növekedett, mint
NYR után. A nyugalmi hormonszintek nem változtak egyik
edzés hatására sem, viszont az akut terhelésre bekövetkezô
kortizolválasz moderálódott mindkét edzés után. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A nyújtásos-rövidüléses kontrakcióval végzett edzés tíz hét
alatt kedvezô mechanikai, morfometriai és hormonális ha-
tást váltott ki az öregedô izomban, e változások közül azon-
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ban csak a robbanékony erô volt kifejezettebb, mint excent-
rikus edzés után. A hosszabb kontrakcióidô (excentrikusan
kifejtve) ugyanakkor jobban kedvez az izomhipertrófia kiala-
kulásához.
KKuullccsssszzaavvaakk:: szarkopénia, öregedés, erôedzés, dinamomé-
ter, hipertrófia

60 ÉVES A NÉPSTADION
VVaarrggaa  FFeerreenncc
Magyar Sportmúzeum, Budapest
EE--mmaaiill::  ffvvaarrggaa@@ssppoorrttmmuuzzeeuumm..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az elôadás azokat a módszereket és technikai megoldásokat
veszi számba, amelyek egy olyan középület történetét örökí-
tik meg, melyhez majd minden magyar családnak fûzôdik
emléke. A program indításakor még a stadion teljes vagy
részleges bontása is a reális lehetôségek között szerepelt.

MMóóddsszzeerreekk
A 60 éves Népstadion méltó módon való megünneplése meg-
felelô közéleti, vagy inkább politikai körültekintést igényel.
Ennek megfelelôen az 1953-as átadásra és az azt megelôzô
„hôsies, szocialista építkezésre" való visszaemlékezés nem
indokolja a mai kiemelt rendezvényekhez hasonló megemlé-
kezést.
A Magyar Sportmúzeum módszertanilag a kicsit elnyújtott,
de tartalmilag többféle megközelítésû emlékezést tartott cél-
ravezetônek. Mivel maga a Stadion 2013-ban augusztusá-
ban lesz hatvan éves, így a sorozat ez évben is folytatódik.

EErreeddmméénnyyeekk
Az elôadás azokat a már lezárt és még folyamatban lévô pro-
jekteket veszi számba és mutatja be, melyek részben ismer-
tek a magyar muzeológiában, ugyanakkor olyan nóvumokat
is feltártak, melyekre eleddig nem, vagy csak korlátozottan
volt lehetôség.
A múzeum 2012-ben olyan kiállítást nyitott, melynek eddig
nem volt elôzménye: a stadion szerves részeként épült, és a
nagyközönség számára zárt, éppen ezért titokzatos, volt
„Rákosi-páholy" és az azt kívülrôl a stadionnal összekötô
alagút vált kiállító térré. A terület egy részén a korabeli köz-
lekedési eszközöket, eredeti berendezési tárgyakat, az idô-
szakra jellemzô kommunikációs eszközöket is be tudtuk
mutatni. A három hónapig álló kiállítás élt a hagyományos
ismeretterjesztés eszközeivel: nagyméretû nyomatok, film-
összeállítások és képeslapok készültek. 
A kiállítás sajátosságaira épült a Múzeumok éjszakája teljes
stadiont bemutató „tárlat-vezetése", és néhány nyári sport-
napközis foglalkozás. A múzeum életében új volt, hogy a ki-
állítás külön egy teljes vertikumú web-lapot kapott.
A téma nagyságrendje és sajátossága, építészeti, sport és
kulturális összetettsége indokolja, hogy már a kiállítás ké-
szítésének idôszakában is felmerült egy exkluzív album el-
készítésének gondolata és igénye. 
A kiadvány egyediségét nemcsak a formai, grafikai, nyomdai
kivitelezés minôsége adja, hanem az is, ahogyan a kötetet
egy valóban korszerû elektronikus információ-hordozó kie-
gészíti, teszi teljessé. 
Nem véletlen, hogy a kiadvány sokoldalú bemutatására kü-
lön kommunikációs projekt készül.

KKöövveettkkeezztteettééss
A Stadion projekt épp azt tudja összességében megmutatni,
hogy egy hagyományos téma, „hagyományos" lehetôségek
között hogyan tud módszertani értelemben olyan sokszínû-
en megjelenni, ami a különbözô korosztályú, felkészültségû,
érdeklôdésû rétegek, csoportok irányába is kommunikációs
csatornákat képes nyitni és azt fenntartani.
KKuullccsssszzaavvaakk::  Népstadion, Puskás Ferenc Stadion

FUNKCIONÁLIS MÁGNESES REZONANCIA 
VIZSGÁLATI LEHETÔSÉGEK SPORTTERHELÉSEKNÉL 
A VARGHA METODIKA IDEG-INGER IMPULZUSTERAPIA
SEGÍTSÉGÉVEL
VVaarrgghhaa  ZZoollttáánn11 HHuusszzáárr  AAnnddrrááss22

1 Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft, Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem  KK FMK, Pécs  

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS HATÁSÁNAK KÖVETÉSES
VIZSGÁLATA 1-4. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN
VVáárrii  BBeeááttaa11,,  MMaarrttoonn  AAnnddrreeaa22,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó11

1 Szegedi Tudományegyetem Testnevelés és Sporttudományi
Intézet, Szeged
2 Egészséges Vásárhely Program, CSMEK Hódmezôvásárhely-
Makó
EE--mmaaiill::  vvaarrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A mindennapos testnevelés bevezetésével országos figyelem
irányul a testnevelés tantárgyra. A Hódmezôvásárhelyen
már 2005 óta jól mûködô rendszer kutatási adatai alátá-
masztják e tanulóifjúság jövôje szempontjából nagy jelentô-
ségû program bevezetésének fontosságát. 

CCééll  
Egy iskola azonos évfolyamában tanuló kisdiákjai eredmé-
nyeinek nyomon követése 1-4. évfolyamig.  

MMóóddsszzeerr
A vizsgálatban 61 tanuló vett részt. Az elsô felmérésekre a
2008/2009-es tanév ôszén, majd ezt követôen minden tan-
év ôszén (októberben) és tavaszán (május) a 2011/2012-es
tanévig került sor. Az antropometriai (mellkas-, derék-, csí-
pôkörfogat, magasság, testtömeg) és pulzus (terhelés elôtti
pulzus, vérnyomás és pulzus a futás-teszt utáni 1., 5., 10.
percben), valamint vérnyomás adatokat védônôk, míg a
motoros képességtesztek (1000 m futás, ötös ugrás, medi-
cin lökés, Alden-próba,) eredményeit a testnevelôk vették
fel. Az adatokat SPSS 19-es verziójának használatával ele-
meztük.

EErreeddmméénnyyeekk  
A véletlenszerûen kiválasztott minta adatai alapján sta-

tisztikailag kimutatható az Alden-próba, az ötös ugrás, a
medicin lökés és az 1000 méteres futás eredményesebb
teljesítése az ismétlôdô méréseknél. A felvett elsô 1000 mé-
teres futásteszt eredményeit összehasonlítva a negyedik
tanév végén mért adatokkal, szignifikáns teljesítménynö-
vekedés figyelhetô meg (Sig. 2-tailed=0,000; CI 95%=
0,501-1,590). A mérések között eltelt fél éves idôinterval-
lum alatt a gyermekek teljesítôképessége szignifikánsan
javult. Kivételt képez ez alól az Alden-próba esetében a
2009/10 tanév tavasz - 2010/11 tanév ôsz eredményei kö-
zötti megállapítás (p=0,1379, t=1,512), ahol nem volt ki-
mutatható a jobb teljesítmény. Az ötös ugrás javuló ten-
denciáját a 2008/2009 tanév tavasz – 2009/2010 tanév
ôsz (p1=0,8040, t1=-0,249), és a 2010/11 tanév tavasz –
2011/2012 tanév ôsz (p2= 0,2750, t2= 1,105) számadatai
törik meg. A medicin lökés esetében szintén két esetben ta-
láltunk elmaradást 2010 tavaszán és 2010 ôszén
(p1=0,0811, t1=-1,7923) valamint és a 2011 tavaszán és
2011 ôszén (p2= 0,292, t2= -1,0667) a korábban elért
eredményekhez képest. Megfigyelhetô, hogy a teljesítmény
javulás elmaradása a nyári szünidôt követôen jelent meg
valamennyi esetben. 

KKöövveettkkeezztteettééss  
A vizsgált mintán végzett kutatás eredményei, azaz a négy
tanév ideje alatt felvett nyolc mérés adatai alapján megálla-
pítható, hogy figyelembe véve a biológiai érésbôl következô
fejlôdést, a közoktatási keretek között biztosított heti öt
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testnevelésóra is hozzájárul a tanulók fizikai teljesítôképes-
ségének  növekedéséhez.
KKuullccsssszzaavvaakk:: mindennapos testnevelés, motoros képesség
tesztek, követéses vizsgálat 

THE PLACE OF STUDENTS SPORT COMPETITIONS
PERFORMANCE IN ROMANIAN SPORT
BBooggddaann  VVaassiillee  
Faculty of Physical Education and Sport, 
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

A university that wants to be successful it generally
includes, among its research, training/education activities
also a sports performance segment. It is well known the sta-
tus of the North American or the British Universities, and
the one of other universities in the world, which put a
greater weight in the granting of special scholarships to
renowned athletes.
These athletic scholarships cover the amount of their often
large sums, which represent, in fact, the "annual school
expenses" of the student-athletes. Another reality that we are
obliged to take into account is that great sports performances
at Olympic, World Championships, European or regional lev-
els are generally "products" of the student-athletes.
Based on these facts, we believe that advancing an analysis
regarding the weight of the Romanian university sport in
the national sports record can trigger a debate for or against
a more generous funding of the Romanian university clubs
activities.
Therefore, we started this study in an effort to make a sur-
vey of the university clubs, the operating divisions within
these clubs, the most significant sporting results obtained
by the members (student-athletes) of these sections, and
obviously, a comparative statistics by medals between the
two sports entities: the university and the department ones.

AZ EGYETEMI HALLGATÓK SZEREPE 
A VERSENYSPORTBAN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNYÜK
ALAPJÁN A ROMÁN SPORTÉLETBEN
BBooggddaann  VVaassiillee  
Testnevelési és Sport Kar, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár,
Románia

Az a testnevelési egyetem, amely általában véve sikerre tö-
rekszik, a kutatáson és a képzési-oktatási feladatokon kí-
vül, figyelmet kell, hogy fordítson a hallgatói sporttevékeny-
ségre is. Jól ismert az észak-amerikai és a brit egyetemek
helyzete, és még közülük is kiemelkedik egy, amely különö-
sen nagy hangsúlyt helyez az ismert sportolók beiskolázá-
sának támogatására.
Ezek a sportösztöndíjak fedezik a sokszor igen magas össze-
geket, a sportoló-hallgatók „éves tandíját". Ugyanakkor ar-
ról sem feledkezhetünk meg, hogy az olimpián és világbaj-
nokságokon, Európa-bajnokságokon, vagy akár az országo-
san elért magas szintû eredmények általában ezen sporto-
ló-hallgatók „termékeként", eredményeként jönnek létre. 
Mindezen tények alapján úgy véljük, hogy egy olyan vizsgá-
lat elvégzésével, amely a román egyetemi sport nemzetközi
sportban betöltött szerepét az elért eredmények alapján íté-
li meg, az egyetemi klubok nagyobb, vagy éppen kisebb tá-
mogatásának megvitatását indokolhatja.  
Ily módon, jelen vizsgálatban az egyetemi klubokat, vala-
mint az ott mûködô szakosztályok munkáját, az aktív tagok
(sportoló-hallgatók) által elért legjelentôsebb eredményeket
vizsgáltuk, természetesen az elnyert érmek összehasonlító
statisztikai elemzése alapján a sport két alapvetô területén
– az egyetemi és egyéb klubok szakosztályaiban.  

A LONDONI OLIMPIA FÉRFI RÖPLABDA TORNA, 
1-4. HELYEZETT CSAPATAINAK NYITÁSFOGADÁSI 
ALAKZATAI, ÉS A JÁTÉKOSOK FOGADÁST KÖVETÔ,
JELLEMZÔ MOZGÁSMINTÁINAK BEMUTATÁSA
VVeerreessss  GGyyuullaa,,  BBaattttaa  KKlláárraa,,  PPuuccssookk  JJóózzsseeff  MMáárrttoonn
Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet,
Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  vveerreessssggyy@@nnyyff..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az olimpiai férfi röplabdatorna négy csapatának, sorrend-
ben: Oroszország, Brazília, Olaszország, Bulgária nyitásfo-
gadáshoz történô felállását mutatom be, ábrák, jelölések se-
gítségével. Valamennyi csapat 5:1-es felállásban játszotta
végig a mérkôzéseket. Megfigyelhetô a nyitásfogadásban
résztvevôk számának változása, a csapat támadási lehetô-
ségeinek, illetve a nyitó játékos által alkalmazott tipikus
nyitásformának megfelelôen.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A mérkôzések felvételei alapján elkészített ábrák a minden-
kori fogadó csapat térfélrészét mutatják, négyzetméteres fel-
bontásban. A játékosok kiinduló helyzete lett feltüntetve,
megjelölve azok, posztját és állásrendjét. Természetesen a
nyitó érintésbôl érkezô labda fogadásához, folyamatos hely
(területen belül), és helyzetváltoztatás volt szükséges a foga-
dók részérôl, ami az érkezô labda gyorsasága (100 km/h
felett) és az aktuálisan változó végtaghelyzet miatt nem ke-
rült jelölésre.  Egyenes vagy íves, esetleg hurokszerû vona-
lak jelölik a támadásban részt vevô játékosok útját, mozgá-
suk irányának, kiterjedésének megfelelôen. A nyitásfoga-
dásban aktívan résztvevôk külön jelölést kaptak. Azokban
az esetekben, mikor néhány játékos, helytartás szempontjá-
ból azonos mélységi, vagy szélességi mezôben helyezkedett
el, ott értelemszerûen vegyük adottnak a helyes felállást, az
1x1m-es jelölési minimum miatt.

KKöövveettkkeezztteettééss
Az élcsapatok rendre olyan alakzatokat választottak, me-
lyekben a négyes ütôk, illetve a hátsó centert helyettesítô li-
beró fogadta a nyitásokat. Az univerzális játékos egyedül az
orosz csapatban fogadott, akkor is csak 1-es, és 2-es hely-
rôl. Az elôkészítô játékosok kiinduló pozíciói és mozgásmin-
tái, a célpontba jutáshoz gyakorlatilag megegyezôek voltak.
KKuullccsssszzaavvaakk:: nyitásfogadás, célszerû felállás

A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY VÁLTOZÁSA 
A PSZICHIKAI ÁLLAPOT FÜGGVÉNYÉBEN
VViinncczzee  JJáánnooss,,  VViinncczzee--TTiisszzaayy  GGaabbrriieellllaa
Egészséges Emeberi Környezetért Nemzetközi Alapítvány,
Budapest
EE--mmaaiill::  nnddpp@@mmaaiill..ddaattaanneett..hhuu

BBeevveezzeettééss
Fokozható-e egy átlagembernél – a színpreferencia ismerete
függvényében – a fizikai teljesítmény?

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Csoportok: 10. osztályos középiskolások, 44 leány és 49 fiú,
olyanok, akik a testnevelés alól nem voltak felmentve. 

MMóóddsszzeerr
A testnevelési órán futásból végeztek távolugrást, minden
tanuló ötször. Ez két alkalommal történt, melyek között
négy hét telt el.

KKíísséérrlleett  lleeíírráássaa  
A tanulók ötszöri távolugrását, a testnevelô tanár oly módon
értékelte, hogy az öt ugrás esetén a legnagyobb és a legki-
sebb ugrásokat nem vette figyelembe és a három köztes ug-
ráseredmény átlagát számította ki. Ezen átlagértékeket a
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testnevelô tanár számunkra átadta, minden egyes tanulóra
vonatkoztatva. Az osztályfônöki órán a MED-COLOR készü-
lékkel felmértük minden tanulónak a színpreferenciáját.
Négy hét múlva arra kértük a testnevelô tanárt, hogy min-
den osztálynál a hatodik órára cserélje át a testnevelési
órát. A második alkalommal, minden szünetben – tehát öt
alkalommal három percig – minden tanulónak az ujjbegyeit
az általa kiválasztott preferált színnel a Med-Color készülék-
kel megvilágítottuk.
A testnevelési órán mi nem voltunk jelen, a testnevelô tanár
újra elvégezte minden tanulóval az öt távolugrást és a há-
rom középsô eredményét nekünk átadta.

EErreeddmméénnyyeekk
A tanulók fizikai teljesítménye: 11 tanulónál az eredmény
p<0,001; 25 tanulónál az eredmény p<0,01; 54 tanulónál
p<0,05 szignifikancia szinten javult; 3 tanulónál nem válto-
zott az eredmény.

KKöövveettkkeezztteettééss
A statisztikai próba alapján megállapítható, hogy a színpre-
ferencia alkalmazása szignifikánsan növelte a tanulók fizi-
kai teljesítményét. Megállapítható, hogy egy átlag fiatalnál,
az érzéki homunkulusz fénnyel történô ingerlése, a mozga-
tó homunkulusz serkentését eredményezi.
KKuullccsssszzaavvaakk:: színpreferencia, fizikai teljesítmény, mozgató
homunkulusz

A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓINAK SPORTOLÁSI
SZOKÁSAI
VVoolláákk  AAddrriieennnn11,,  BBoollddiizzssáárr  DDóórraa11,,  VVeerrssiiccss  AAnniikkóó11,,  
KKaarrssaaii  IIssttvváánn22,,  HHaammaarr  PPááll11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
EE--mmaaiill::  vvoollaakkaaddrrii8877@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A Semmelweis Egyetem hallgatói részesei az egészségügy
és az egészséges életmódra nevelés dinamizáló tényezôjé-
nek, hiszen az orvos-, egészség- és sporttudománnyal fog-
lalkozó karok nagy szerepet játszhatnak az egészségügyi
reformfolyamatokban. Keresztesi, Kovács, Andrásné és
Gombocz 2002-2004 között megjelent tanulmányaikban a
magyar felsôoktatás testnevelésének, valamint az egyete-
mi-fôiskolai sportolásnak a helyzetével foglalkoztak. Kuta-
tásunk során egy hasonló kérdéseken alapuló felmérést
végeztünk, ahol – a jelenlegi helyzet feltérképezése céljából
– a vizsgálatot kiterjesztettük a Semmelweis Egyetem hall-
gatóira. Arra kerestük a választ, hogy az egyetemi élet el-
kezdésével, milyen testkulturális szokásokkal rendelkez-
nek a hallgatók, valamint életvitelükben mekkora szerepet
tölt be a rendszeresen, szervezett keretek között végzett
testmozgás, sportolás. 

MMóóddsszzeerreekk
Vizsgálatunkba a Semmelweis Egyetem öt karának (ÁOK,
FOK, GYOK, ETK és TF) 18-23 életév közötti, nappali tago-
zatos hallgatóit vontuk be. Random mintavétellel választot-
tunk ki 100-100 férfi és nôi hallgatót mind az öt karról. Kér-
dôívünkön az egészséges életmóddal és a sportolási szoká-
sokkal kapcsolatos 17 kérdés szerepelt. A kérdôívet Szabó-
né Hollanda Ottília 1997-es kutatása során használta. Az
alapstatisztikai számítások mellett, Khi2 próbát, független
mintás t-teszteket, valamint ANOVA-t alkalmaztunk Bonfer-
roni Post-Hoc teszttel. Szignifikáns hatásnak a p<0,05 szint
alatti eredményeket fogadtuk el.

EErreeddmméénnyyeekk
A hallgatók nagy többsége fontosnak tartja a sportot, még-
pedig a sport egészségre gyakorolt hatása miatt. Ennek el-

lenére a hallgatók többsége szervezett keretek között, edzés
jelleggel nem sportol (példaként lásd gyógyszerészhallgatók
72 százalékát). Ez az arány azonban nem minden kar eseté-
ben ennyire rossz. A karokat összehasonlítva jelentôs kü-
lönbséget mutat a rendszeresen, edzés jelleggel sportoló
hallgatók, valamint a rendszeresen, szervezett keretek kö-
zött, edzés jelleggel nem sportoló hallgatók tanulási ideje
órában kifejezve. 

KKöövveettkkeezztteettééss
A vizsgálatunkban megkérdezett hallgatók is alátámasztot-
ták azt a tapasztalati tényt, hogy egészségünk megôrzése
érdekében mennyire fontos a rendszeres testedzés és spor-
tolás. A gyakorlásra azonban már csak a hallgatók fele
szakít idôt. Eredményeink jól tükrözik a karok közötti
megoszlást az egyes vizsgált faktorokban. A továbbiakban
más egyetemek közremûködésével szeretnénk a felméré-
sünket kibôvíteni azért, hogy még szélesebb körben legyen
rálátásunk a magyar felsôoktatás hallgatóinak testkultu-
rális szokásaira.
KKuullccsssszzaavvaakk:: felsôoktatás, egészség, testedzés és sportolás

ÓVODÁS KORÚAK MOTOROS EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEGZÉSE A BOZSIK PROGRAM KIVÁLASZTÁSI 
FOLYAMATÁBAN
WWaacchhttlleerr  JJ..  GGyyöörrggyy11,,  SSzzéécchheennyyiinnéé  LLeennggyyeell  JJuuddiitt22

1 Ceglédi Vasutas Sportegyesület Utánpótlás Szakág, Cegléd
2 Széchenyi úti Óvoda, Cegléd
EE--mmaaiill::  wwaacchhttlleerrjjggyy@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
A  Bozsik Gyermek Labdarúgó Intézményi és Egyesületi
Programban közel százezer regisztrált gyermek vesz részt. A
Cegléd és vonzáskörzete óvodai, iskolás létszáma 846 fô, 14
óvoda és 6 iskola részvételével. Az ún.  „amatôrök" táborá-
ból minél több gyermeket szeretnénk az egyesületi régióba
közvetíteni. Majd teljes járási területen egyszerû felmérések-
kel képet kapunk a fiatalok mozgásos adottságairól. Tavaly
az alsós iskolások (ezer fô) mozgáskoordinációs akadálypá-
lya eredményei után készültek táblázatok, az eredmény mi-
nôsítését illetôen.    
Idén az óvodások felmérésére került sor. A nagycsoportosok
szinte teljes körû próbáira sor került. 346 fôbôl 305 gyer-
mek adatait dolgoztuk fel, fiúk-lányok, 2006-s születésûek. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Olyan motoros próbákat kellett találni, amelyek mindenhol,
lehetôleg teljesen egyforma körülmények között teljesíthe-
tôk. Mivel az óvodák többsége még tornaszobával se rendel-
kezik, nem hogy teremmel, ezért a foglalkoztató helyiség lett
a színtér. (Egyébként a 14-bôl 6-nál van tornaszoba.)

AA  pprróóbbáákk::
Helybôl távolugrás (HTU): Egész centiméterben számolva,
hagyományos módon, két kísérlettel.
Labdapattogtatás: Azonos, 300 gr-s plasztik labdát kaptak.
Váltott kézzel, három egykezes duplázás megengedésével,
maximum 100 érintésig, mértékegység: db.
Fürgeség próba: Kiindulási helyzet guggolás, háttámasz fal-
nál, szekrénynél.  Jelre a két méterre lévô zsámolyt, kisszé-
ket érintés nélkül kerülni kell, háromszor, folyamatosan. Ez
12 méter, mérés 0,1 pontossággal.

EErreeddmméénnyyeekk
Az adatokat nemek szerint, de együtt is feldolgoztuk. Köztu-
dott, illetve tapasztalat, hogy kb. harmadikos korig minimá-
lis az eltérés. Az átlag, szórásszámítás helyett a százalékos
eloszlás (percentilis) a teljes populáció adatait tartalmazza.
Öt sáv vált kialakíthatóvá, tehát utólag minden eredmény
konvertálva akár átlagot eredményez. Pl. HTU és fürgeség 4-
s, labdás 5-s, akkor ez 4,3.
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KKöövveettkkeezztteettééss
Tehát az Intézményi Bozsik lehetôvé teszi, hogy „hozzáfér-
jünk" a gyermekhez és a szerintünk kedvezôbb adottságúa-
kat az egyesületi frontra ösztönözzük. Késôbb az U-12 és
13-s "Tehetséggondozó" foglalkozások után szûkül a me-
zôny, és bekerülhetnek a hamarosan induló középiskolai
sportosztályba, amely a régió létszámát figyelembe véve a
helyi sportágak képviselôibôl áll majd. Ennek végén az isko-
larendszerû OKJ-s sportszakmai képzés meghosszabbítja a
további tanulási döntésidôt, a sportolói beérlelési lehetôsé-
get, sôt a képzés gyakorlati idôi ismét az iskolások, óvodá-
sok feltérképezésére fordíthatók.  Ennek a regionális mo-
dellnek a financiális háttere a leglabilisabb, bár a jelenlegi
helyzetben kb. 7 millió forint van erre a programra.
KKuullccsssszzaavvaakk:: óvodás motoros próbák, Bozsik labdarúgó
program, regionális utánpótlás-nevelési modell 

A MOTOROS ÉS FUNKCIONÁLIS KÉPESSÉGEK 
VIZSGÁLATA AKADÉMIAI LABDARÚGÓK KÖRÉBEN 
ZZaallaaii  DDáávviidd11,,  BBoobbáákk  PPéétteerr22,,  CCssáákkii  IIssttvváánn11,,  HHaammaarr  PPááll11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 University of Leeds, United Kingdom
EE--mmaaiill::  zzaallaaiiddaavviidd@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az elmúlt években rendkívüli módon megemelkedett a lab-
darúgókkal szembeni fizikai teljesítményelvárás mind a fel-
nôtt, mind az utánpótlás sportolók körében. A felgyorsult
egyérintôs játék nagyobb fizikai igénybevételt követel (Del-
lal, 2011), így a képzés során fontosabbá válnak a felépített
és speciális edzésmódszerek (Botek, 2010). A fokozott fizikai
igénybevétel miatt egyre fontosabbak az elô-szûrések, a pre-
venció, a funkcionális mozgásminôség, valamint a motoros
teszteken mért képességszint.

MMóóddsszzeerreekk
A kutatásban résztvevô utánpótláskorú labdarúgók (N=60)
motoros és funkcionális vizsgálatát Magyarország egyik leg-
sikeresebb utánpótlásképzésének összes korosztályában
(U-16, U-17, U-18, U-19) elvégeztük. A vizsgált személyek
mozgásminôségét a Functional Movement Screen™ (FMS)
rendszerrel vizsgáltuk, amely meghatározza az izomzat ere-
jét, a hajlékonyságot, az ízületi mozgástartományt, a mobi-
litási-, stabilitási képességet, a koordinációt. Emellett defi-
niálja az egyéni mozgáslimitációt és funkcionális aszimetri-
át a mozgásmintában, amely az egyik legnagyobb rizikófak-
tor a nem-kontakt sérülések esetében (Cook, 2006). A játé-
kosok alsó végtagi erejét helybôl felugrás és helybôl távolug-
rás motoros tesztekkel vizsgáltuk meg. A gyorsulási és
sprintképességeket 5, 10 és 30 méteren mértük.

EErreeddmméénnyyeekk
A játékosok helybôl távolugrási átlagértéke 226,22+-14,40
cm, míg helybôl felugrási átlagértéke 48,12+-7,07 cm. A
gyorsulási képesség átlagértéke 5 méteren 1,10+-0,06, a
sprintképességek átlagértéke 10 méteren 1,86+-0,08, míg
30 méteren 4,36+-0,24. Szignifikáns korrelációt találtunk
a labdarúgók helybôl távolugrási képessége (r=0,598) és az
5 méteres sprintképessége között (r=0,797). Az FMS (átlag-
érték 15,47+-1,93) és a motoros teszteken mért képessé-
gek nem mutattak szignifikáns különbséget, a játékosok
41%-ánál viszont aszimetriát és mozgáslimitációt állapítot-
tunk meg.

KKöövveettkkeezztteettééss
A korszerû labdarúgásban nagyon sok feltételnek kell telje-
sülnie ahhoz, hogy valaki magas szintû sportteljesítményre
legyen képes. A progresszív fizikai fejlôdéshez, valamint a
teljesítményhatárok kitolásához azonban a piramis elsô
szintjén a funkcionális mozgásminôségnek kell állnia, ami-
re stabilan építhetôk fel a motoros és a sportág-specifikus
képességek.
KKuullccsssszzaavvaakk:: labdarúgás, motoros képességek, funkcionalitás
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