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I. A sporttudomány és az európai integráció
.- globális és lokális összefüggések

II. Iskolai testnevelés, utánpótlás-nevelés,
tehetséggondozás

IV.
Országos Sporttudományi

Kongresszus

Szombathely, 2003. október 17-18.
Berzsenyi Dániel Főiskola

Program és előadás-kivonatok

A kongresszus főrendezője:

Magyar Sporttudományi Társaság

Fő támogató:
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
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Fővédnőkők

Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

Dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Védnőkők

Dr. Ipkovits György,
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

Köpf Károly,
a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára

Dr. Mang Béla,
az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára

Markó Péter,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

Mészáros Emő,

az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke

Dr. Nádori László
professzor emeritus, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Dr. Nyerges Mihály,
a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja

Dr. Ormai László,
a Magyar Edzők Társaságának elnöke

Dr. Petrovics László,
a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézetének igazgatója

Tudományos Bizottság Szervező Bizottság

Elnök:
Társelnökök:

Tagok:

dr. Pucsok József
dr. Gombocz János
dr. Radák Zsolt
dr. ~por Péter
dr. Angyán Lajos
dr. Eiben Ottó
Földesiné dr. Szabó Gyöngyi
dr. Gál László
dr. Győri Pál
dr. Lukácskó Zsolt
dr. Martos Éva
dr. Ozsváth Károly
dr. Rigler Endre
dr. Szabó S. András
dr. Szabó Tamás
dr. Tamás István
dr. Tihanyi József
dr. Vass Miklós

Elnök:
Alelnök:
Tagok:

dr. Gál László
dr. Kristóf László
Bierer Gábor
dr. Gáspár Mihály
Horváth Zoltán
Kláris Zoltán
dr. Kovács László
dr. Nádasiné Sipos Zsuzsanna
dr. Polgár Tibor

A kongresszus elnöke:
dr. Frenkl Róbert

Főtitkár:

dr. Mónus András

Kongresszusi titkár:
Bendiner Nóra

A kongresszus házigazdája: Dr. Gadányi Károly rektor, Berzsenyi Dániel Főiskola
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2003. október 17. - 10.00-13.00

~ ~ .. ~

MEGNYITO PLENARIS ULES
(Díszterem)

Üléselnökök: Gál László és Kovács László

..
Unnepi műsor (15 perc)

Kongresszusi üdvözlések és a tiszteletbeli tagok beiktatása

Frenkl Róbert
A magyar sporttudomány helyzete és távlatai

Szünet (20 perc)

Gadányi Károly
A Berzsenyi Dániel Főiskola a testkultúra szolgálatában

Nádori László
Sport és sporttudomány az Európai Unióban

Szabó Tamás
Tehetséggondozás és tudományos kutatás

13.00-14.00
Fogadás

5 .......
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Szekcióülések

, "C" szekció (Tanácsterem)
Elettan, antropometria, rehabilitáció

14.00 - 16.00
Üléselnökök: Mészáros János, Pavlik Gábor

Szekciótitkár: Kocsis Csabáné

Ozsváth Károly: Motoros kompetenciák a képességek és
készségek kapcsolatrendszerében

Bősze Júlia: Egyetemisták életmódja és a média-terror
Herlicska Károly -Tóvári Ferenc: Az atlétika helyzete a

testnevelő tanárképzésben - felmérések tükrében
Polgár Tibor: Testnevelés szakos hallgatók kondicionálís

mutatóinak változása az atlétikai gyakorlati követel
mények teljesítése tükrében 1989-től napjainkig a
Berzsenyi Dániel Főiskolán

Sebőkné Lóczi Márta: Kik tanítják - taníthatják - a testneve
lést az általános iskola alsó tagozatán?

Simon István: A gyógytestnevelés hatékonyságának növe
lése a pedagógia eszközeivel

Sárai Gabriella: A sporttorna technikai elemeinek végrehaj
tását segítő speciális képességfejlesztés a 6DF test
nevelés szakos női hallgatóinál

(AZ ELŐADÁSOKIDőTARTAMA10 PERC, VITA 5 PERCf)

2003. október 17. 16.00 - 16.15 Szünet
16.15 - 18.00

ÜJéseJnökök: Ozsváth Károly,
Prisztóka Gyöngyvér

Szekciótitkár: Némethné Tóth Orsolya

16.00 - 16.15 Szünet
16.15 - 18.00

Üléselnökök: Dénes Ferenc, Takács Ferenc
Szekciótitkár: Woth Péter

"A" szekció ("A" épület 25-ös terem)
Társadalomtudomány

14.00 - 16.00
Üléselnökök: Földesiné Szabó Gyöngyi, Szikora Katalin

Szekciótitkár: Woth Péter

FöJdesiné Szabó Gyöngyi: Európai integráció - Nyertesek és
vesztesek a sportban?

Takács Ferenc: Korunk kulturális trendjei és a testkultúra
Bodnár Ilona: Sikeres magyar edzőnők pályaválasztásának

és pályán maradásának vizsgálata
Freyer Tamás: Előtanulmányoka rendfenntartó erők státu

sáról a hazai labdarúgó mérkőzések rendbontásainak
tükrében

Neulinger Ágnes: A szabadidősport megjelenése a hazai
nyomtatott médiában

Perényi Szilvia: Fogyasztói elégedettség mérése testnevelés
és nem testnevelés szakos hallgatók körében a sza
badidősport szolgáltatás termékre vonatkozóan

Pikó Bettina: A sportolás helye és szerepe a fiatalok életstí
lusának alakulásában

Dénes Ferenc: Sportfinanszírozás: ki mit tud?
Bukta Zsuzsanna: A magyarországi sportegyesületetek

helyzete 2003-ban
Kozma Miklós: Asportolók számviteli és pénzügyi értékelé

sének kérdései
Lacza Gyöngyvér: A rekreációs szakemberekre való igény vál

tozása az üzleti rekreációs területen 2001·2003 között
Péntek András: A magyar női kézilabdasport gazdasági

alapjai
Szabados Gábor: Professzionális labdarúgóklubok stratégiai

szemléletű vezetése
Woth Péter: A sportigazgatás története Magyarországon a

rendszerváltástól napjainkig

"B" szekció (Díszterem)
l'levelés, képzés

14.00 - 16.00
Üléselnökök: Gombocz János, Vass Miklós

Szekciótitkár: Némethné Tóth Orsolya

Gombocz János: A testnevelő tanár az ezredfordulón - Egy
pedagógus szerep változásai

Vass Miklós, Prisztóka Gyöngyvér, Papp Gábor: A magyar
sportszakemberképzés az Európai Felsőoktatási Tér
ségben

Bordán Csaba: A nemzeti identitás és a sport. Egy nemze
ti sport versenysorozat elindításának lehetősége

Elder Judit: Az iskolai testnevelés szerkezeti változásai
(sport a tanórán és a tanórán kívül)

Horváth Zoltán Péter: Játékos képességfejlesztés a 6-10 év
korban, a Diákolímpia játékos sportversenye alapján

Nádasiné Sipos Zsuzsa: A kreditrendszer tapasztalatai
Némethné Tóth Orsolya: Az iskolaérettség motoros kritériumai

Pavlik Gábor, Kneffel Zsuzsanna, Horváth Patrícia, Kispéter
Zsófia, Petridisz Leonidasz, Sidó Zoltán: Sportolók
echokardiográfiás adatai

Kneffel Zsuzsanna, Horváth Patrícia, Kispéter Zsófia, Petri
disz Leonidasz, Petrekanits Máté, Pavlik Gábor: Spor
tolók echokardiográfiás muta tói kényszerpihenő alatt

Petridis Leonidas, Horváth Patricia, Kispéter Zsófia, Petre
kanits Máté, Sidó Zoltán, Pavlik Gábor: Echokardiog
ráfiás jelek ifjúsági korú rendszeresen sportoló és
nem sportoló fiúknál

Kispéter Zsófia, Kneffel Zsuzsanna, Horváth Patrícia, Sidó
Zoltán, Pavlik Gábor: Diasztolés funkció és pul
zusszám összefüggései

Horváth Patrícia, Petridisz Leonidasz, Kispéter Zsófia, Knef
fel Zsuzsanna, Sidó Zoltán, Pavlik Gábor: l'lői vízilab
dázók kondicionális állapotának jellemzése

Mohácsi János, Petrek,anits Máté, Zsidegh Petra, Ihász Fe
renc, Mohácsi Agnes, Tatár András, Prókai András:
Gyermekek testzsírtartalma és aerob teljesítménye

16.00 - 16.15 Szünet
16.15 - 18.00

Üléselnökök: Pucsok József, Radák Zsolt
Szekciótitkár: Kocsis Csabáné

Pucsok József, Dékány Miklós, Harbula Ildikó: Sportgeno
mika, géndopping, és a humán rekombinációs eryth
ropoietin (rHu EPO)

Radák Zsolt: Oxidatív stressz és mozgás: a prevenció oka?
Dékány Miklós, Harbula Ildikó, Györe István, Falus András,

Pucsok József: A fizikai aktivitás genomikai vonat
kozásai

Ékes Erzsébet, Györe István, Nemeskéri Veronika, Zaka
riás Géza, Dékány Miklós, Pucsok József: A fizikai
terhelés hatása az immunrendszerre
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Györe István, Nemeskéri Veronika, Ékes Erzsébet, Dékány
Miklós, Pucsok József: Eredményesség és terhelés
adaptáció

Pucsok József Márton, Györe István, Dékány Miklós: Az
akut fizikai terhelés hatása a sav-bázis, a laktaciduria
és a szteroid profil alakulására sportolóknál

Szakály Zsolt, Ihász Ferenc, Király Tibor: Testalkat, test
összetétel és az aerob teljesítmény-vizsgálatok ta
pasztalatai férfi főiskolai ha 11gatóknál

"D" szekció ("C" épület Nagyelőadó)

Kineziológia, edzéstudomány
14.00 - 16.00

Üléselnökök: Ángyán Lajos, Téczely Tamás
Szekciótitkár: Szoó Lászlóné

Tihanyi József: Az ín vivo izomnyújtás mechanikaí és edzé
selméleti kérdései

Gyurkó Zoltán, Karsai István, Farkas György: Az elrugasz
kodás kinematikai elemzése

Harsányi László: Az alkalmazkodás a sportbeli felkészülésben
Kiss Gábor: A motoros képességfejlesztés hatása a mozgá

sos cselekvéstanulásra a női tornában
Rácz Levente, Tihanyi József: A térdfeszítő ízomcsoport ha

tásfoka különböző szintű nyújtási energiák esetében
Váczi Márk, Tihanyi József, Rácz Levente, Pucsok József:

Egyhetes nyújtásos-rövidüléses edzés hatása az izom
mechanikai és biokémiaí mutatóira

Vágó Béla: A kezdő rúdugrók mozgástanulási sajátossága
inak biomechanikai elemzése

16.00 - 16.15 Szünet
16.15 - 18.00

Üléselnökök: Szabó S. András, Tihanyi József
Szekciótitkár: Szoó Lászlóné

Ángyán Lajos: A mozgásérzékelés szerepe a mozgásszabá
lyozásban és a mozgástanulásban

Sántics Béla: A magyar élvonalbeli úszók három makro-
ciklusú felkészülési rendszerének alapelemei

Szabó S. András: A táplálkozásélettan oktatásának jelentő

sége a humánkineziológus képzésében
Tatár András, Zsidegh Miklós, Prókai András, Vajda Ildikó,

Völgyi Eszter, Mészáros János: Sportoló és nem
sportoló fiúk testi felépítése és fizikai teljesítménye

Téczely Tamás, Pálfai András, Csatáryné Tolnai Klára, Far
kas György: Erőnlétmérések minősített sportolókon

Zsidegh Miklós, Tatár András, Mészáros János, Völgyi Esz
ter, PfÓkai András, Vajda Ildikó, Mohácsi János:
Testösszetétel és motorikus teljesítmény. l'1emzetközi
összehasonl ítá s.

POSZTER SZEKCiÓ
"A" épület I. emeleti folyosó

(A poszter prezentáció időtartama 3 perc!)

18.00 -18.30
Szekcióelnök: Ozsváth Károly.

Társelnökök: Bognár József, Lénárt Agota,
Rétsági Erzsébet, Szikora Katalin

Szekciótitkár: Bokor Judit

Társadalomtudomány, nevelés, képzés
Bánhidi Miklós: Sportföldrajzí kutatások eredményei Ma

gyarországon
Bartha Csaba, Hamar Pál: Testnevelés szakos végzős női

hallgatók véleménye az iskolai labdarúgás tananyag
tanításáról, tanulásáról

Bélaváry Zsolt, Rétsági Erzsébet: A testnevelés tanítás fel
tétel rendszere Baranya megyében, a cigánytanuló
többséggel rendelkező általános iskolákban

Benczik András: Igaz-e, hogy durvák a harcművészet (kara
tékák) kedvelői?Adatok egy téves elképzelés cáfola
tához

Fügedi Balázs, Rigler Endre: Pályaalkalmasság, képzési alkal
masság testnevelő tanár képzésre jelentkezők körében

Fülöp Tibor: Saját nevelés vagy átigazolás? Csapatépítés a
kerékpársportban

Gémesi Mónika, Pápai Júlia: Egyetemi és főiskolai hallga
tók táplálkozásának néhány jellemzője

Hencsei Pál: Sportolóink szereplése az olimpiák holtverse-
nyein •

Kincses Kovács Eva: Sport és szociológia az ezredfordulón
Kiss Gábor: Az iskolai testnevelés szinvonalának megítélése

a Nemzeti Atlétikai Program versenyein nyújtott tel
jesítmények alapján

Elettan, edzéstudomány, kineziológia
Bicsérdy Gabriella: A női versenyzők teljesítményének vál

,tozása az at)étika sportágban
Bretz Eva, Lénárt Agota, Tihanyi József: Az egyensúlytartás

fejleszthetőségénekvizsgálata
Faludi Judit, Zsidegh Miklós, Farkas Anna, Petrekanits Má

té, Mészáros János: A fizikai aktivitás hatásának lon
gitudinális vizsgálata prepubertáskorú gyerekek testi
felépítésére és állóképességi teljesítményére

Gaál Sándorné, Fannosi István: 5-10 éves óvodások és kis
iskolások szomatikus fejlettsége és motorikus telje
sítménye

Gyulai Gergely, Rácz Levente, Tihanyi József: A víbráció
hatása a mechanikai teljesítményre és a hormon
szekrécióra

Jósfay Lóránt, Szőts Gábor, Györe István, Martos Éva:
Csontanyagcsere markerek laboratóriumi vizsgálata
egészséges egyetemistákon

Juhász Imre, Tihanyi József, Györe István: A három hóna
pos kreatinmonohidrát bevítelének hatása a mecha
nikai teljesitményre

Kalbli Katalin, Rigler Endre: Azonosságok és különbségek a
sportági profilok ban - Röplabdázás és ülőröplabdázás

Nagy Edit, Tóth Kálmán, Kovács Gyula, Janositz Gábor,
Fehémé Kiss Anna, Horváth Gyöngyi: Az ironman tri
atlon hatása a testtartás kontrollra

Nemes Gábor: Edzésterhelések hatása a mérkőzésteljesít

mények alakulására tenisz sportágban

Pszichológia, rekreáció, életmód
Acsai irén, Majoross Kinga: KonAiktuskezelési stratégiák fel

mérése a TF hallgatóinak körében
Balogh János, Bánvölgyi Tamás, Kotonnán Zsuzsa, Varga

Judit, Wilhelm Márta: Pszichomotoros teljesítőké

pesség különböző sportágak élsportolóinál
Fodor Tamás, Nagykáldi Csaba: Egy Európa-bajnok birkó

zó személyiségének jellemzői az ezredfordulón
Glta Szilvia, Rigler Endre: A dobáspontosság rehabilitációs

háttere
Hajduné László Zita: A közép- és hosszútávfutó atléták ver

senyszorongás és versenyteljesítmény vizsgálata
Honfi László, Vass Miklós: Tornászok mentális edzésének

pedagógiai aspektusai
Kovács Tamás Attila: A "body-terror" hatása hallgatóinkra
Kriston Andrea: Sportos életmód és a medencei szervek vé-

delme
Lénárt Ágota, Palotai Gyula: A magyarországi céllövő szám-
_ szeríjászat története 1993-tól napjainkig
Okrös Csaba: Egyéniségek szerepe a kollektív teljesítmény

kialakításában egy kézilabda csapat példáján
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Önkormányzati szekció
(Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ,

Konferencia terem II. emelet)

Üléselnökök: dr. Varga Zoltán Vas megyei sportigazgató
és Pavelkovits László, Szombathely Megyei Jogú Város

Sportbizottságának elnöke
Szekciótitkár: Koszogovits Mihály

1. Vas Megye sportjának bemutatása. Előadó: dr. Varga Zol
tán Vas megyei sportigazgató

2. Megyei sportigazgatás, sportirányitás helyzete, szerepe és
feladatai a sporttörvény tervezet tükrében. Korreferátum.

3. Szombathely Megyei Jogú Város sportjának bemutatása,
a sporttámogatás rendszerének ismertetése. Előadó: Ta
kács József, Szombathely Megyei Jogú Város Sportigaz
gatósága igazgatóhelyettese.

4. Megyei Jogú Városok sportirányításának helyzete, szere
pe, feladatai az új sporttörvény tervezet tükrében. Előadó:

Szerb György, Kaposvár Megyei Jogú Város sportvezető

je.
5. Kisvárosok, települések sportirányításának, sportfeJada

tainak helyzete, szerepe, feladata az új sporttörvény ter
vezet tükrében. Előadó: Baranyai Sándor, Körmend város
sportvezetője.

2003.okt6ber 18.

"B" szekció (Díszterem)
Nevelés, képzés

09.00· 10.45
Üléselnökök: Rigler Endre, Rétsági Erzsébet

Szekciótitkár: Némethné Tóth Orsolya

Rétsági Erzsébet, Mayer Krisztina : Miért sportol unk?
Barna Tibor: A médiának való megfelelés érdekében bekö

vetkezett értékváltozások a birkózásban
Katona György: Multimédiás oktatástechnikai eszközök

sportpedagógiai minőségvizsgálata

Kovács Etele, Keresztesi Katalin, Kovács István: Edzőkép

zés ,a hazai felsőoktatásban, a képzés perspektívái
Leibinger Eva: Testnevelő tanári vélemények az általános is

kolai testnevelés tantervi változásairól

10.45 - 11.00 Szünet
11.00 - 12.00

Üléselnökök: Bognár József, Hamar Pál
Szekciótitkár: Némethné Tóth Orsolya

Bognár József, Tóth László, Baumgartner Eszter: Tágabb
értelemben vett tanulás és testnevelés: Előtanulmány

az általános iskola felől

Baumgartner Eszter, Bognár József: A tehetség fogalmának
értelmezése: testnevelés szakos hallgatók álláspontja

Bús Imre: Versengés és kooperáció elsajátítása játékkal
Hamar Pál, Derzsy Béla: A magyar közoktatás testnevelési

óraszámai történeti és európai aspektusból

. "C" szekció (Tanácsterem)
Elettan, antropometria, rehabilitáció

09.00 - 10.45
Üléselnökök: Mohácsi János, Szabó Tamás

Szekciótitkár: Kocsis Csabáné

Mészáros János, Zsidegh Miklós, Tatár András, Völgyi Esz
ter, Prókai András, Vajda Ildikó, Mohácsi János: Test
zsírtartalom és szomatikus fejlődés

Farmosi István, Gaál Sándorné: Normál testtömegü és túl
súlyos kisiskolások motorikus teljesítményének
összehasonlító vizsgálata

Ihász Ferenc, Király Tibor, Völgyi Eszter: A testalkatí jellem
zők és az izomtömeg kapcsolata 9-10 éves fiúknál

Király Tibor: Testméreti és testösszetételí adatok összeha
sonlítása rendszeresen nem sportoló 9-10 éves győri

gyermekeknél
Pápai Júlia: Különböző sportágakhoz tartozó fiúk testössze

tétele a serdülőkorban

Tróznai Zsófia, Pápai Júlia: Sportoló Jányok testtáji zsírmeg
osztása

10.45 - 11.00 Szünet
11.00 - 12.00

Üléselnökök: Apor Péter, Szőts Gábor
Szekciótitkár: Kocsis Csabáné

Apor Péter, Borka Péter: A belbetegek rehabilitációs moz
gásprogramjai integratív megközelítésben

Lakatos Orsolya, Karsai István: Az úszóváll megelőzésének

lehetőségei .
Pécsi Andrea, Wilhelm Márta: Ovodások és kisiskolások al

kati fej lődése
Szőts Gábor: A fizikai aktivitás szerepe a csontsürüség kia

lakulásában

"E" szekció ("C" épület Nagyelőadó)
Pszichológia, mentálhigiéné

09.00 - 10.45
Üléselnökök: Lénárt Ágota, Nagykáldi Csaba

Szekciótitkár: Ekler Judit

Lénárt Ágota: A field számszerijas lövészet néhány pszicho
lógiai jellemzője

Nagykáldi Csaba, Komondi Bálint: A távolság leküzdésének
pszichológiai problémái

Balogh László: "Harapni!" - Az agresszió megjelenési for
mái a kézilabdázásban

Bognár Gábor, Nagykáldi Csaba: Az önbizalom és teljesit
mény kapcsolata az öttusa sportban

Bucsy Gellértné: Sport és személyiségfejlődés.Soproni szo
ciálpedagógus női hallgatók személyiségének alaku
lása a képzés ideje alatt

Gál László: A sport iránti érdeklődés és a sportágválasztás
indítékai szombathelyi tanulók körében

Harasztiné Sárosi Ilona: Asportolók figyelemzavarai
Kovács Katalin: Kooperativ testnevelési játékprogramban

résztvevő serdülő leányok énképének longitudinális
vizsgálata .

Pluhár Zsuzsanna, Keresztes Noémi, Pikó Bettina: "Ep test
ben ép lélek" - Középiskolások értékrendje fizikai ak
tivitásuk tükrében

Szatmári Zoltán: Végzős testnevelés szakos hallgatók konf
liktusmegoldó képességének vizsgálata egy testne
velő tanári szerepjáték tükrében

"F" szekció ("A" épület 25-ös terem)
Eletmód, rekreáció

09.00 - 10.45
Üléselnökök: Kovács Tamás Attila,

Szabó S. András
Szekciótitkár: Sárai Gabriella

Jakabházy László: "Elixír-e a sport? (Prevenció - rekreáció
- rehabilitáció)"

Kovács Tamás Attila: Civilizációs átkok - rekreációs vála
szok - irányzatok
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Gáldi Gábor: A magyar lakosság szabadidős aktivitásának
változásai 1963-93 között, az időmérleg-vizsgálatok

tükrében
Bokor Judit: Sportturizmus a rekr~áció szolgálatában
Simon József, Szabó S. András: Eletvitel, táplálkozás, ver

senykészség senior korú sportolóknál

10.45 - 11.00 Szünet
11.00 - 12.00

ÜJéselnökök: Farkas Anna, Trényiné Rákóczi Zsuzsa
Szekciótitkár: Sárai Gabriella

Farkas Anna: Táplálkozási szokások, életmód és testalkati
jellemzők kosárlabdázó fiúknál

MikuJán Rita: Versenysportolók egészség magatartása
Trényiné Rákóczi Zsuzsa: Testedzés és intim életre nevelés
Uvacsek Martina: A kövérség és az életmód összefüggései

középiskolás leányoknál

"G" (Angol nyelvű) szekció
(Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ,

Konferenciaterem ll. emelet)

09.00 - 10.45
Üléselnökök: Radák Zsolt,
Földesiné Szabó Gyöngyi

Szekciótitkár: Szegnemé Dancs Henriette

Bar-Or Oded: A Review of Canadian Research on Children's
Responses to Exercise

Radák Zsolt: Can Exercise Slow Down the Aging Process?
Whyte lan: Achievement Orientations of Elite Youth Perfor

mers in Scotland, UK
Soós István, Whyte lan, Karsai István, Sántics Béla: Motiva

tion Impacts on Hungarian and British Elite Swim
mers

Mensing Eberhard: International Funsport in Europe and its
Effect on School Physical Education Exemplified by
Beach·Tennis

Gáldiné Gál Andrea: Physical Activity and Health Issues of
Women in Hungary

Hédi Csaba: Contribution of the State and the Civil Sector to
University Sports Culture in some Developed Euro
pean Countries and in Hungary in the 1990's

Parthymos Nlkolaos: Ergometrical Results of the Hungarian
Olympic Athletes (Comparison-Differences)

Szegnemé Dancs Henriette: Sport and Sustainable Develop
ment in Europe

POSZTER SZEKCIO
"A" épület I. emeleti folyosó

(A poszter prezentáció időtartama 3 perci)

oa.30 - 09.00
Szekcióelnök: Rigler Endre

Társelnökök: Bognár József, Farkas Anna,
Rétsági Erzsébet, Szabó S. András, Takács Ferenc

Szekciótitkár: Bokor Judit

Társadalomtudomány, nevelés, képzés
Lelovics Zsuzsa: A testtömeg és a motoros képességek kap

csolata az iskolai testnevelés tükrében
Lepes Joszip: A vajdasági diákolimpiák résztvevőinek ké

sőbbi sporttevékenysége
Lévai Péter: Az iskolai táncos mozgásművészet mérési és

értékelési lehetőségei

Majoross Kinga: Korfball: egy ideális koedukált sportág

Mizerák Katalin: Mongólia sporttörténete és sportpolitikája
az 1920-as évektől napjainkig

Németh Endre, Potyi Gábor: Ovodáskorú gyermekek moto
ros képességének fejlődése judo foglalkozások hatá·
sára

Pavlicsek Zsolt: A Magyarországon gyakorolt kung-fu harc
művészetek pedagógiai I)atásai

Pécsi Andrea, Wilhelm Márta: Ovodások motoros fejlődése

a különböző nevelési célokat megfogalmazó óvodák
ban

Prisztóka Gyöngyvér, Kőninger Viktor, Vass Miklós, Papp
Gábor: Gondolatok a testnevelés-órai kommunikáció
sajátosságairól

Reigl Mariann, Szabó Béla, Gömbösné Csabay Annamária,
Vékásné Dobos Zsuzsanna: A kétszintű testnevelés
érettségi bemutatása

Szabó Krisztina, (Jjlaki János: Testnevelés szakos hallgatók
táplálkozási és doppingolási szokásainak vizsgálata

Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér, Vass Miklós: Gyakorla
ti követelmények a testnevelő tanárképzésben - hall
gatói szemmel

Varró Oszkár László: Hajós Alfréd "úszó utódai" Szegeden

Élettan, edzéstudomány, kineziológia
Németh Lajos, Jókay Zoltán, Rigler Endre: A Magyar Nem

zeti Bajnokság teljesítmény elemzése röplabda sport
ágban

Németh Zsolt: Edzői vezetési stílusok vizsgálata az interak
ció tükrében az utánpótláskorú labdarúgó csapatok
nál

Oláh Zsolt, Makszin Imre: 6-18 éves leány tanulók motoros
képességeinek vizsgálata település nagyság szerinti
megoszlásban

Prókai András, Völgyi Eszter, Tatár András, Zsidegh Mik
lós, Uvacsek Martina, Mészáros János: Relatív test
zsirtartalom és motoros teljesítmény

Rigler Endre, Bartha Csaba: Labdarúgók rúgáspontossága
és rúgásbiztonsá,ga távolságbecslésük alapján

Rostás Katalin, Sziva Agnes, Petrekanits Máté, Szabó Ta
más, Mészáros János: Légzésfunkciós mutatók
összehasonlítása dohányos és nem dohányos közép
iskolás fiúknál

Rugási Endréné, Török Katalin, Molnár Dénes: A testössze
tétel és a fizikai terhelhetőség alakulása rendszeres
gyógyúszás során kövér gyermekeknél

Sándor Kinga, Barabás Anikó, Szilágyi Tibor, Sólyom lász
ló: A csípőprotézises betegek műtét előtti és utáni já
Jásminta elemzése, rehabilitációja

Sziva Agnes, Szabó Tamás: Különböző sportágak élvonal
beli fiatal sportolóinak kardiorespiratórikus jellemzői

Szmodis Márta, Csapó Zsoltné: A táplálkozási szokások és
a testzsir összefüggése budapesti óvodáskorú gyer
mekeknél

Pszichológia, rekreáció, életmóq
Rétsági Erzsébet, Wilhelm Márta, Demeter Andrea: Eletmód

vizsgálat testnevelés szakos hallgatók körében
Sáringemé Szilárd Zsuzsa, Rigler Endre: VizsgáJatok, fantá

ziatörténet mozgásos megjelenítésben az óvodás
korban

Tihanyiné Hős Ágnes, Bíróné Nagy Edit: A rendszeres ae
robikoz{!s hatása az énképre középkorú nőknél

Tóth László: Altalános én-hatékonyság és sporttevékeny
ségre való készenlét vizsgálata 10-15 éves tanulóknál

Weisz Marianna, Nagykáldi Csaba: A judo és a küzdőképes

ség szerepe a rendőri munkában

12.30 A konferencia zárása
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HIRDESSEN AMAGYAR SPORTTUDOMANYI SZEMLEBEN
A Magyar Sporttudományi Szemle a Magyar Sporttudományi Társaság évente négy alkalommal megjelenő sportszakmai és
tudományos folyóirata. (Formátuma A/4, példányszáma 700.) Eljut valamennyi magyar egyetem és főiskola testnevelési tan
székére, az összes (közel 100) országos sportági szakszövetség szakembereihez, az olimpiai felkészítést végző edzőkhöz, az
olimpiai mozgalom szakértőihez, a megyei és megyei jogú városok sportszakigazgatási szervezeteihez, sporttudományi tár
saságokhoz, szövetségekhez, intézetekhez, testnevelő tanárokhoz, sportorvosokhoz, az egyes sportági és sportszakmai fo
lyóiratok szerkesztőségéhez. Ezért úgy véljük, kölcsönös előnyökkel járna, ha lapunkban hirdetne, reklámozna.

A HIRDETÉS, REKLÁMOZÁS FELTÉTELEI
1. Hátsó, külső és első belső teljes borítólapon színes anyag egyszeri megjelentetése
2. Hátsó, külső és belső, valamínt első belső teljes borítólapon fekete-fehér anyag egyszeri megjelentetése
3. A lap közepén befűzve:

4 oldalas színes anyag egyszeri megjelentetése
4 oldalas fekete-fehér anyag elütő színű papíron

4. Egyoldalnyi fekete-fehér anyag, a lapban a műszaki szerkesztő által
meghatározott helyen elhelyezve egyszeri megjelenéssel

5. Egyoldalas A/4-es méretű szórólap egyszeri elhelyezése, terjesztése a folyóirattal
6. Az egy oldálnál kisebb terjedelmű hirdetések, reklámok költsége, terjedelmükkel arányos.
7. Folyamatos, legalább négy alkalomra történő lekötés esetén áraínkból 20% engedményt adunk.

Egyéb feltételek külön megállapodás szerint.
A fenti árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak

80.000,- Ft
50.000,- Ft

120.000,- Ft
80.000,- Ft

30.000,- Ft
20.000,- Ft

A HIRDETÉSEK, REKLÁMANYAGOK KÉZIRATAI
A hirdetések szövegeit, grafikáit, fényképeit az igényelt hirdetési terület méretének

és a lap tükrének megfelelő méretben és elhelyezéssel kérjük megküldeni a szerkesztőség eimére:
Magyar Sporttudományi Szemle szerkesztősége, 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3. Tel/fax: 471-4325

A megrendelések teljesítését követően számlát küldünk. Megkeresésüket várjuk és előre is köszönjük.
A szerkesztőség: Magyar SporttudománYLTársaság (MSTT) , 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3.

Számlaszám: 11705008-20450407. Tel/fax.: 471-4325, E-maii: nora.bendiner@helka.iif.hu

Hirdetés megrendelés: faxon, e-mailen vagy levélbenL ~



AZ ELŐADÁS-KIVONATOKAT A SZERZŐK/ELSŐ SZERZŐK ÁBÉCÉ SORRENDJÉBEN KÖZÖWÜKl
THE ABSTRACTS ARE PUBUSHED JN ALPHABETJCAL ORDER OF THE AUTHORS/FJRST AUTHORSf

Előadás- kivonatok
KONFUKTUSKEZELÉSl STRATÉGlÁK FELMÉRÉSE

A TF HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

Acsai Irén - Majoross Kinga
Semmelweis Egyetem Testnevelési és SporlIudományi Kar,
Pszichológia Tanszék, Budapest

A sportszakember képzés egyik fontos kérdése, hogya mindennapi
munkában keletkező konfliktusokat (edző - sportoló, sportoló - spor
toló, edző - szakvezető, stb. közöttiek) eredményesen, nyertes - nyer
tes pozicióban tudjuk megoldani. A veszteségmentes megoldási stra
tégia lehetőséget nyújt arra, hogyasporttevékenység során amúgy is
keletkező stresszhelyzeteket ne terheljük tovább a frusztráció, a harag,
az agressziv indulatok megjelenésével. Mindennapi tapasztalat, hogy
ha a konOiktushelyzetek mindenki számára eredményesen oldódnak
meg, akkor ennek hatása a sporteredmények javulásában mérhető. A
Thomas-Kilmann-féle "Konfliktuskezelő Kérdőív" segitségével évek
óta végzünk felméréseket a nappali tagozatos kétszakos tanárképzés
ben (N= 111), illetve a posztgraduális, levelezö szakedzői szakra járó
hallgatók (N=50) körében. Kontrollcsoportként a TF nappali, humán
kineziológia szakos (N= 10), illetve a posztgraduális képzésben az
egészségtan tanári szakos (N=29) hallgatóit mértük fel. Ezeket a cso
portokat hasonlítottuk össze az öt lehetséges konfliktusmegoldási stra
tégia (versengö, probléma-megoldó, kompromisszum-kereső, elkerü
lö, alkalmazkodó) alapján. Különböző összehasonlításokat végeztünk
férfiak - nők, sportoló - nem sportoló hallgatók, egyéni - csapat spor
tok, és testkontaktussal járó és nem járó sportágak között. Szignifikáns
különbségeket találtunk az adatok összehasonlítása alapján, ezeket
mutatjuk be a poszteren.

- - . A MOZGÁSÉRZÉKELÉS SZEREPE
A MOZGÁSSZABÁLYOZÁSBAN ÉS A MOZGÁSTANULÁSBAN

Ángyán Lajos .
Pécsi Tudományegyetem, Altalános Orvosi Kar, Mozgástani Intézet,
Pécs

Háromféle receptor játszik szerepet a célirányos mozgások szabá·
Iyozásában, mégpedig a szem és a vestibularis rendszer receptorai, va
lamint a bőrben és a mozgásszervekben lévő mozgásérzékelő recepto
rok. Minősített sportolókon, egyetemistákon és iskoláskorú gyermeke
ken végzett vjzsgálatainkban a mozgásérzékelő receptorok szerepét
vizsgáltuk célirányos mozgások kivitelezésében, valamint meghatáro·
zott nagyságú erökifejtés tanulásában. Célirányos mozgásként kosár·
ba dobást, futást és rajzolást végeztettünk, erőkifejtésre pedig kézi erö
mérőt használtunk. Eredményeink azt mutatják, hogya mozgásérzé
kelö receptorok fontos szerepet játszanak a mozgáskoordinációban és
a mozgástanulásban, de nem pótolják a vizuális információt a megta
nult mozgásokban. Ezért a mozgástanulás folyamán figyelmet kell for
dítani a mozgásérzékelés fejlesztésére is_

ABELBETEGEK REHABIUTÁCIÓS MOZGÁSPROGRAMJAJ
INTEGRATÍV MEGKÖZEúTÉSBEN

Apor Péter' - Barka Péter"
Apor-Med Bt., Budapest", Svábhegyi Gyermekgyógyintézet'

A "minden személynek ajánlott" mozgásprogramok teljesítésének
képessége a rehabilitáció eredményességének egyik kritériuma. Az
egyes belgyógyászati betegségekben azonban ettől eltérö intenzitású,
lartamú, gyakoriságú és fajtájú mozgásfeladatok elvégzése segiti a
gyógyulást, melyek hatékonyságát A vagy B evidenciaként fogadja el
az orvosi szakma. A különbözőségek mellett sok a hasonlóság vagy
azonosság, amelyek ismeretében gazdaságosabban szervezhetők a
tréningprogramok. A szívbetegségekben, a krónikus obstruktív tüdő

betegségben, az I. és II. típusú cukorbajban, a hypertóniában, az obe
zitásban, az osteoporosisban, a psychés rendellenességekben javasolt
testmozgás azonosságairól és specialitásairól ad áttekintést az előadás

annak érdekében, hogy minél felkészültebben lehessenek partnerei a
gyógytestnevelő-gyógytornász-fitness-wellness-szakemberek az
egészségügy részéről majdan megfogalmazandó ilyen ígényeknek.

PSZICHOMOTOROS TELJESITŐKÉPESSÉG
KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK ÉLSPORTOLÓINÁL

Balogh János - Bánvölgyi Tamás - Kotorrnán Zsuzsa - Varga Judit
- Wilhelm Márta
Pécsi Tudományegyetem, TTK, Testnevelés- és Sporttudományi
Intézet, Pécs

A magas szintű sportteljesitmény elengedhetetlen feltételei a geneti
kai alapokon nyugvó alkati és ezzel együtt a fizikális adottságokon ki·

vül az olyan tényezők, mint a monotóniatürés, faradástűrés, koncent
rálóképesség vagy éppen a reagáló-képesség, döntéshozás az adott
szituációban. Vizsgálataink során célkilűzésünk az volt, hogy az úszók
és kézilabdázók szomatotípusának megállapitása után a két különbö
ző sportág képviselőinek mozgáskoordinációjál és reakciógyorsaságát
vizsgáljuk. Eredményeink a következők: szomatotípus szerint a prepu
bertás korú úszók (átlagéletkor 10,9 év) az ektomorfia irányába, a pu
bertás korú úszók (12,0 év) az endomorfia és a mezomorfia irányába
tolódtak. A kézilabda-kapusoknál az irodalmi adatoktól eltérően ekto
endomorf szomatotipust állapitottunk meg. Reakcióidő méréseink so
ran a választásos reakció-ideje a kézilabda-kapusoknak volt jobb. Az
úszóknál a különböző úszópopulációk terhelés utáni reakció-idejében
különbségeket találtunk fény és hangingerre. EEG-vizsgálataink során
megállapítottuk, hogya jó válaszok adásával párhuzamosan megnőtt

az a-komponensek száma minden sportág képviselöinél. Tremor-vizs
gálataink során a kéz remegését vizsgáltuk, melynek alapján a vizsgált
sportoló slressztűrö képességére következtettünk. Mozgáskoordináci
ós vizsgálatainkban háromféle teszt alapján (botelkapási próba, falról
visszapattanó labda valamint kesztyűelkapási próba) a kézilabda-ka
pusok általában jobban teljesítettek, mint az úszók, az egyéni varianci
ák azonban igen nagyok voltak.

.HARAPNII· - AZ AGRESSZiÓ MEGJELENÉSI FORMÁl
A KÉZILABDÁZÁSBAN

Balogh László
ELTE Pedagógia-Pszichológia Kar, Testnevelés és Sportközpont,
Budapest

Bizonyos sportágak eredményes űzése elképzelhetetlen megfelelő

szintű agresszió nélkül. De vajon mi ís az agresszió? A Bakos-féle Ide
gen Szavak és Kifejezések szótára szerint .. 1. biol támadó, fenyegetö
viselkedés, az eröforrások birtoklásáért egy-egy faj egyedei között fo
lyó vetélkedés 2. vmely ország leigázását célzó, ill. területi épsége el
leni fegyveres támadás, belügyeibe való erőszakos beavatkozás". A
pszichológiában sokkal árnyaltabba.n jelenik meg e fogalom: szándé
kos, irányított károkozás (NAGYKALDI, 1998.). Megkülönböztetünk
antiszociális és proszociális, instrumentális és indulali agressziót, sőt

egy idekapcsolódó másik fogalmat is, az asszertivitást is (NAGY,
1994). Vajon a kézilabdázók és edzőik hogyan értékelík a sportágukat
a különféle technikai és taktikai elemekhez szükséges agresszió tekin
tetében. Egyáltalán helyes-e a fogalom értelmezése és használata?
Agressziv sportág-e a kézilabdázás a kézilabdázók és a nem kézi lab
dázók szerint? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni ez a tanulmány.

SPORTFÖLDRAJZI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI
MAGYARORSZÁGON

Bánhidi Miklós
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző

Főiskolai Kar, Győr

A sportföldrajz a testnevelés és sport-, valamint a földrajztudomá
nyok kapcsolódási felületén alakult tudományág, melynek képviselői

az 1970-es évek től kezdték vizsgálataikat. Fő céljuk az volt, hogya
sportok kialakulását, fejlődését, változásait írják le terület és tér vonat
kozásában. Magyarországon ez a tudományág csupán az 1990-es
évek második felétől került a kutatók érdeklődési körébe. 1997-ben a
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében több kutató (Tóth, Far
kas, Herlícska, Bánhidi) közreműködésével egy kutatási programot in·
dítottunk azzal a céllal, hogy jobban megismerjük a sportszféra és a
különböző földrajzi környezeti tényezők közötti összefüggéseket. Sze
rettük volna, ha a nemzetközi kutatási tapasztalatok kapcsán regioná
lis színtéren is választ kapnánk a sajátos kérdésfeltevésekre. A vizsgá
latok természetesen folyamatban vannak, így poszteremen csupán az
eltelt időszakban végzett eddig már publikált és nem publikált vizsgá
lataink részeredményeit szeretném bemutatni:

• A sportföldrajz kutatások elméleti alapjaí
• Sportkartográfiai alapok - különböző sportágak tematikus térké

pei bemutatása
• Sportlétesítmények, versenyhelyszinek sportföldrajzi jellemzései,

különönekintettel a kerékpár és a vízi sportokra.

CANADIAN RESEARCH ON CHlLDREN'S RESPONSES
TO EXERCISE. AN OVERVlEW

Bar-Or, Oded
Children 's Exercise [, Nutrilion Centre, McMaster (Jniversity, Canada

Unlike some countries, Canada does not have a "National" research
program on the responses of children to exercise and sports, or on the
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identification of young talent. Researchers in various universities per
form studies that are of interest to themselves, or their Departments,
but there is little coordinated scientific effort among them, especially
regarding elite sports.

Studies on children's responses to exercise can be divided into those
that focus on healthy populations and those that address health-relat
ed issues in children and youth with a chronic disease. Topics regard
ing healthy populations include: development of testing protocols
(e.g., 20-meter shuttle run as an index of aerobic performance, and
the Wingate test as an index of anaerobic performance), effect of train
ing on muscle strength and bone metabolism, recovery following
supramaximal exercise, the effect of age on the energy cost of walking
and running, responses to hot and cold climates, and means of pre
venting exercise-related dehydration.

Topics that address health issues include: the relationships between
physical activity/inactivity and juvenile obesity, physical activity pat
terns and anaerobic performance in children and youth with neuro
muscular disabilities, prevention of exercise-induced hypoglycemia in
type 1 diabetes mellitus, energy cost of locomotion in children with
cerebral palsy, relationships between muscle performance and nutri
tion in children with cystic fibrosis, energy cost of walking in juvenile
obesity, and mechanisms of exercise- and cold-induced asthma. This
presentation will provide an overview of such studies. Examples will
focus on physiological responses of healthy children to exercise, with
some implication for the training of young athletes.

A MÉDIÁNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN
BEKÖVETKEZETT ÉRTÉKVÁLTOZÁSOK A BIRKÓZÁSBAN

Barna Tibor
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Küzdösportok Tanszék, Budapest
A sport újkori társadalmi funkciói változásának feltehetően egyik

legjelentősebb állomása volt, amikor markánsan megjelent a sportban
az üzlet és annak szelleme. A sport üzleti tényezővé válásával tömeg
fogyasztásra szánt látványossággá vált, a tömegkommunikáció beke
belezte a sportot oly mértékben, hogy ma már a sportszabályok tekin
télyes hányadát is a média igényei szerint alakitják, így a birkózásét is.
A média hatalma elvitathatatlan, sőt féltő, hogyami a demokrácia cso
dálatos eszköze lehetett volna, lassan átalakul a szimbólikus elnyomás
eszközévé. Az átgondolatlan szabályváltoztatásokért súlyos árat fizet a
sportág, lényeges mutatói, a mérkőzésidőt kivéve, csökkenő tendenci
át mutatnak a vizsgálatok tükrében.

TESTNEVELÉS SZAKOS VÉGZÖS NÖI HALLGATÓK VÉLEMÉI'iYE
AZ ISKOLAI LABDARÚGÁS TAN1TÁSÁRÓL, TANULÁSÁRÓl

Bartha Csaba - Hamar Pál
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Torna
Tanszék, Budapest
A labdarúgás nem csak Magyarországon, de az egész világon az

egyik legnépszerűbb és a legtöbb játékost foglalkoztató sportág. Moz
gásanyaga megtalálható a testnevelési tantervek mindegyikében. A
sportág megítélése szélsőséges véleményeket rejt magában mind az
élsportban, mind pedig az iskolai testnevelésben. Vannak tanárok, akik
a\anulók motoros képességeinek fejlődése érdekében a labdarúgás
tanitását, tanulását elengedhetetlenül fontosnak tartják, s vannak olya
nok is - elsősorban női testnevelő tanárok - akik nem tekintik tanítan
dó mozgásformának. Előadásunk témája a testnevelés szakos végzős

női hallgatók véleményének vizsgálata az iskolai labdarúgás tanitásá
ról, tanulásáról. Célunk megvizsgálni, hogy miként vélekednek erről a
sportjátékról. ~z azért is fontos, mert a praktizáló testnevelők jelentős

százaléka nő. Igy viszont, ha beigazolódik azon feltételezésünk, misze
rint kevésbé preferálják a labdarúgás tanítását az iskolai testnevelés
ben, mint más labdajátékot, akkor sokáig várhatunk még legnépsze
rűbb sportágunk felemelkedésére. A vizsgálatban két egyetem (Sem
melweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Pécsi Tudo
mányegyetem Természettudományi Kar), valamint öt tanárképző főis

kola (ELTE, Szeged, Szombathely, Eger, Nyiregyháza) testnevelés sza
kos végzős női hallgatói vettek részt. Az adatfelvételhez 250 kérdőivet

küldtünk ki, amelynek több, mint 70 %-át használható állapotban
vissza is kaptuk. A vizsgálat során saját szerkesztésű kérdőivet hasz
náltunk. A kérdőiven 10-10 zárt és nyilt kérdés szerepelt.

A TEHETSÉG FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE: TESTNEVELÉS
SZAKOS HALLGATÓK ÁLLÁSPONTJA

Baumgartner Eszter - Bognár József
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék, Budapest
A tehetség kérdéskörével mind a hazai, mind a külföldi sporttudo

mány neves képviselői rengeteget foglalkoztak már (Nádori, Harsányi,
Harold). Széles körü feldolgozottsága ellenére, a téma újszerű kérdé-

seinek és megközelitésének napvilágra kerülésével, a tehetség még
napjainkban is kiemeit kérdéskörnek tűnik. A Pedagógiai Lexikon a te
hetséget úgy határozza rneg, hogy az "...egyén valamilyen tevékeny
ségben vagy tevékenység-komplexumban az átlagosnál magasabb
szintű teljesítményre képes ... nemcsak szellemi képességeivel, de sze
mélyiségével és fizikai tulajdonságaival is kitűnik társai közül" (Bát
hory, Falus, 1997, p.518). A tehetséges sportoló mind egészségileg,
pszichikailag, élettanilag, antropometriailag, motorikusan és szociali
zációs adottságai révén is kiemelkedik társai közül (Baumgartner,
Bognár, Horváth, 2003). Előadásunkban a szakirodalom alapos ismer
tetője után a testnevelés szakos hallgatók véleményére és tapasztala
taira támaszkodva szeretnénk a tehetség fogalmát értelmezni. Kérdé
seink között szerepel, hogy vajon az egyetemi és főiskolai hallgatók
hogyan vélekednek a tehetség kérdéseiről, kit és miért tartanak tehet
ségesnek és milyen lehetőségei vannak ezeknek a tehetségekn~k a
későbbi a sportpályafutásban. A kérdőives felmérést az ország több
tanár- és tanítóképző intézményéből vett minta segítségével végeztük.
A kérdőívet kitöltve hatvan-hatvan egyetemi, főiskolai, valamint tani
tóképzős testnevelés műveltségterüJetes hallgató küldte vissza, akik
nemüknek, tapasztalatuknak és koruknak megfelelően más-más véle
ménnyel és tapasztalatokkal rendelkeznek a tehetségről. A téma kü
lönlegesen érdekes és fontos napjainkban, mivel a Közoktatási Tör
vény módositása átrendezi az egyetemen, tanárképző- és tanitóképző

főiskolán végzett pedagógusok szerepeit. Ez értelemszerűen rövid és
hosszútávon is éreztetni fogja hatását a tehetség kiválasztás- és gon
dozásban is, ennek eredménye lehet hamarosan a nemzetközi sportsi
kerek csökkenése. Eredményeink igazolják feltevésünket, hogya te
hetség, mint alapvető pedagógiai kérdés, alapvetően más megközelí
tésbői és értékekből áll a különböző intézetek képviselői részéről.

A TESTNEVELÉS TANITÁS FELTÉTELRENDSZERE
BARANYA MEGYÉBEN, A CIGÁNYTANULÓ-TÖBBSÉGGEL

RENDELKEZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN
Bélaváry Zsolt - Rétsági Erzsébet
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs
A testnevelés tanitás eredményessége több tényezőtől függ. Szük

ség van jó tantervekre, szakképzett testnevelő tanárok ra és alapvető

tárgyi-Iétesítményi feltételekre. A decentralizált oktatásirányitás elvileg
lehetőséget biztosit arra, hogy az iskolák értékválasztásuk és sajátos
ságaik figyelembevételével, jó és vonzó testnevelést célzó helyi tanter
veket készítsenek. Azért csak elvileg, mert a tervezést - és a gyakor
lati munkát is- alapvetően befolyásolja az iskolai testnevelés rendelke
zésére álló személyi és tárgyi feltételrendszer. Vizsgálatunkban erre a
kérdéskörre koncentrálunk, a roma tanulói-többséggel rendelkező is
kolákra vonatkozóan. A roma népesség körében végzett vizsgálatok
időszerűsége vitathatatlan. Elég az európai uniós csatlakozás aktuális
dokumentumaira hivatkozni, amely a legégetőbb problémák egyiké
nek tartja a cigány lakosság integrációjának elmaradását. A közokta
tásban is számos ellentmondás és probléma terheli a cigány tanulók
helyzetét. Véleményünk szerint a testnevelés egyike azoknak a tantár
gyaknak, amelyben meg lehet oldani a cigány tanulók integrálását,
hátrányaik csökkentését. Optímizmusra a tantárgy vonzó, mozgásos
jellege ad okot, valamint az, hogy ez a tantárgyi műveltségtartalom

nincs a többihez hasonlóan kiszolgáltatva a társadalmi különbségek
nek. A vizsgálat kiterjedt Baranya-megye valamennyi nagy létszámú
roma tanulóval rendelkező iskolájára, ezért a vizsgálat az adott megyé
re vonatkozóan reprezentatívnak tekinthető. A vizsgálatok bizonyitják,
hogy Magyarországon a gyerekek iskolai teljesitményei leginkább a
szociálís és kulturálís háttértől függnek. Kutatásunkkal szeretnénk hoz
zájárulni ahhoz, hogya cigány tanulók iskolai testnevelése leküzdje
ezeket a meghatározottságokat.

IGAZ-I;;, HOGY DURVÁK A,HARCMŰ~ZE1 (Kf\RATÉKJ\K)
KEDVELO/? ADATOK EGY TEVES ELKEPZELES CAFOLATAHOZ
Benczik András
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Küzdősportok Tanszék, Budapest

Vizsgálatomban kezdő, középhaladó és magas szintű shotokan ka
ratésok, valamint egy kontroll csoport személyiségdimenzióit mértem
fel, mint az agresszió (Bus-Durkee kérdőiv) a megküzdési stratégiák
(Oláh-féle kérdőiv), a szociális hatékonyság és emocionális kontroll
(CPI kérdőív) végül a küzdőképesség (asszertivitás kérdőiv, Nagykál
di). A hipotézisemnek megfelelő eredményeket kaptam, mert meg
állapitható volt, hogy az agresszió független a sporttól általában és füg
getlen az asszertivitástól is. A szociális hatékonyság és az emocionális
kontroll skáláin, mint a dominancia, státusképesség, énerő, szorongás
a harcművészek sportéletkorának előrehaladásával kedvező irányba
változnak. Mivel az asszertivitás szignifikáns növekedést mutat és több
mutatóval korrelál (dominancia, énerő), közelebb kerülhetünk ennek a
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fogalomnak pontosabb definiálásához. A vizsgált megküzdési stratégi
ákkai kapcsolatban hipotézisem nem igazolódott, mivel a sportoló és
nem sportoló csoport között nem volt szignifikáns eltérés. Ugy tűnik.

A sportban specifikus megküzdési stratégiákkal kell számolni.

A NŐi VERSENYZŐK TELJESÍTMÉNYÉNEK VÁLTOZÁSA
AZ ATLÉTIKA SPORTÁGBAN

Bicsérdy Gabriella - Rigler Endre
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest

A XIX. század arról is híres, hogya nők a társadalom egyre több te
rületén, így a sportban bizonyitani akarták, s bizonyították rátermett
ségüket, alkalmasságukat. A sportszocializáció folyamatában a nők

tradicionális szerepköreit fokozatosan felváltotta az aktivitás szorgal
mazása, s igyasporttevékenységük fokozatos elterjedése. Az évtize
dek alatt a női sportágak és versenyszámok bővültek, s ma már azt
mondhatjuk, hogy néhány kivétellel ugyan, de a nők is felvették a har
cot azokban a sportágakban, melyekben néhány évtizeddel ezelőtt

még csak a férfiak küzdöttek meg. Az eredmények javulásához meg
határozó módon hozzájárul a felkészítés módszereinek tökéletesedése,
valamint a tömegesitésből származó jobb kiválasztódás. Az atlétika a
mai napig az egyik legelterjedtebb sportág a világon. Az olimpiákon
résztvevő sportolók nagy százalékát az atléták teszik ki. Az atlétikai
mozgások harmonikusan fejlesztik az emberi szervezetet. A teljesít
mény objektíven mérhető. Nem véletlen iehát, hogya fejlődő sporttu
dományi kutatások egyre érdekeltebb területe. Előadásunkban (posz
terünkben) az atlétika sportág különböző versenyszámaiban elért tel
jesítmények tendenciáit szeretnénk vázolni, melynek hátterében az
erő, a gyorsasag és az állóképesség szerepének fontossága ismerhető

fel. Az adatgyűjtéshez az eredményeket a nők olimpiákon elért teljesit
ményének elemzése szolgáltatta. Mivel a férfiakkal való összevetés ré
vén a nemek közötti különbség fennállása még jobban hangsúlyozha
tó, így a mindkét nem által képviselt valamennyi versenyszámot figye
lembe vettük. Az egyes kategóriákat a rövid-, közép- és hosszú távú
futó számok, a váltó versenyek, a gátfutó számok, az ugró számok és
a dobó számok alkotják. Az eredmények alakulását (fejlődését) %·os
formában is kifejeztük. Néhány számunkra is érdekes eredményt szí
vesen megosztunk az érdeklődő hallgatósággal.

SIKERES MAGYAR EDZŐNŐK PÁLYAVÁLASZTÁSÁNAK
ÉS PÁLYÁN MARADÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Bodnár Ilona
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Könyvtár, Budapest

A magyar nők a sport világába egy passziv szereppel, nézőként lép
tek be. A XIX. század végén váltak a sport aktiv résztvevőivé, akkor
kezdtek el ún. férfias versenysportokat űzni: ez volt az első határátlé
pésük. Az edzőnők pályaválasztásának és a pályán maradásának
elemzése azért érdekes, mert indittatásként magában foglalja a spor
tolói múltat, ugyanakkor egy újabb határátlépést is jelent, egy addig
férfiak által űzött foglalkozást választanak élethivatásul. A szerző en
nek a határátlépésnek a körülményeit, az "old boys' network"-kel
szembeni viselkedésmintáik feltárását tűzte ki célul. Mivel e problémák
mögött döntően motivációk, attitűdök húzódnak meg, ezért kvalitativ
kutatási módszert választott a szerző: narrativ életinterjúk és önéletraj
zi regények elemzését végezte el. Az elemzés eredményei a követke
zőképpen foglalhatók össze. A pályaválasztás mögött nincs tudatos
pályaorientáció. Kulcsszó a bizalom, amin az edzőként való működés

lehetőségének felajánlása nyugszik. Az első generáció életében elsőd

leges a politikai bizalom: származásuk miatt az 1945 utáni politikai
rendszer idegen, nemkívánatos elemnek nyilvánította családjaíkat, de
sportsíkereik miatt a politika eltekint a társadalom.Reremére való
száműzésüktől. A sport, az edzői pálya csatlakozási, kapcsolódási le
hetőség a társadalomhoz. A második generáció esetében sportegyesü
leti bizalomról beszélhetünk. Viszonylag hosszú sportolói pályafutásuk
egy egyesülethez kötődík, ahol kiérdemlik a bizalmat: tudatos, támo
gató előkészítés nélkül kapnak lehetőséget az egyesület utánpótlásá
nak edzésére. Az elemzésből az alábbi következtetések vonhatók le. A
sport átalakulása miatt a jelenleg aktivedzőnők pályaválasztási mo
dellje nehezen megvalósitható az új generációk számára, mert egyik
kulcs eleme az idő, a hosszú aktív sportolói és egyesületi periódus,
ami egyre kevésbé jellemjti a sport világát. Az edzőnők számának nö
veléséhez szükség van egy új szerep- és pályaválasztási modell kidol
gozására, amely csak akkor lehet sikeres, ha a sportvezetés, a sport
politika tudatos, szisztematikus támogatása van mögötte.

AZ ŐNBIZALOMÉS TELJESíTMÉNY KAPCSOLATA
AZ ÖTTUSA SPORTBAN

Bognár Gábor - Nagykáldi Csaba
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Küzdősportok Tanszék, Budapest

Az önbizalom a sportoló belső meggyőződése a győzelembe vetett
hite. Kritikus helyzetekben különösen fontos szerepe van, ugyanis az
önbizalom segíti át az akadályokon és a várt helyezés elérésében.
Munkánk során megvizsgáltuk, hogy az önbizalom és az egyes ver
senyágakban nyújtott teljesítmények milyen kapcsolatban állnak egy
mással? Feltételezzük, hogya nagyobb kockázatot követelő feladatok
nál szorosabb ez a kapcsolat. Az önbizalom verseny előtti szintjét Ro
bin, S. Vealey (1986) adaptált tesztjével mértük. A 13 tételes, Likert
skálákat tartalmazó teszttel a kitöltő öttusázó értékeli önbizalmát az ál
tala legmagabiztosabb versenyzőhöz viszonyitottan. A számitott pont
értékeket a tényleges lövész, vivó, úszó, lovagló és futó teljesítmé
nyekhez kapcsoljuk és korrelációkat számolunk. A felmérést a 2003.
évi Orszagos Felnőtt Ottusa Bajnokságon végeztük. Végül összehason
lításokat tettünk nők és férfiak között is.

TÁGABB ÉRTELEMBEN VETT TANULÁS ÉS TESTNEVELÉS:
ELŐTANUI.J.1ÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELŐL

Bognár József - Tóth László" - Baumgartner Eszter
Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék, 'Pszichológia Tanszék,
Budapest
Tág szakirodalomi információra épitve, jelen tanulmányunkban elő

ször röviden a pedagógia és a pszichológia tanuláselméleteiből szeret
nénk meríteni, és ennek segitségével megvizsgálni a témában az álta·
lános iskolai testnevelés egy kisebb területét. A testnevelés órán, mint
minden más órán, a cél a teljes személyiség fejlesztése. Tehát nem
csak szűken értelmezve a pszichomotoros szférához kapcsolódó ké
pességekről és a cselekvések motoros végrehajtásáról beszélünk, ha
nem ennél sokkal többről. Az értelmi, érzelmi, szociális és kineszteti
kus tanulás együttes eredményeképp fejlődhet csak a mozgásos cse·
lekvés, és ezek együttes jelenléte vezethet a mozgás tökéletesítéséhez.
Előadásunkban először a testneveléshez kapcsolódóan a legjellem
zőbb tevékenység formát, a motoros tanulás jellemzőit foglaljuk össze,
majd rátérünk a testnevelés órán számitásba vehető egyéb tanulási faj
tákra. Tesszük mindezt empirikus előtanulmányunkra építve, ahol is
110 tizenhárom és tizennégy éves diákot kérdeztünk meg tapasztala
tukról és véleményükről a tanulás témakörében. Célunk az volt, hogy
a tanulást általános értelemben és a testnevelés órán is értelmezzék,
célját és módszereit meghatározzák, véleményüket és tapasztalataikat
tágabb értelemben is elmondhassák. Eredményünkkel ígazolni szán
dékozzuk a szakirodalmi útmutatókat, hogyatestnevelés tantárgy
helyzete társadalmunkban korántsem képvisel olyan poziciót, amit
megérdemelne. Azért, hogy ez a szerep tényleg kiemelkedő legyen
mindenki számára, érdemes megbizonyosodnunk, hogya társadalom
érti a mindennapos tevékenységünk lényegét és összetettségét. A
testnevelők sokat tehetnek azért, hogyatestnevelés társadalmi meg
ítélésén pozitívan változtassanak. Egyik lehetőség erre, hogy kinyilat
kozzuk és megerősítjük a tanulás komplex felfogását testneveJés órá·
inkon. Sokan csak azt látják, hogyatanulók futnak, ugranak és ját
szanak heti kétszer, vagy háromszor. Ha azonban tervezésünk során
aktív és állandó kapcsolatot érzékeltetünk a tanulók osztályteremben
folyó tevékenységeivel, és ezt együttesen állítjuk az mozgásgazdag és
egészséges ·életmód kíalakításának érdekében, talán megváltozik a
megítélésünk és szakmánk elfogadottsága is.

SPORTH.lRIZMUS A REKREÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

Bokor Judit
Berzsenyi Dániel Főiskola, Sportági Tanszék, Szombathely

Az egészségnek ma már hazánkban is egyre nagyobb értéke van, és
mind többen vesznek részt fittségi edzésben akár a divatot követve,
akár egészségtudatos életmódváltás következtében. Hogyan őrizhetjük

meg egészségünket? Az újfajta megközelítés szerint ebben nagy szere
pe van a társadalmi berendezkedésnek és a társadalom működésének

ugyanúgy, mint az egyéneknek. Az "egészséges" társadalmi berendez
kedésű kormányok egészségcentríkus intézkedései mellett az egyén az
ún. "kockázati tényezők" kiszürésévei tehet sokat önmaga egészségé
ért. Ezek egyike a testmozgás, a fizikai aktivitás, a sport. Ez az újfajta
ún. egészségfejlesztő szemlélet multidiszciplináris, sokféle tudomány
ág testet-lelket gondozó, ápoló, fejlesztő ismereteit tartalmazza. A
sporttudomány a rekreáció eszközeivel járul hozzá a lakosság egész
ségügyi állapotának jó szinten tartásához, a civilizációs ártalmak kivé
déséhez. Az ún. sportrekreáció helyszíne többnyire az állandó lakóhely,
de párosulhat utazással is, amíkor a turisztikai célú utazás motiváció
ja elsősorban vagy részben a sport. A turizmus keretében végzett
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sporttevékenységek hivják életre a sportturizmust, amely aktív és
passzív formájában is része lehet a rekreálódó ember szabadidős tevé
kenY~é~~nek. !' sportturizmus keretében végzett sporttevékenységek
rekr~aclos hat~~alt megs?kszorozza a természeti környezet elsősorban
esztetlkal-vlzualls szerepevel, de a domborzati tényezők kihasználásá
val a rekreálódás folyamán mínőségibb eredmény érhető el. A sport
turizmus hatásaí sokfélék. Egészségfejlesztő, jövedelemteremtő, mun
ka~e~yt.eremtő, területfejlesztő lehetőségeket hordoz magában. Ezekre
a klhlvasokra a mai kor sportemberének már választ kell adnia. Az én
tudomá~yos vizsgálódásaimnak a középpontjában is az áll, hogy a
sporttunzmus hogy tud megfelelni ezeknek akihívásoknak. Előadá

somban a sportturizmus egészséget érintő, rekreációs hatásait elem
zem a rekreációs terek és aktivitások tükrében.

A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A SPORT. EGY NEMZETI SPORlVER-
SENYSOROZAT EUNDÍl"ÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

Bordán Csaba
EL TE Pedagógia-Pszichológia Kar, Testnevelés és Sportközpont,
Budapest
Előadásom egy hosszú tanulmány első kis lépése. A készülő dol

g.ozat ~ n~mzeti identitás és a sport kapcsolatával foglalkozik, mely
JO elmeletl alapot teremthet egy olyan versenysorozat létrehozásá
hoz" mely hazánkban egyedülálló. Hangsúlyoznunk kell, hogy csak
hazankban, mert külföldön számos példa van olyan versenyekre,
amelyeket nemzeti vagy vallásí alapon hoztak létre (Pán-Hellén, Pán
Arab, Maccabi játékok). Vajon Magyarországon miért nem rendeztek
m,ég e~hez hason~ó versenyt? Természetesen ez egy költői kérdés,
bar a valaszt erre IS meg kellene adni, sokkal fontosabb lenne csele
~edni. Egy ilyen verseny létjogosultsága jelentős, ugyanis a határa
Inkon túl több millió magyar él. Az Európai Uníó rendkívűl fontosnak
t~rt)a a ~agállamai nemzeti identitásának megőrzését és annak ápo
lasat. Celom az, hogya sport segítségével járuljak hozzá ehhez a ne
mes feladathoz. Első lépésben általános és középískolai testneyelő

tanárok körében készitek felmérést arról, mit gondolnak az identMis
tudatra nevelésről, és hol tartják ezt helyesnek. A kérdő iv kiértékelé
~~vel szeretnék választ kapni arra, hogyatestnevelők mennyire tart
jak fontosnak a nemzeti identitásra nevelést az iskolában, illetve mit
gond?lnak ~gy oly~n versenysorozatról, ahol csak magyar gyerekek
v~nn;~ek reszt ~ ~i1ág minden részéről. A későbbíekben ugyancsak
kerdolves felmeressel, ugyanazon iskolák tanulóinak szüleivel
edzőkkel, sportvezetőkkel és lehetséges támogatókkal szeretnék fel:
mérést végezni a versenysorozattal kapcsolatban. Bízom benne,
hogy akkora már nem leszek egyedül a terveímmel, és létrehozhat
juk a Hungarolimpiát®.

EGYETEMISTÁK ÉLETMÓDJA ÉS A MÉDlA-TERROR

Bősze Júlia
EL TE Pedagógia-Pszichológia Kar, Testnevelés és Spor/központ,
Budapest

Az utóbbi évtízedben a média egyre erőszakosabban kommunikál
egy új szé~ségi,deált, ,egy ,,,hig~-tech:', c~ont-sovány (ám magas) nőt,

amit az egeszseg, egeszseges eletmod tamadhatatlan köntösébe cso
magol. Való igaz, hogya fejlett világ egyre nagyobb problémájává vá
lik a túlsúly, de a női- és életmód magazinok jellemzően kiknek szól
na.k? A civilizációs ártalmak következtében kicsit vagy nagyon meg
noveked,~t~ t~stt~~eg~elrendelkező hölgy~knek, akik mindennapi éle
tuk m!noseget klv~njak }avJtanl egy, a tovabbi életútjukat végigkísérő

mozgas- vagy taplalkozas programmal, vagy jellemzőbben mindazok
na~, a~ik~t el~gedetlenné tudott tenni a média terrorja? Bújtatottan, az
eg~szseg.Jegyeben nem csak a többlet súllyal rendelkezőket, hanem a
';leg sovanyabbakat is szeretnék az álomhatár felé soványítani, így az
a,ltalu~ mutatott modell ,a valóban. egészséges arányokat megtartó táp
lalkozassal nem Iehetseges, A kimondva, vagy kimondatlanul is vá
gy.ott modell és a valóság közötti különbség a leggyakrabban belső

elegedetlenséget szül. A médiából áradó gyakori ellentmondások és
fél.igazságok között nehéz eligazodni. A testkultúra jövőbeli szakembe
rei hogyan tudnak elboldogulni ezen a területen? Dolgozatunkban
azonban n~m csak a ,közvetített testsúly ideál kerül megfigyelés alá,
hanem az ~I~tmod szamtala~ e!eme, mely területeken a média gyak
ran frusztralo trendeket diktal, am a legtöbb divatos "szokás" - ha az
egé;;zség totális értelmezését tartjuk szem előtt - gyakran nem mond
hatoak, az egyen szempontjából egészségesnek. A posztmodern, túlfo
gyaszto, egyre jellemzőbben ülő életmódot folytató embernek mindin
kább él~.t-halál kérdéssé váló feladata a tudatos életvitel (életmód),
azon belulls a test-kontroll kiemeit szerepet kap, Adódott a kérdés va
jon a média-terror mennyire érhető tetten hallgatónőink testmér~tei
ben: ill~tve men,nyire jel~nik meg életmódjukban, Ez utóbbit, a táplál
kozasI es piheneSI szokasaikat, valamint a fizikai aktivitásukat kérdő

ivvel derítettük föl. Előadásunkban a kapott eredményeket ismertet
jük.

AZ EGYENSÚLYTARTÁS FEJLESZTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
. (ESETTANULMÁNY)

Bretz Éva' - Lénárt Ágota" - Tihanyi József
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Spor/tudományi Kar
.Biomechanikai Tanszék, ..Pszichológiai Tanszék, Budapest

!,posztu~ális szabályozó rendszer számára kihívást jelent az instabil
alatamasztas, melyhez az feltehetőleg alkalmazkodni is képes. A sta
bllometria modern módszerei lehetővé teszik az egyensúlytartás sok
oldalú és kifinomult vizsgálatát. A két módszert kombinálva elvileg le
hetsé,ge,s az e,gyensúlyta~t~s fejleszthetőségének vizsgálata, a fejlődés

m.erteken~,k ,es dlnamlka}a,nak ~~~et~se. Az egyensúlyozó képesség
~~jleszthe~osegen,~k felmerese celjabol egy felnőtt alany (számszeri
ja.sz) a kovetkezo programot hajtotta végre: fejlesztő gyakorlatként 7
he~en k;resztul n~p?nta l? percig instabil eszközön egyensúlyozott
(gombsuvegre erosltett korlap), emellett rendszeres időközönként

részletes stabilometriai vizsgálatot végeztünk. A vizsgálat során az
alany az alábbi próbákat hajtotta végre: (1) Romberg-teszt nyitott és
csukott szemmel, (2) Romberg-teszt egyensúlyozó eszközön, nyitott
szem,mel, (3~ bal illetve )ob,b lábon állás, nyitott szemmel, (4) súly
p~Jntathelyeze.s' tesztek vlzuahs feedback mellett egyensúlyozó eszkö
zon (testlenges akaratlagos csökkentése, súlypont áthelyezése előre

megha,tározott pontokba illetve adott területen belül), (5) súlypontát
helyezes frontális, szagittális és átlós irányban, vizuális feedba<;k mel
lett. Az 1-3. esetben a spontán testlengés mértékét, a 4-5. esetben az
a~a~at~ag?s s~lypontáthelye~és s~b~sségét, pontosságát és hatékony
sagat ertekeltuk. A testlenges mertekét jellemző 25 paraméter értéke
32,5, +/ - 18, l, %-os csökkenést mutatott. A súlypontáthelyezés 16 pa
rametere eseteben 45,5 +/ - 19,8 %-os javulást tapasztaltunk, Ala
nyunk elmondása szerint a fejlődés a stabilabb beállásban és az oldal
!rányú c~~zóhiba jelentős csökkenésében is megnyilvánul. Eredménye
Ink alapjan elmondható, hogy az egyensúlyozó képesség az általunk
alkalmazott egyensúlytréning hatására jelentős mértékben javult, és e
javulás a stabilometria segítségével kvantitatívan követhető. Munkánk
előtanulmánynak tekinthető, az egyensúlyfejlesztés edzésmódszerként
való alkalmazhatóságának bizonyitására egy nagyobb elemszámú
mintán végzendő követéses vizsgálatot tervezünk.

SPORT ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
SOPRONI SZOCIÁLPEDAGÓGUS NŐI HALLGATÓK

SZEMÉLYISÉGÉNEK ALAKULÁSA A KÉPZÉS IDEJE ALATT

Bucsy Gellértné
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai
Főiskolai Kar, Sopron

Az előadás az 1998/1999-es tanévben megkezdett és a 2002/2003-as
tanévben lezárt sportpedagógiai kutatás részeredményeit tárja az olva
s~elé. A Nyugat-Mag~arországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
FOlskolal Kar Testneveles Tanszékének oktatói a hazai felsőoktatási in
tézmények között egyedülálló módon az egészségkultúra-testkultúra
te,rül~té,n speciális tantervet dolgoztak szociálpedagógus hallgatók
kepzes~re. i\,nevelesi-oktatási program célkitűzése az volt, hogya
hallgatok a fOlskolal tanulmányaik során elsajátított ismeretek, kész
sé9:k, attitűdök.)elle~vonásokés fejlesztett képességek segítségével
- vegzett pedagoguskent - helyes magatartásmintákat közvetítsenek
környezetük felé. A fizikailag aktív életvitel kialakítása központi helyet
kapott a nevelési koncepcióban. A képzés hatékonyságát keresztmet
sz~tl é~ longitud,í~ális vizsgáJattal követtük, mely kiterjedt a hallgatók
egeszseg-kulturahs magatartasanak, sportmotivációjának, fizikai telje
sitöképességének és személyiségének vizsgálatára. Utóbbi eredmé
nyeinek bemutatására kerül sor az előadásban. A személyiségvizsgá
latban soproni nappali tagozatos női hallgatók vettek részt. A kereszt
metszeti vizsgálat mintáját 82 végzős diák adta, akiknek eredményeit
~;;sz,ehasonlitottuk "a n~íregyházi ~anár szakos pedagógusjelöltek (44
fo) es a magyar nOl minta (414 fo) adataival. A kutatás módszere az
Eys~,nck-féle (EPQ) ;;zemé!yiségteszt volt. A longitudinális vizsgálat
31 fo soproni hallgatora terjedt ki. Az adatok felvétele a pszichológiai
alkalmassági vizsgán a ePI, az utolsó tanulmányi félévben az Eysenck
fé!e elj~rásho~ szerkesztet~ k~rdőiv~el történt. A személyiségvizsgálat
nai felteteleztuk, hogya kepzes soran módosulnak a szociálpedagógus
hallga~ók, bizony~s személyis,égvonásai, erősödnek a segítőpedagó

gus-palyan szukseges jellemzok. A kapott - az előadásban bemutatott
- eredmények lehetőséget adtak hipotézisünk igazolására.

A MAGYARORSZÁGI SPORTEGYESÜLETEK HELYZETE 2003-BAN

Bukta Zsuzsanna
Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Budapest

Soksz?r hang,zik el az a k.~tségtelenül helytálló megállapítás, hogya
sporttevekenyseg az egyesuletekben zajlik, ezek a szervezetek adnak
szakmai hátteret a sportolóknak, edzőknek, ezért az ő létük, fennma-
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radásuk, fejlődésük a záloga a magyar sport fennmaradásának. A köz
vélemény a sportklub szó hallatán leginkább azokra a nagy és legen
dás egyesületekre gondol, amelyek a magyar élsport sikereinek ková
csai, a legsikeresebb sportolóink műhelyei. Ezek száma 20-30-ra te
hető, szemben a statisztikai adatokban szereplő 3000-3500 sportegye
sülettel, melyek működéséről, tevékenységéről, forrásairól viszonylag
kevés adat áll rendelkezésre. A magas szintű versenysporttal foglalko
zó egyesületek mellett nagy szükség van azokra az egyesületekre,
amelyek otthont adnak az alacsonyabb szinten, gyakran csak hobbi
ként sportolóknak, a szabadidősportot szervezik, egy-egy sportágat
próbálnak szélesebb körben népszerűsiteni. A kérdőivvel és mélyinter
júkkal végzett kutatás rávilágit arra, hogy pontosan milyen tevékeny
séget végeznek ezek az egyesületek, milyen forrásaik vannak, kik dol
goznak bennük és milyen a kapcsolatuk a kormányzati szervekkel. Az
előadás be kíván számolni a kutatás legfontosabb tanulságairól.

VERSENGÉS ÉS KOOPERÁCIÓ ELSAJÁTiTÁSA JÁTÉKKAL

Bús Imre
Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd

Versengés és kooperáció az élővilág alapvető működési formái.
Egyedek és csoportok versengenek a különböző erőforrásokért, érvé
nyesülésért, de szükség esetén kooperálnak is. Ez jellemző az alacso
nyabb és a magasabb rendű élőlényekre is. Az embernél azonban sok
kal bonyolultabb a helyzet az emberi társadalom összetettsége miatt.
Az emberiség történetében olykor a kőzösségi ősszefogás, máskor az
egyéni és a csoportos versengés kerül előtérbe, válik értékesebb ma
gatartási formává. Pedig az egyének hamar rájőnnek arra, hogy van,
amikor a versengő, van, amikor az együttmüködő magatartás a célra
vezető. A versengés több formában van jelen az iskolában. Az egyének
közötti versenyekre nagyon alkalmasak a szabályjátékok. Lényeges,
hogya versengés milyen körülmények, milyen szabályok kőzött megy
végbe. Nemcsak a "Fair Play" miatt, hanem a szabályok adta kerete
ken belüli versenyzés megtanulása miatt. A szabályok elfogadása
ugyanis mar átvezet az együttműködéshez. A versengés mellett koope
rálnak is a gyermekek az iskolában. Ez szükséges a tanulásban a jobb
elsajátítás miatt és a nevelésben a közösség kialakítasához. A jó osz
tályközösséghez, az osztály, az iskola müködéséhez megfelelő segitség
lehet a szabályalkotó osztálygyűlés, az igazlátó nap és más közösség
alkotó kooperatív játék. Itt is lényeges a pedagógusok felkészültsége
és a tudatos pedagógiai munka. Vannak olyan tevékenységek is, ame
lyekben a versengés és a kooperáció egyaránt jelen van. Ezekben a
versengö és az együttmüködő magatartás elsajátításán kivül azt is
megtanulják a gyermekek, hogy mikor versengjenek és mikor koope
ráljanak. A játék erre is lehetőséget ad. A csapatjátékokban ugyanis
együttmüködnek a tagok, ugyanakkor versenyeznek a többi csapat el
len. Tehát az ember életében fontos versengő és együttműködő maga
tartást a gyermekeknek el kell sajátítani, hogy az életben jobban bol
doguljanak. Ezt segíthetik a pedagógusok játék alkalmazásával.

A FlZlKA AKTIVITÁS GENOMIKAI VONATKOZÁSAI

Dékány Miklós - Harbula Ildikó - Györe István - Falus András' 
Pucsok József
Országos Sportegészségügyi Intézet, Kutató Osztály, Budapest
'Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt - és Immunbiológiai Intézet,
Budapest

A Humán genom program elindulásával kezdődtek el azok a típusú
vizsgálatok, melyek a fizikai teljesítőképességgel összefüggő genetikai
jellemzők azonosításával foglalkoznak. Mindezek során a nemzetközi
szakirodalomban napjainkig összesen 71 autoszomalis és 2 X kromo
szómához kötődő lókuszt azonosítottak. A teljesítőképességért felelős

gének azonosításának ugrásszerű növekedését mutatj<l, hogy egy év
vel korábbi adatok szerint mindőssze 291ókuszt neveztek meg. Saját
vízsgálatainkban 40 sportoló (evezős, triatlonos, mountain-bike-os,
tornász) teljesítmény-élettani adatait és ACE genotípusat hasonlitottuk
őssze 26 jól edzett kontroll személlyel. Sportág szerint, a teljesítőké

pességet jól jellemző V02max értékében, illetve a vértejsav szint ter
helésre bekövetkező fokozódásában nem találtunk különbséget az el
térő genotípussal rendelkező személyek között. A terhelés légzésí
anyagcseréjének intenzitását jelző VE/MWkell értéke szignifikáns kü
lönbséget mutatott (p<O,04) az allélelőfordulással összefüggően (VEI
MWkell<l esetén 0,30;'0,70, míg VE/MWkell>=] esetén 0,54; 0,46
volt az I és a D allél előfordulási gyakorisága). Az inzulin és glukóz me
tabolizmussal kapcsolatban a a-3-adrenerg receptor (ADRB3)
Arg64Trp mutációját vizsgálva találtak összefüggést az éhomí glukóz
és a glikozilált hemoglobin szint között edzésprogram és alacsony ka
lóriabevitel együttes hatására. A vér lipid és lipoprotein fenotípussal
kapcsolatban az apolipoprotein E (APa E) genotipusát vizsgálták. A
fIZikai aktivitás és az APa E genotípus között interakció volt kimutat
ható a HDL koleszterin szinttel összefüggésben. Az APa E2 hordozó

inaktiv férfiaknak volt a legmagasabb a HDL szintjük, a többi genoti
pusúakhoz képest. A fizikailag aktív férfiak körében az E4 alléllel ren
delkezőknek a legnagyobb, az EJ homozigótáknak közepes és az E2
hordozóknak volt a legalacsonyabb a HDL koleszterin szintjük. Az em
beri teljesítőképességért felelős géntérkép felderitése jelenleg még a
kezdeti lépéseinél tart. Az újabb kandidáns gének azonosítása érdeké
ben expressziós szintű kutatásokra és a teljes genomot átfogó polimor
fizmus markerek kimutatására van szükség. Mindezek segítségével az
eddigi hagyományos fenotípus elemzéseken alapuló teljesitmény diag
nosztikai vizsgálatokat hatékonyan kiegészítheti egy újfajta szemléletű

molekuláris biológiai alapokra épülő genotípus vizsgálat.

SPORTFINANSZÍROZÁS: KI MIT TUD?

Dénes Ferenc
Sportunio Kft., Budapest

A sportfinanszirozás az elmúlt másfél évtized egyik slágertémája volt
a sportról szóló közbeszédben. Mig a 80-as évek közepéig többé-ke
vésbé továbbélt - természetesen nem problémamentesen.- a tervgaz
dasági bázisvállalati eltartó rendszer, a rendszerváltoztatás környékén
világossá vált, hogy az "ingyen leves" korszaka lejárt, a sportolási te
vékenység megszervezése, létrehozatala és. megvalósítása nemcsak
"sportszakmai" kérdés, hanem sportgazdasági is (ami bizony beletar
tozik asportszakma fogalmába ... ). A "sportfinanszírozás", így idézőjel

ben, ha nem is jellemzően magyar gumicsont, de nem tartozik a sport
gazdasági kutatások fősodrába. Már csak azért sem, mert a sportgaz
dasági kutatások számára jobbára alaptézis a piacgazdasági környe
zet, ahol a sporttermékek, -szolgáltatások árát meg kell fizetni, akár
üzleti vállalkozásként akár egyesületí keretben állitják elő. (Az persze
már lényeges kérdés például, hogy mennyi, vagy hogyan alakul ki az
a bizonyos ár.) Ezzel szemben a magyar sportadminisztráció többsége
számára a sportfinanszírozás az állami támogatások mennyiségét és
elosztását jelenti. Meg az ezért folytatott harcot. A partízánok zászlajá
ra a "Határozzuk meg az állami feladatokat a sport területén, és azo
kat finanszírozza az állam!" jelszó van írva. Ebben az összefüggésben
a sportfinanszírozás intézmények, szervezetek vezetői elitek hatalmá
nak fenntartását, illetve újraelosztását jelenti. Előadásomban a sportfi
nanszírozás kérdését a sporttevékenység előállítása szempontjából
vizsgálom egy egyszerű modell segítségével. Az előadás újdonsága és
jelentősége hármas: (1) A sportfinanszírozás kiindulópontja mikroszin
tű, ebből vezetem le és általánosítom makroszintre következtetéseim.
(2) Az alkalmazott modell átfogó, egy modellben tudom értelmezni a
sport tevékenységek különböző részpiacait, illetve az informálís spor
tot. (3) A modell segítségével elvégezhető a sporttevékenységek osz
tályozása. Az előadás a piacgazdaság vonatkoztatási rendszerében ér
telmezi a magyar sport intézményi problémáit, és reményeim szerint a
piaci gazdaságí környezettel harmonizáló kezelési javaslatokat kínál
mindezek megoldására.

AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI
(SPORT A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜL)

EkJer Judit
Berzsenyi Dániel Főiskola, Sporttudomány-elméleti Tanszék,
Szombathely

Az iskolában folyó testedzésnek és sportolásnak hagyományosan
több színtere van. A tanóra i testnevelésen kívül fontos szerepe van a
sportnak az iskola rendszeresen és alkalmilag megtartott programjai
ban is. A plusz órák kihasználásával is szinte lehetetlen a mindenna
pos testnevelés törvénybe foglalt kívánalmának, tanórai keretben
megfelelni. Ez, valamint a szülők és a gyerekek részéről egyaránt meg
mutatkozó igény az iskolai szabadidős elfoglaltságok, ezen belül külö
nösen a sportolási lehetőségek bővítésére, megnövelte a szabadidőben

nyújtott sportprogramok jelentőségét. A kutatás során arra kerestünk
választ, hogy ezek a késztetések, hogyan változtatták meg az iskolai
sport szerkezetét és tartaimát. Szombathely valamennyi, szám szerint
17 általános és 15 középfokú iskolájában gyűjtöttünk adatokat. Ele
meztük az iskolák tanórai és tanórán kívüli óratervét és éves program
ját, valamint strukturált interjút készitettünk legalább egy vezetőjével

(igazgató vagy helyettes), és egy testnevelőjével. Az elemzés egyrészt
a testnevelésnek és sportnak az arányát vizsgálta az iskola tanórai és
tanórán kívüli programjaiban, illetve az iskola évente megrendezésre
kerülő hagyományos rendezvényeiben. Másrészt a tanórán kivüli és
"hagyományos" mozgásos programok tartaimát vizsgálta. A tanórai
testnevelés óraszámok átlaga 3. Ez az óraszám az általános iskolákra
és a gimnáziumokra jellemző leginkább. A szakközépiskolákban már
kevesebb ennél, a szakképző iskolákban pedig általánosan heti kettő

re csökken. A szabadidős elfoglaltságokon belül a mozgásos tevé
kenységek aránya, az általános iskolákban és gimnáziumokban 40 
60% közötti. A szakközépiskolákban és szakképző iskolákban ez az
arány átlagosan 60 - 100%-ra emelkedik, bár igen nagy szóródást mu
tat. Az iskola évenként visszatérő, rendszeresen megrendezésre kerülő
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rendezvényei között a legnagyobb arányban az általános iskolákban
találtunk mozgásos, sportos programokat. A középiskolákban ugyan·
ez nagyobb szóródással 35-62% között szerepel az iskolai programok
ban. Az alacsony tanórai óraszámhoz 60%-ban a szabadidős sportolá
si lehetőségek magas aránya járul. Ugyanakkor a magas testnevelési
óraszámmal dolgozó iskolák között találhatóak arányaiban kevés, iliet
ve jelentős szabadidős sportolási lehetőségeket biztosító iskolák is. Az
iskolai testnevelés céljai, az ismert iskolás koron belüli célok mellett,
alapvetően a jövőbe mutatnak. A felnőttkori - önállóan szervezett, tár
sasági élményeket, felüdülést nyújtó - sportoláshoz szükséges ismere
tek és szokások kialakításának színtere, egyenlő hangsúllyal a tanóra és
az iskola által nyújtott szabadidős sportolási alkalmak.

A FIZIKN TERHELÉS HATÁSA AZ IMMUNRENDSZERRE

Ékes Erzsébet - Györe István - Nemeskéri Veronika 
Zakariás Géza' - Dékány Miklós - Pucsok József
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
'Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Győr

Az immunrendszer fő feladata, hogy fenntartsa a szervezet optimá
lis alkalmazkodását a környezethez. A szabályozás neurohumorális
úton történik. Közepes intenzitású fizikai aktivitás javitja, hosszú ideig
tartó, intenzív terhelés viszont rontja az immunfunkciót. A vizsgálat
célja volt intenziv, hosszú ideig tartó versenyszerű felmérés során ta
nulmányozni, vérből és vizeletmintákból egyes anyagcsere-mutatókat
és az immunglobulinok változását. A vizsgálatban 15 élvonalbeli triat
lonista vett részt, akik versenyszerű körülmények között teljesitettek
1500 m úszótávot, ezt egy órás restitució követte, majd 10000 m fu
tás következett. A kapilláris vérmintákat nyugalomban, úszás után, az
l órás pihenőt követően és futás után vettük. Vizeletminta vételére
nyugalomban, valamint az úszó és a futóteszt után került sor. Terhelés
hatására a Hgb, Htkrit és az immunglobulinok kisfokú, nem szignifi
káns emelkedése volt megfigyelhető. A fehérvérsejtszám a nyugalmi
5,74xl09/L+/-l,28-ról 9,29xl09/L+/-2,15-re nőtt az úszás és
13,37x l 09/L+/-4,3-ra nőtt a futást követően (p<O,OOl), amit a granu
locita szám növekedése okozott. A limfocitaszám és trombocitaszám
mindkét terhelés után szignifikánsan nőtt, de az egyórás pihenő után
szignífikánsan alacsonyabb volt a nyugalmi értékhez képest. A plazma
IgA/IgG arány a teszt során végig emelkedett volt a nyugalmi értékhez
képest. A vizeletben a mikroralbuminuria, a transzferrin és IgG ürítés
folyamatosan, szignifikánsan nőtt. A szintet teljesítők az úszótesztet kí
sebb anaerob erőkífejtéssel végezték, plazma IgG értékük nőtt, míg a
nem teljesitőknél nagyobb anaerob erőkifejtést figyeltünk meg és IgG
értékük nem változott, emellett fehérvérsejtszám növekedésük és a vi
zelettel ürített transzferrin és IgG értéke is magasabb volt. Vélemé
nyünk szerint az intenziv fizikai aktivitást követő jelentős fehérvérsejt
szám változásáért feltehetően a katekolaminok, mig a terhelést köve
tő limfocitaszám változásáért a kortizol tehető felelőssé. A vizeletben
mért anyagok kiválasztása molekulasúlyuktól függetlenül, ún. nem
szelektiv módon történt. A rendszeresen végzett, kimerítő fizikai akti
vitás a vizelettel jelentős mennyiségű transzferrin és IgG kiválasztást
okoz, mely a vér transzferrin és IgG szintjének csökkenését eredmé
nyezheti.

A f1ZIKN AKTIVITÁS HATÁSÁNAK LONGITUDlNÁUS
VIZSGÁLATA PREPUBERTÁSKORÚ GYEREKEK TESTI

FELÉP1TÉSÉRE ÉS ÁLLÓKÉPESSÉGI TELJESÍTMÉNYÉRE

Faludi Judit - Zsidegh Mikl6s - Farkas Anna - Petrekanits Máté' 
Mészáros János
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest,
'BHSE Humet Klinika, Budapest

Az öt éves követéses vizsgálat során elemezni kívántuk egy olyan ta
nuló csoport testi fejlődését és állóképességi teljesítményének változá
sát, mely csoport jó körülmények között, a főváros egyik budai kerü
letében él és tanul. A megkeresett tanulók önként, szülői beleegyezés
sei vettek részt a programban 1997 és 2002 között. A követéses vizs
gálatban összesen 42 tanulónál gyűjthettünk adatokat minden alka
lommal. A testösszetétel jellemzésére szakirodalmilag elfogadott ant
ropometriai eljárásokat alkalmaztunk (Conrad 1963, Drinkwater és
Ross 1980, Parízková 1961), a gyermekek biológiai fejlettségét Mészá
ros és Mohácsi (1983) javaslatai alapján becsültük. A terhelés alatti
gázanyagcsere jellemzőket Jaeger m-DATASPIR analizátorral regiszt
ráltuk. A kimerülésig tartó teszt terhelést (előzetes gyakorlás után) fu
tószalag-ergométeren (Jaeger 6000 LE) hajtották végre a vizsgáltak.
A vizsgált antropometriai és terhelés maximumán mért élettani jellem
zők mintánkénti átlagai statisztikailag egyformák voltak az első adat
felvétel alkalmával, így az iniciális különbségek nem korlátozhatják a
különböző mennyiségű fizikai aktivítás következményeinek elemzését.
A vizsgált antropometrjai és terheléses élettani jellemzők az öt év alatt

kialakult változások és mintánkénti különbözőségek alapján két cso
portba rendezhetők. A rendszeres fizikai aktivitás hatásaként (tehát a
második adatfelvétel időpontjától) csökkent az aktív gyermekek rela
tív testzsirtartalma és nőtt relatív izomtömege. A terheléses élettani
változók közül az aktiv csoportban nagyobb volt az abszolút és a rela
tív percventilláció, az oxigénpulws és a testtömegre vonatkoztatott ae
rob teljesítmény. Az aktív gyermekek fizikai teljesítménye és fizikai
munkavégzésének gazdaságossága is az utolsó öt adatfelvétel alkal
mával jelentősen meghaladta a nem aktívakét. Ezekben sem feltéte
lezhető a mintafügg6 jelenség torzító hatása, mivel a csoportok kiala
kitásakor a kezdetí élettani és fizikai teljesítmény nem volt szempont.
Az aerob teljesítmény fejlesztése nem lehet öncélú. Még a nagyon ki
emelkedő aerob teljesítmény-mutatókhoz sem szükségszerűen társul
jó vagy kiemelkedő fizikai teljesítmény. Az értelmezés tehát akkor he
lyes, ha az élettani alapokat és a végeredményt (a leadott fizikai telje
sítményt) együttesen elemezzük és minősítjük.

TÁPLÁLKOZÁSISZOKÁSOK,ÉLETMÓD
ÉS TESTALKAll JELLEMZŐKKOSÁRI.ABDÁZÓ F1ÚKNÁL

Farkas Anna - Szmodis Márla - Szőts Gábor - Prókai András
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
A vizsgálatban összesen 70 fő kosárlabdázó fiú töltött ki kérdőívet,

valamint 23 sportoló testalkati paramétereit vizsgáltuk, közülük 21 fiú
kérdőívet is kitöltött. A vizsgált gyerekek 10-11 éves naptári életkorú,
a MAFC egyesületben kosárlabdázó fiúk voltak. A kérdőívben szerep
lő adatokat a táplálkozással, testmozgással, szabadidős tevékenység
gel kapcsolatos kérdések alapján értékeltük. A testalkatí paramétere
ket 24 alapadat felhasználásával, testalkati mutatók segítségével jelle
meztük. A vízsgált fiúk testmagassága egyértelműen magasabb az át
lagosnál, amí részben szelekcíós hatásnak is tekinthető. A testalkati
vizsgálatban részt vett fiúk többsége a kérdőívben a testmagasságát
túlbecsülte, míg a testsúlyát inkább alábecsülte. A kérdőív alapján a
táplálkozásí kép ígen vegyes, ami azonban egyértelmű, hogy gyakor
latilag nem, vagy csak néhányan fogyasztanak halat, és a húst sem
mindenki jelölte meg. Kedvezőnek tűnik, hogy senki sem jelölte meg
a zsírt, ami feltehetően annak is betudható, hogy tudják, nagy mennyi
ségben kedvezőtlen hatású lehet. A fiúk nagy része átlagosnak, meg
felelőnek tartja a testsúlyát, szinte kivétel nélkül egészségesnek érzik
magukat. Egészségük érdekében legtöbben a sok mozgást, gyümölcs
és vitamín fogyasztását tartják fontosnak. Még azoknál is igaz ez, akik
egyébként túlsúllyal rendelkeznek, testzsírtartaimuk az átlagnál maga
sabb. Valószínűleg tudják, hogy mi a helyes, de nem bíztos, bogy min
dig be is tartják azt. Sajnos a kérdőívet jó néhány esetben a szülő töl
tötte ki, ami nemcsak az irásmódból, de a válaszokból is egyértelmű

en kitűnik.

NORMÁL TESTTÖMEGŰ ÉS TLILSÚLYOS I<JSISKOLÁSOK
MOTORLKUS TELJESITMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLíTÓ VIZSGÁLATA

Farmosi Istváh - Gaál Sándorné
Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Kar, Szarvas
Négyszázhuszonhat 9-10 éves iskolaí tanulót - 221 fiút és 205 lányt

- vizsgáltak a szerzők. Két csoportot alakítottak ki, a hazai referencia
90-es percentilisével számított testtömeg index (BMI) felhasználásá
val. A nem túlsúlyosok közül kiemelték a kis súlyúakat a 10-es per
centilísből számított BMI alapján. A teljes minta 18,3 %-a kis súlyú, a
normál testtömegűek aránya 56,3 %, míg a túlsúlyosaké 25,4 %. A
motorikus tesztekkel a gyorsaságot a gyorsasági erőt, az állóképessé
get, a ritmusváltás képességét és az összetett motorikus ügyességet
vizsgálták. Az összehasonlítás F próba után t, illetve d próbával végez
ték, 5 % hibavalószinűségi szinten. A csoportba sorolásból következő
en igen erősen szignifikáns (p<O,OOI) különbség adódott mindkét élet
korí csoportban, a fiúknál és a lányoknál egyaránt a BMI index átlagai
között. A motorikus tesztek közül szignifikáns differencía (p<5%) az
akadálypálya tesztnél jelentkezett szisztematikusan valamennyi cso
portnál. A 6 perc futás teszt átlaga i ugyancsak szignifikánsan külön
böztek a 10 éves fiúknál és lányoknál. A többi motorikus tesztnél, így
pl. a vágta- és rítmusváltásos futásnál, a helyből távolugrásnál és a
medicinlabda dobásnál szignífikáns különbség nem adódott.

EGY EURÓPA-BAJNOK BIRKÓZÓ
SZEMÉLYISÉGÉNEK JELLEMZŐI AZ EZREDFORDULÓN

Fodor Tamás - Nagykáldi Csaba
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Küzdősportok Tanszék, Budapest
A képzett szakemberek előtt már régóta ismert, hogya sportteljesít

mény a személy komplex teljesítménye és mindazt, amit az edzések
sorozatával fejlesztett és begyakorolt, a személyisége hangolja össze.
Ezért rendkívül fontos, hogy az egyént mindinkább megismerjük. Azok



2003/3 orttudomán . Szemle 17

az edzők, akik a technikai és erőnléti fejlesztés mellett lemondanak a
versenyző egyéniségének megismeréséről, valósággal bezárják ver
senyzőjüket egyfajta teljesítményhatárba. Munkánkban kísérletet te
szünk egy birkózó élversenyző személyi profíljának megrajzolására tel
jesitmény-közeli helyzetben. A tanulmány méréseken alapul és kiter
jed az önbizalom, önhatékonyság, dominancia, kockázatvállalás, küz
dőképesség, az önértékelés fizikai, motoros és motivációs faktoraira,
továbbá a szorongás különféle teszt-változóira. A jellemzőket nagyobb
statisztikai háttér segítségével értelmezzük.

EURÓPAI INTEGRÁCiÓ:
NYERTESEK ÉS VESZTESEK A SPORTBAN?

Földesiné dr. Szabó Gyöngyi
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Társadalomtudományi Tanszék, Budapest

Magyarország közeli csatlakozása az Európai Unióhoz vegyes fogad
tatásra talál a lakosság körében, egyaránt kíséri szkepticizmus és lel
kesedés, aggódás és reménykedés. Noha az EU sportpolitikájában
axióma a tagállamok autonóm sport modelljeinek, hagyományainak
tiszteletben tartása és a sportot a nemzeti identitás megőrzése fontos
színterének tekintik, úgy tűnik, hogy a magyar sportban az ambivalen
cia fokozottabb, mint a kultúra más területein. Az előadás első részé
ben a szerző a magyar sport jelenlegi állapotának és az Európai Unió
sportot - közvetlenül vagy közvetve - érintő, meghatározó dokumentu
mainak vizsgálata alapján azt tárgyalja, mi ad okot bizakodásra és mi
indukál félelmeket a hazai sportban az európai integráció kapcsán. Az
előadás második részében a szerző egy survey módszerrel végzett ku
tatásra építve azt tanulmányozza, hogyan vélekednek a jövő szakem
berei a sportot érő kihívásokról és saját lehetőségeikről. A felmérés né
hány fővárosi, valamint vidéki főiskola és egyetem sportszakos (test
nevelő tanár, edző, sportmenedzser) hallgatói körében zajlott, intézmé
nyenként a teljes populációban. Az adatgyűjtést standardizált interjú
val végezték. Az eredmények interpretálása és összegzése alapján a
szerző javaslatokat tesz az európai integráció és a sport problémakö
rének intenzivebb és hatékonyabb kommunikálására mind makro 
mind mikroszinten.

A MAGYAR SPORTTUDOMÁNY HELYZETE ÉS TÁVlATAI

Frenkl Róbert
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest

A sporttudomány multidisciplináris, integrált, fiatal tudományterület.
Meghatározott fejlődési folyamat eredménye a terminológia egységes
sé válása, ennek alapvető eleme a sporttudomány fogalmának elfoga
dása. A sporttudomány egyfelől számos társadalom- és természettu
dományi ág - sportszociológia, sportpedagógia, sportpszichológia,
sportélettan, sportbiomechanika ... - alkalmazott tudományterülete.
Másfelől a sportági módszertani kutatások a sporttudomány leginkább
sajátos területeit jelentik, természetesen ezekben ís sokféle tudomány
ág ismeretei ötvöződnek. A sporttudományos kutatások felölelik a
sport gazdag társadalmi feladatrendszerének egészét. Mind a sport
egészségvédő, egészségfejlesztő szerepe az urbanízált társadalomban,
mind a versenysport-élsport fejlődése, mind asportélet társadalmi
gazdasági összefüggései igénylik a tudományos hátteret, az új ismere
tek feltárását. A sporttudomány hazai fejlődésében, elismertetésében
lényeges mozzanat volt a kutatók utánpótlását biztosító Nevelés- és
Sporttudományi Doktori Iskola akkreditálása a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karán. Hasonlóan jelentősek a Ma
gyar Tudományos Akadémía szervezetében megjelent bizottságok
(Sporttudományi Bizottság, Sportpedagógiai Szekció) .•A hazai sport
tudomány az általánosságban jellemző szerény feltételek ellenére is lé
tezik, igyekszík lépést tartani a hazai tudományfejlődéssel és, köszön
hetően néhány személyiségünk törekvéseinek, nemzetközi elismert
ségnek és tekintélynek is örvend. A jelenlegi helyzet alapján a sporttu
domány fejlesztésének kulcsa: a nemzetközi trendeknek, a magyar
sport érdekeinek és a hazai társadalmi-gazdasági viszonyoknak meg·
felelő fejlesztési és finanszírozási stratégia kialakítása és annak meg
valósítása. A finanszírozás korszerűsítése, jelenlegi problémáinak
megoldása pozitiv változást eredményezhet a sporttudomány, a kuta
tás feltételeinek fejlesztésében.

ELŐTANULMÁNYOK
A RENDFENNTARTÓ ERŐK STÁTUSÁRÓL A HAZAI

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK RENDBONTÁSAINAK TClKRÉBEN

Freyer Tamás
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest

Az előadás kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a magyar labdarú
gó mérkőzések biztosításában résztvevő szereplőket. A rendvédelmi
erők - rendőrök, rendezők - feladata asportrendezvények rendbontás-

mentes lebonyolítása. Munkájukat sok kritika éri, melynek alapja a
stadionok és környezetük egyre romló biztonsági helyzete. Ennek
egyík lehetséges oka, az állami (rendőrség) és a magán (bíztonsági
cégek) szervezetek együttműködésének hiányos koordinációja. Az
előadás célja, hogy bemutassa a rendőrség és a magán biztonsági cé
gek munkáját. Felvázolja jogi környezetüket, oktatásukat-felkészitésü
ket és infrastrukturális hátterüket. A szerző következtetéseiben meg
állapítja, hogy ezeknek az eltérő struktúrájú szervezeteknek az együtt
működése csak partneri alapokra helyezett folyamatos kommunikáció
és koordinácíó útján lehetséges. Felvázol néhány modellt, melyeknek
megvalósítása hatékonyabbá tehetné a rendvédelmi szakemberek
munkáját, a sportrendezvények biztosítása során.

PÁLYAALKA~~ÁG} KÉPZÉSI ALKAI..J1ASSbG.TESTNEVELŐ
TANARKEPlESRE JELENTKEZOK KOREBEN

Fügedi Balázs - Rigler Endre"
Eszterházy Károly Főiskola, Testnevelés Tanszék, Eger
"Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest

Bizonyos egyetemeken, főiskolákon a nagy jelentkezési létsz$m
miatt próbálják a legjobbakat kiszűrni egy felvételi eljárás során. Igy
van ez mérnök, orvos, közgazdász, jogász-képzéssel foglalkozó intéz
ményekben. Mióta azonban a kormány egyre több embert enged be a
felsőoktatásba, néhány egyetem nem preferálja az ilyen felvételit, ha
nem a kétszintű érettségi felé tekintget, mely a legújabb rendeletek
alapján elfogadottnak tekinthető. De nem így van ez, ahol az ismeret
anyag elsajátítására nem mindenki képes - a festészettel, tánccal, a
képzőmüvészettel foglalkozó iskolákban, és bizonyos értelemben a
sportintézményekben is. A képzési anyag elsajátítása is már egy sa
játos készséget kíván. Felméréseinkben ezúttal döntően a gimnaszti
ka és torna mozgásanyagára fókuszáltunk, hiszen itt igen változatos
mozgásformákat és az ezekhez szükséges képességhátteret találunk.
Mérvadónak fogadtunk el a mozgástanulás szempontjából egy 64 üte
mű gimnasztikai gyakorJatláncot, melynek bemutatását kritériumok
szerint minősítettük, s az esetleges hibákat egy speciális hibaskála
alapján mértük. Meghatározónak tekintettük még asportági felvételin
szertornából nyújtott teljesítményeket, hiszen a mozgáskultúráról, a
koncentrációt igénylő mozgáselsajátítási, -végrehajtási készségekről

ezen mozgások rengeteg információval szolgálnak. A kapott eredmé
nyek alapján véljük úgy, hogy reálisabb képpel szolgálhatunk a moto
ros képzés követelményeinek objektív meghatározásához, valamint a
leendő testnevelő tanárok ifjúságnevelő, egészségfejlesztő munkájá
hoz.

SAJÁT NEVELÉS VAGY ÁTIGAZoLÁS?
- CSAPATÉPÍTÉS A KERÉKPÁRSPORTBAN

Fülöp Tibor
Zerge Team Sporttudományi Szakosztály, Tatabánya

A címben feltett kérdés megválaszolása nem egyszerű. Egy sportág
hosszú távú eredményes működésének alapfeltétele az utánpótlásbá
zis megléte, a tudományos kiválasztás és a szakszerű nevelőmunka.

Azonban az élsport eredménykényszere nem feltétlenül kedvez a költ
séges, bizonytalan megtérülésü és hosszantartó megoldásoknak. Egy
dolgot le kell szögezní: a csapalépítés nem érzelem vagy szímpátia
kérdése. A csapattal szemben támasztott szponzori, sportvezetői vagy
szurkolói elvárásoknak való megfelelés, a győzelem a tét. Tehát egy új
sportoló csapatba építése egyetlen fontos kérdést vet fel: nyerünk raj
ta valamit, vagy veszítünk? A saját nevelésnek és az átigazolásnak is
megvannak az elonyeí és a hátrányai. Hogy mikor melyiket alkalmaz
zuk, az a rendelkezésre álló körülményektől, a sportegyesület és a
szakosztály rövid-, közép- és hosszú távú terveitől, az anyagi lehetősé
gektől valamint a tárgyi és személyi feltételektől függ. A két módszer
ben rejlő előnyök és hátrányok ismertetése után az átigazolással törté
nő csapatépítés néhány problémáját elemzem, majd egy tesztprotokolI
modell kerül bemutatásra, melynek segítségével alaposan feltérképez
hetjük az átigazolni kívánt sportolót, és ezzel jó eséllyel kíméljük meg
a sportegyesületet, magunkat és asportolót ís az esetleges későbbi

csalódástó\, a "zsákbamacska" effektus veszélyeitől. Az átigazolással
történő csapatépítés sem egyszerű vagy gyors folyamat. Fel kell tenni
magunknak néhány kérdést: miért, milyen szerepre, milyen feltételek
kel és milyen elvárásokkal szeretnénk valakit leigazolni. Ha ezekre a
kérdésekre már tudjuk a választ, akkor jön a következő: ki lehet az, aki
a szakmai elképzeléseinknek leginkább megfelel, és ami még ennél is
fontosabb, hogy mennyire tud azonosulni ezekkel az elképzelésekkel?
Ha pedig megfigyeltük, kiválasztottuk az illetőt, saját érdekünk a lehe
tő legalaposabban megvizsgální őt orvosi, pszichológusi és edzői

szempontból. Rövidtávon az átigazolás, hosszútávon pedig a saját
utánpótlás nevelése és a tervszerű átigazolás együttesen hozhatnak
eredményt.
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5-10 ÉVES ÓVODÁSOK ÉS KISISKOLÁSOK SZOMATIKUS
FEJLEITSÉGE ÉS MOTORIKUS TEWESiTMÉNYE

Gaál Sándorné - Farmosi István
Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas
A címben jelezett korosztályból 1843 gyermeket, 940 fiút és 903

lányt vizsgáltak a szerzők Magyarország déli, dél-keleti régiójában a
testi fejlettség és a motorikus teljesitmény szempontjából. A szomati
kus fejlettség jellemzésére a testmagasságot és a testtömeget mérték,
és akorosztályos átlagadatokat összevetették a hazai referencia érté
kekkel. Az összehasonlitás eredményeként megállapitható, hogy az
egyes életkorokhoz tartozó középértékek meghaladják a hazai referen
cía 50-es, esetenként a 75-ös percentílisét. A motorikus tésztek~el az
egyes kondicionális és koordinációs képességeket vizsgálták. Igya
gyorsaságot a 20 m-es vágtafutással, a gyorsasági erőt a helyből tá
volugrással és az előre medicinlabda dobással (2 kg), az állóképessé
get a 6 perc futással, az egyensúlyozó képességet az Oseretzky-féle
egy lábon állással, a ritmusképességet a ritmusváltásos futással, a té
ri tájékozódó képességet pedig a bumerángfutással és egy akadálypá
lya teljesítésével tesztelték. Az egymást követő életkorokátlagadatai
nak az összevetése azt mutatja, hogya legnagyobb különbségek a 7
8 éves kor között figyelhetők meg. Mivel a testmagasság és testtömeg
adatok között is ekkor a legnagyobb a differencia, a szomatikus és
motorikus változások összefüggnek. Jellegzetesnek mutatkozott, hogy
az akadálypálya tesztnél, amely komplex motorikus ügyességet igé
nyei, az 5-6 éves kor között is jelentős a változás.

A BERZSENYI DÁNIEL FŐiSKOLA
A TESTKULTéIRA SZOLGÁLATÁBAN

Gadányi Károly
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

A szombathelyi főiskola a tanitóképzés hagyományait megőrizve a
kezdetektől a testkultúra magas szintű ápolását képviseli. A tanárkép
zés 1971-es megindulásakor a 4 alapitó szak egyike a testnevelő ta
nárszak volt. Az első években matematika-testnevelés, majd népmű

velés, orosz, szlovén, horvát, biológiai, földrajz és számos más szak
párban képezünk testnevelő tanárokat. A kezdeti 12-15 fős csoportok
80-100 fős évfolyam létszámra duzzadtak, amelynek kiszolgálására a
90-es évek elején a főiskolai sportcsarnok jó létesitményi feltételeket
biztositott. A Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola szellemisége
kedvezett az egészséges életmódot hirdető és a nagyfokú sportbeli ak
tivitást szorgalmazó testnevelőknek, akik testnevelő tanárjelölteken túl
a tanitó szakosok, a bölcsész és természettudományi szakok hallgatói
közül is sokat megnyertek a testkultúra ügyének. Nagy értéke a szom
bathelyi képzésnek a gyakorlat orientáltság, amelyet az egyik legna
gyobb felsőoktatási sportegyesület 14 szakosztálya támogat, valamint
az intézmény kiterjedt kapcsolatrendszere, amellyel mind a magyar
egyetemi-főiskolai sportban, mind a helyi és regionális sportéletben je
lentős szerepet játszik. Számos kiváló sportoló tanult és tanul falai kö
zött, akik jövőbeli segitésére a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött
szerződést intézményünk. Az intézmény erőssége a tudományszerve
zés, amely a sporttudomány területén is országos és nemzetközi ren
dezvényekben nyilvánul meg. Ezeknek köszönhetően rendezhetjük a
IV. Országos Sporttudományi Kongresszust.

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH ISSUES
OF WOMEN IN HUNGARY

Gáldi Andrea
Semmelweis University, Faculty of Physical Education and Sport
Sciences, Budapest
Being a woman in our world today is an immense challenge, which

is hard to respond to. There has been an increase in the tasks of the
female population both in the family and in the society. Women are
playing several roles daily as mothers, wife, employees or employers.
ln order to manage the tasks expected by those roles and maintain
harmonic standard of living they must maintain good health and good
fitness condition. Based on the most recent statistics the first half of the
study analysing the health conditions of Hungarian women, life expec
tancy, mortality data, death causes, and sickness rates. The health
problems mentioned reasoned the need for the special program of the
Ministry of Youth and Sports, called "Women in Sport" in the year of
2000. The goal of the program was to provide equal opportunity for
women of ali abilities in ali area of sport, to enhance women's partici
pation in ali areas of sport, to emphasise the health preventive and he
alth promotion functions of sport, to emphasize the role of media, to
call attention to changes to be made in physical education, to ensure
a safe sporting environment for women, and to provide funding for wo
men in sport programs and research. The second part of this paper is
analysing the content of the "Women in Sport" program and the effects
of its implementation since the start of the program. Besides elabora-

ting on the questions of how the effectiveness of the program can be
enhanced, what changes must be implemented in physical education
and what role of the media can play, this paper is focusing on the pos
sible methods provided by socíology through which the program could
be monitored and the results can be measured.

A SPORT IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS ÉS A SPORTÁGVÁLASzrÁS
INDiTÉKAJ SZOMBATHELYI TANULÓK KŐRÉBEN

Gál László
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
25 évvel korábbi vizsgálataink nyomán fogalmaztuk meg kutatási

programunkat. Feltételezzük, hogy megváltozott az elmúlt másfél évti
zedben a tanulók (és a lakósság) sport iránti érdeklődésének erőssé

ge, iránya, sportági preferenciája. A tanulók új sportágakkal és moz
gásformákkal ismerkedtek meg az elmúlt években, s ez követeli a
sportági szerkezet, asportági menedzselés és támogatás megváltozá~

sát. A sport iránti érdeklődés korosztályonként, lakóhely-típusonként,
országonként, kontinensenként stb. jelentős eltéréseket mutat. Erőssé

gét, forrásait, hatását érdemes időben és térben feltárni, mert értéke
lése informácíókat adhat az önkormányzatok, iskolák és a sportszer
vezetek vezetőinek. Az egyes sportágak kedveltsége, a tanulók sport
ágválasztása befolyásolhatja az iskola, a település vagyamegye
sportpolitikai, koncepcionális döntéseit. Ennek feltétele a megfelelő

minta. A kutatás számitógépes programmal és adatfeldolgozással tá
mogatott kérdőives vizsgálat elemzésére és összegzésére irányul. Ele
mezni szükséges - a kutatás témájának figyelembe vételével- Vas me
gye, Szombathely, városok és a kisebb települések verseny- és sza
badidősportjának helyzetét, a kiváló versenyzők és eredményes csa
patok, szakosztályok jelenlétét. A kutatómunkát kiterjesztjük a felső

oktatás hallgatóinak több csoportjára is (testnevelés szakosok, tanitó
szakosok, egyéb szakosok). A vizsgálatba más (elsősorban a környe
ző) megyék településeinek egy részét is bevonjuk - elsősorban az
összehasonlíthatóság miatt -, melynek során a minta nagyságát cél
szerűen kívánjuk meghatározni. A kongresszuson elhangzó előadás a
kutatás első szakaszát, a szombathelyi anyag feldolgozását mutatja be.
A vizsgálat eredményeinek ajánlás jellegű megfogalmazása hozzájá
rulhat a vasi megyeszékhely sportkoncepciójának reális megfogalma
zásához.

A MAGYAR LAKOSSÁG SZABADIDŐS AKTIVITÁSÁNAK
VÁLTOZÁSAI 1963-93 KŐZŐTT,

AZ IDŐMÉRLEG-VlZSGÁLATOK TÜKRÉBEN

Gáldi Gábor
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Testnevelés és Sportközpont,
Budapest
Az 1989-es rendszerváltás a sportban is radikális változásokat ho

zott, de a felszínen érezhető jelenségek mélyebb okairól, a sport lénye
ges átalakulásáról csak kevés megbizható információval rendelke
zünk. Az elmúlt évtizedekben szinte feledésbe merült, hogy a sport a
civil társadalom terméke. A rendszerváltás utáni oktatási törvény
ugyan kimondja, hogy az iskolák kötelesek sportkört működtetni, de a
testnevelés presztizsének csökkenése, valamint a párhuzamos struktú
rák nem a kivánt irányba hatottak, így nincs mit csodálni azon, hogya
diákság egy része az iskolán kívüli vonzó, de drága sportkinálatot vet
te célba. A vállalkozók természetesen csak akkor invesztálnak a fit
ness-iparba, ha az várható haszonnal kecsegtet. Az életmóddal foglal
kozó kutatások a '80-as évektől feltárták a lakosság egészségkárositó,
önpusztitó munkacentrikus életmódját, és annak következményeit. A
közelmúlt kedvezőtlen gazdasági változásai, a lakosság életkörülmé
nyeinek romlása jelenleg sem kedveznek az egészségmegőrzésre irá
nyuló programok kidolgozásának. Magyarországon jelenleg a sport
rekreációs vállalkozások jó részének egyéb inveszticiókkal nem sport
jellegű tevékenységekkel kell megkisérelni profitot termelni. A problé
ma tehát adott, egyidejűleg kell a régi struktúra élsport-centrikusságá
tól megszabadulni, ugyanakkor kialakitani az ún. rekreációs sport tá
mogatásának intézményes formáit. Az átalakitás alapjául szolgáló
koncepció kidolgozását megnehezíti az ide vonatkozó empirikus ada
tok hiánya. Előadásomban szeretném felvázolni a magyar társadalom
rendszerváltás óta bekövetkezett makrostruktúrális változásait, majd
bemutatni a lakosság szabadidő-struktúrájára vonatkozó kutatásom
főbb eredményeit.
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EGYETEMI ÉS FŐiSKOLAI HALLGATÓK

TÁPLALKOZÁSÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐJE

Gémesi Mónika' - Pápai Júlia ..

'ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Testnevelés és Sportközpont,
Budapest
" Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest

Dolgozatunk egyetemi és főiskolai hallgatók élelmiszerfogyasztásá
val, táplálkozási szokásaival foglalkozik. Célkitűzéseink a következők

voltak: (1) az egyetemi és főiskolai hallgatók táplálkozásának napi rit
musa, (2) a különböző élelmiszerek fogyasztásának gyakorisága, (3)
a legfontosabb tápanyagok mennyisége és aránya. Vizsgálatunkat
2002 nyarán és őszén végeztük. A Szent István Egyetem Jászberényi
Karának tanító szakos (N= 123), valamint az ELTE testnevelés szakos
hallgatóit vizsgáltuk (N=83). A vizsgálatot kérdőív segítségével végez
tük. Az élelmiszercsoportok felosztásában az Első Magyar Reprezenta
tív Táplálkozási Vizsgálat adataira támaszkodtunk (Bíró és munkatár
sai 1996). Az összenergia-bevitel és megoszlásának vizsgálata 3 na
pos kérdőiv kitöltésén alapult, az eredményeket a Nutricomp étrend
tervező program segitségével számitottuk ki. Ezt a vizsgálatot 39 test
nevelés szakos hallgatónál végeztük el. A jászberényi és budapesti
hallgatóknál egyes élelmiszerféleségek fogyasztásában jelentős kü
lönbségek találhatók. Ide tartoznak a tejtermékek, a zöldségek és gyü
mölcsök, a kenyér és péksütemények, valamint a különböző üdítőita

lok. Az eltérések arra utalnak, hogya budapesti fiatalok kissé tudato
sabban, egészségesebben táplálkoznak. Ugyanakkor a napi ritmusuk
sokkal kedvezőtlenebb, mint a jászberényieké. Az egyetemisták élel
miszerfogyasztási gyakorisága hasonlít a felnőttekéhez. A testnevelés
szakos férfi hallgatók összenergia-bevitele 3100 kcal, míg a nőké

2300 kcal. A felnőttek adataihoz képest csak a férfiaknál van különb
ség, a fiatalok energiabevitele nagyobb.

A DOBÁSPONTOSSÁG REHABIUTÁClÓS HÁHERE

Gita Szilvia - Rigler Endre
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Tudományos és Nemzetközi Osztály, Budapest
Több, mint 60 évvel ezelőtt jelent meg Dr. Hepp Ferenc doktori

disszertációja, amely a célbadobás lélektani hátterével, elemzésével
foglalkozott. Akkoriban a dolgozat cime és tartalma is szokatlannak
számított, hiszen addig a mozgás, mint mechanikai probléma jelent
meg a szakirodalmi munkákban, és tanulmányozása a fizíka körébe
tartozott. A lelki oldal feltárása a pszichológia feladata maradt. Kezdet
ben a kifejező mozgások iránt érdeklődtek, majd a munkateljesitmény
és munkaminőség, valamint a dolgozó személy szellemi és lelki képes
ségei közötti összefüggésre irányult a figyelem. A motorika nélküli
pszichológia tehát hiányos. Az ember egy pszichofizikai egység, ahol a
testi és lelki dolgok kölcsönös összefüggésben vannak egymással. A
pszichológia a magas szintű készségek kialakításának kérdéseivel fog
lakozott, s ebbe csak kis mértékben kapcsolta be az idegrendszeri me
chanizmust. Az 1970-es évek jelentős változást hoztak a mozgástanu
lás és mozgáskontroll területén az inger-válasz (S-R) orientáció meg
szilárdulásával. Az újabb kutatások alapján kialakitott motoros tanulá
selméletek közül Adams (1971) és Schmidt (1975) nézetei hangsú
lyozták a mozgástanulás zárt láncú és nyílt láncú folyamatait, ám
mindkét elméletnek még további bizonyítékokra van szüksége. De va
jon hol tart ma a pontosság, ezen belül a mozgáspontosság, dobás
pontosság vizsgálata? Milyen új eredményeket tárt és tár fel a pszicho
lógia régen és napjainkban? Kik foglalkoznak ilyen típusú vizsgálatok
kai, kutatásokkal? Poszter előadásomban az előbb feltett kérésekre
szeretnénk választ adni, valamit a dobáspontossággal kapcsolatos tör
ténelmi perspektívákat és kutatási eredményeket rendszerezzük.

A TESTNEVELŐ TANÁR AZ EZREDFORDULÓN'
- EGY PEDAGÓGUS SZEREP VÁLTOZÁSAI -

Gombocz János
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék, Budapest
Hosszú utat tett meg a szakma, míg a csattogtató, majdnem őrmes

ter tornatanárból a mai arcát mutató testnevelő lett. A 19. század má
sodik felétől a harmadik évezred elejéig eltelt évtizedben jelentősen

változott a nevelés céleszménye s evvel összefüggésben változott a ne
velésről vallott felfogás. Változott az iskola s benne a pedagógus is. Ta
pasztalatok és vizsgálati eredmények egyaránt azt mutatják, hogya
testnevelők jelentős része, talán a szakmával jobban azonosuló része
inkább egy hagyományosnak nevezhető szerephez ragaszkodik. A
strammságnak ez a jól leirható, sok rokonszenves tanári erényt fölmu
tató eszménye bírálatok kereszttüzébe került, sokan lekícsinylően szól
nak róla. A szerző vizsgálatok alapján elemzi a hagyományos szerep
felfogás létlehetőségeit s az új szerepértelmezéseket.

EREDMÉNYESSÉG ÉS TERHELÉS ADAPTÁCIÓ

Györe István - Nemeskéri Veronika - Ékes Erzsébet 
Dékány Miklós - Pucsok József
Országos Sportegészségügyi Intézet, Kutató Osztály, Budapest

29 válogatott evezős férfi (21,8+/-3,5 év, 190,3+/-5,1 cm, 84,9+/
9,5 kg) többlépcsős terhelést (4 x 1500 méter/2perc pihenő) végzett
Concept 2 evezős ergométeren. A testösszetételt (testsúly, zsir%, össz
folyadék, IC, EC) InBody 3.0 készülékkel terhelés előtt és után mértük.
A sav-bázis paramétereket (pH, pC02, p02, HC03, BE), az ionokat
(Na+, K+, CI-), a vértejsav, vér glukóz koncentrációt nyugalomban, a
terhelés alatt, lépcsőnként és a restitució 5. percében (R5') vett kapil
láris vérmintából pHOx plusL készülékkel határoztuk meg. A terhelés
előtti és utáni vizelet pH értékét, tejsav, kreatinin, karbamid, húgysav,
anorganikus foszfor koncentrációját. A sportolókat két csoportra osz
tottuk világversenyen elért eredményük alapján. A I. csoportba kerül
tek az eredményes versenyzők, akik idősebbek voltak a második (11.)
csoportnál (24,6+/-2,5 ill. 20,2+/-3,0). A két csoport között testsúly
ban, magasságban, zsír%-ban nem volt különbség. A I. csoport szigni
fikánsan magasabb maximális teljesítményt ért el (449,8+/-48,6 ill.
411,2+/- 39,3 watt). A terhelés alatt az I. csoport vértejsav koncentrá
ciója szígnifikánsan alacsonyabb, BE és HC03- értéke szignifikánsan
magasabb volt, maximálís terhelésnél a tejsav, BE és HC03- koncent
rációban nem volt különbség a két csoport között. A pH értéke csak a
n lépcsőben volt szignifikánsan magasabb az I. csoportnál. Az ered
ményes csoport vér glukóz értéke alacsonyabb az aerob terhelési lép
csőknél (Tl, T2), míg nyugalomban és anaerob terhelésnél a két cso
port között nem találtunk különbséget. A vér p02 értéke az I. csoport
nál a n-ban, mig a II. csoportnál a T2-ben érte el a minimális értéket.
A vér Na+ koncentrációja a terhelés teljes ideje alatt, a CI- a TI ,T2,n
lépcsőkben, a K+ a n·ban szignífikánsan alacsonyabb volt az I. cso
portnál (vér sav-bázis egyensúly adaptáció). A vizelet pH mind a két
csoportnál szignifikánsan csökkent terhelésre, de az I. csoport pH vál
tozása szignifikánsan nagyobb (dpH -0,83+/-0,63; ill. -0,29+/0,47). Az
I. csoport vizelet tejsav/kreatinin, foszfor/kreatinin aránya terhelés után
szignifikánsan magasabb, mint a II. csoporté (vese adaptáció). A ka
pott eredmények alapján az eredményesebb csoportnál (magasabb
életkor) megfigyelt magasabb teljesítmény, jobb tejsav- és H+ eliminá
ció, a metabolikus folyamatok hatékony terhelés adaptációját mutatja.

AZ ELRUGASZKODÁS KINEMAllKAJ ELEMZÉSE

Gyurkó Zoltán - Karsai Istv~n - Farkas György
Pécsi Tudományegyetem, Altalános Orvostudományi Kar,
Mozgástani Intézet, Pécs

A rövidtávú úszószámok eredményességének fontos tényezője a
start megfelelő végrehajtása. A különböző sportmozgásokban fellelhe
tő elrugaszkodások átfogó elemzését célzó vizsgálataínk előtanulmá

nyaként 12 ifjúsági korosztályú úszóversenyző markolásos és karlen
ditéses startját hasonlítottuk össze. Kinematikai eiemzésünk célja a
karlenctités szerepének vizsgálata a repülőfázis paramétereinek kiala
kításában, különös tekintettel a vízbe érkezés távolságának, sebessé
gének és testhelyzetének komplex viszonyára.

A KŐZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVFUTÓ ATLÉfÁK
VERSENYSZORONGÁS ÉS VERSENYTEWESiTMÉNY VIZSGÁlATA

Hajduné László Zita
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs
A versenyzők pszichikus jellemzőinek feltárása, a sport, a verseny

zés által kiváltott pszichikus jelenségek létrejötte, azok teljesitmény fo
kozó hatásának kihasználása, asportági specifikumok és az általános
törvényszerűségek közös érvényesülésének feltárása, ismerete nélkü
lözhetetlen a magas szintű sportteljesitmények eléréséhez. A szakíro
dalomban rendelkezésre álló bizonyítékok egyértelműen azt támaszt
ják alá, hogya magas szintű sportteljesítményekre való felkészítés
közben létrejövő szorongás specifikus. Kutatásomban, a közép- és
hosszútávfutó atléták verseny előtti és utáni optimális szorongásszint .
jét vizsgálom egyrészt összefüggést keresve az aktuális teljesít
ménnyel, másrészt meghatározni a versenyzők egyéni optimális szo
rongásszintjét. A vizsgálati mintát, a Pécs Vasutas Sportkör (PVSK),
valamint az főiskolás és egyetemi bajnokságon szereplő szegedi, vesz
prémi, budapesti (TF, ELTE) nyíregyházi, dunaújvárosi, szombathelyi
női és férfi közép- és hosszútávfutó atléták alkották. Méréseket végez
tem a magyar ifjúsági és junior bajnokságon, Budapesten és a Balaton
Bajnokságon, Veszprémben. Mérem, az atléták verseny előtti, szoron·
gásszíntjét, a rajt előtt 60 perccel. A felméréseket, egy versenyidőszak·

ban, több alkalommal- ugyanazon személyeknél- az országos bajnok
ságokon és nemzetközi versenyeken végzem. A méréseket a Martens
féle (Competitiv State Anxiety Inventory-2) kérdőívvel és a Spielberg
féle versenyszorongás mérő teszt redukált változatával végzem. A
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pszichovegetativ funkciók mérésére, a pulzusszám és a szívfrekvencia
vizsgálatát alkalmazom. Várható eredmény - mivel korábbi vizsgálatok
erre nem vonatkoztak - új nézőpontból megkőzelitve lehet jellemezni a
kőzép- és hosszútávfutó atléták pszichikus állapotát versenyidőszak

ban. Információkat kaphatunk arra vonatkozóan, hogya problemati
kus sportolók tipusai, személyiségbeli okai, mennyire befolyásolják a
verseny előtti szorongásszintet és az aktuális teljesitményt. A verseny
zők "gyenge" pontjainak felderitése után a megfelelő pszichológiai és
pedagógiai ráhatások ajánlásai fogalmazódhatnak meg, edzők és test
nevelő tanárok számára.

A MAGYAR KÖZOKTATÁS TESTNEVELÉSI ÓRASZÁMAI TÖRTÉ-
NETI ÉS EURÓPAI ASPEKTUSBÓl

Hamar Pál- Derzsy Béla
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sp0r/tudományi Kar,
Torna Tanszék, Budapest
Tantervelméleti szakemberek és gyakorló testnevelő tanárok köré

ben egyaránt örök (vita)téma, hogy megfelel-e a szakmai elvárások
nak az az időkeret, amit az éppen aktuális tantervi dokumentumok biz
tositanak a testnevelés egyre szerteágazóbb céljainak és feladatainak
megvalósitásához. Napjainkban a kerettantervek három évfolyamon
történő bevezetése kapcsán újfent előtérbe került ez a kérdéskör. En
nek - vélhető - oka, hogyakerettantervekben megfogalmazott, két
ségkívül nemes céloknak és egyre összetettebb feladatoknak a meg
valósitásához rendkivül szerény órakeretet biztosít a kerettantervi ren
delet. A testnevelés és sport heti óraszáma az általános iskola I-6. osz
tályában 2,5, a 7-8. osztályban és a középiskolákban heti 2 tanóra. Ez,
a heti kötött összóraszámot figyelembe véve, az alsóbb osztályokban
11-13 % -nyi, a felsőbb évfolyamokon pedig mindössze 7-7,5 % -nyi
minimális testnevelés órát jelent. A szomorú összképen még az sem
enyhít, hogya rendelet nem zárja ki plusz testnevelés és sport órák be
állítását. Ez a jelen. De miként alakult a testneveiés - korábban test
gyakorlás - óraszáma az elmúlt több mint száz évben? Milyen óraszá
mok találhatók egyes európai országok testnevelési dokumentumai
ban? A jelenleg testnevelésre szánt időkeret a korábbi magyar és az
európai tantervekhez képest sok vagy kevés? Ezeknek a kérdéseknek
a megválaszolására törekszünk előadásunkban, nem feledve, hogya
rendelkezésre álló óraszám önmagában még nem garancia a hatékony
tanításra, tanulásra. Emelhetjük ugyanis a testnevelés óraszámát bár
milyen magasra, ha az nem párosul a tanárok áldozatkész, szakmailag
hiteles és gyermekszerető munkájával.

ASPORTOLÓK FlGYELEMZAVARAI

Harasztiné Sárosi Ilona
Országos Spor/egészségügyi Intézet, Budapest
Az élsportolók pszichológiai szűrővizsgálatának része a fjgyelemé

nek vizsgálata. A figyelem terjedelmének csökkenése - mennyiségi-,
és a koncentráció készségének - minőségi-zavarai a sportteljesítményt
erősen rontják, amely az élsportolók esetében alapvető jelentőségű.

l 18 él sportoló figyeimét a Pieron-teszttel vizsgálva az alábbiak állapit
hatók meg. A figyelem terjedelme és a figyelemkoncentráció az egyé
ni jellemzőkön túl sportáganként is változik. Például a birkózók
63,25%-ot, amíg a partjelzők 95,87%-ot érnek el a figyelem terjedel
mének vizsgálatában. A figyelemkoncentráció minősége a sportoló
éberségének, motivációjának és szorongásának kölcsönhatásában
változik, és okozhat figyelemzavart. A túlmotivált, túlambicionált spor
toló figyelme beszűkül és olyan ingereket hagyhat figyelmen kívül,
amely nélkülözhetetlen a kitűzött teljesítmény elérésében. Az aIulmoti
vált állapotban eleve hiányzík a beállítódás, amely a figyelem fókuszá
lásának alapfeltétele lenne. Az éberség részben a beállitódás függvé
nye, de a fizikai fáradtság - pl. a túledzettség - is befolyásolja. A telje
sítményhelyzetben megjelenő szorongás - a sportoló személyiségének
egyik jellemző tulajdonsága - ugyancsak rontja az összpontositó ké
pességet. A figyelemkoncentráció zavarai jól elkülöníthetők egymástól
a tesztbeli hibázások helye és mértéke alapján, de értelmezésüket
többnyire csak egyéb pszichológiai vizsgálatok teszík egyértelművé

(pl. a motiváció vizsgálata, szorongást vizsgáló tesztek, stb.). Gyakran
tapasztalható, hogy sorozatos csúcsteljesítmény elérése után a sporto
ló fáradt, kiégett, amelyet jól jelez a tesztben megjelenő rendszertelen,
szétszórt, magas számban megjelenő hibaszám. Hasonló tesztered
ményt mutat például a tartósan fennálló szorongás, de utalhat ideg
rendszeri zavarra is (hyperaktivitás). A teszteredmények értelmezése
ilyenkor feltétlenül csak egyéb vízsgálatokkal összevetve - beleértve a
sportolóval felvett interjút is - differenciálható. A feladat elején töme
gével megjelenő hibák a feladat kezdetét jellemző szorongást valószi
nűsítik, és ha a feladat további része hibátlan, akkor az a szorongás 01
dódását jelzi. A fáradás természetes folyamatát a feladat végén meg
jelenő hibázások mutatják. Néhány élsportoló esetében ezek el is ma
radnak. Az ismertetett figyelemzavarok a legjellemzőbbek az élsporto
lók teljesitményét gátló tényezők sokasága között. Jelentőségüket

azért emelhetjük ki ezek közül, mert különböző módon, formában, idő

szakban szinte a legtöbb sportolónál megjelennek. Továbbá, ha tartó
san fennállnak és akadályozzák a tehetség, az egyéniség kibontakozá
sát, már nemcsak a sportoló teljesítményt gátolják a versenysportban,
hanem életterét is jelentősen beszűkíthetik.

AZ ALKALMAZKODÁS A SPORTBEU FELKÉSZÜLÉSBEN

Harsányi László
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs
A sportbeli felkészülés során elérhető teljesítménynövelés az alkal

mazkodás törvényszerűségeire támaszkodik. Ezért ezek számbavétele
időről-időre szükségessé válik. E céllal készült e tanulmány is. Az al
kalmazkodás törvényszerüségeit a szakirodalom és a gyakorlati ta
pasztalatok alapján a mozgásingerekkel edzésen és a versenyen ki
váltható terhelésekre korlátozóan elemeztük. Azt tapasztaltuk, hogy ha
a terhelés tervszerű, rendszeres, folyamatos, fokozatos, ugrás- és hul
lámszerű, mennyiségi és minőségi alapon váltakozó, s kb. 3-4 heten
te pihenővel jár, akkor hatékonynak bizonyul. Mindezek mozgástech
nikai, anyagcsere, alaktani és működési területen jelentkeznek és tel
jesítményjavulásban összegződnek. Az alkalmazkodás rövidtávon kb.
egy héten belül, középtávon kb. 4-6 hetes mezocikluson belül, illetve
a tartósan késleltetett edzéshatásnak megfelelően 12-13 hetes idötar
tam alatt, és végül hosszú távon egy és többéves viszonylatban jelent
kezik. Ezen kivül az élet és edzéskor, öröklés, terhelés, igénybevétel,
alkalmazkodás, teljesitményfokozás, formaidőzítés szorosan összefüg
gő rendszert alkotnak, s az edzés tartalmának, mennyiségének, minő
ségének, szervezésének befolyása alatt állnak. Azt reméljük, hogy ez
zel az áttekintéssel hozzá lehet járulni a tervszerű, jól megalapozott tel
jesítményfokozáshoz.

CONTRIBUTION Of THE STATE AND THE CML SECTOR
TO UNIVERSITY SPORTS CULTURE IN SOME DEVELOPED
EUROPEAN COUNTRlES AND IN HUNGARY IN THE 1990's

Hédi Csaba
Magyar Egyetemi- és Főiskolai Spor/szövetség, Budapest
Besides the appearance of modern sport at the end of the 19th cen

tury, world university sports movement evolved as weil. In spite of the
fact that these university c1ubs were set up in countries with different
political, economic, and cultural background, their common feature ís
that ali of them were founded and run as civil organisations. Since the
first decade of the 20th century - though to different extents - state
contribution can gradually be observed. At first Hungarian university
sport developed in a similar way, but during the so called socialistic
regime over 40 years it was nationalized. It regained its autonomy af
ter the political system change in 1989- 1990. In this paper the author
studies the structure of English, Danish, and Hungarian university
sport in the 1990's. Response is sought to the questions that under a
practically simílar historical and economíc situatíon at the beginning of
the 20th century what was the share of state and civil contribution to
university sport, and in what way the political situation after WW II hin
dered the development of Hungarían university sport. It is also discus
sed possibilities the political changes in 1989 offered to reshaping the
Hungarian university sport, and how they were exploited. Comparison
is made between the given countries' university sport systems as a re
sult of social development in the past ten years. The present paper is
based on document analysis and interviews wi th sports leaders of the
countries concerned. Key words: University Sport, Cívil Sector, State
Participation, Democratisation, Sports Organisation, Friendship

SPORTOLÓINK SZEREPLÉSE AZ OUMPIÁK HOLTVERSENYEIN

Hencsei Pál

Az olimpiai játékokon számos esetben előfordult, hogy azonos ered
ménnyel többen is az élen végeztek. A különböző sportágak szabálya
inak megfelelően ilyenkor vagy mindegyik sportoló aranyérmet ka
pott, vagy a holtversenyt újabb versennyel, hosszabbitással, illetve
más módon döntötték el. Az előadásban áttekintjük azokat a holtver
senyeket, amelyekben a magyar sportolók érdekeltek voltak az egyes
olimpiákon. A legtöbb holtverseny vívásban következett be. Az éles
azonos győzelemmel végzett vívók újabb csörtékben döntötték el a
végső sorrendet. Vívóink kettős, hármas és négyes holtversenyben
egyaránt harcoltak az érmekért. Sportlövészetben egyes versenyszá
mokban az azonos eredményt elért sportolók között szétlövés döntöt
te el az érmek sorsát. 1904-ben az 50 yardos gyorsúszás bajnoki címe
újraúszásban dőlt el Halrnay Zoltán javára. 1936-ban női magasugrás
ban az egyformán 162 cm-t elért három versenyző egy újabb (negye
dik) kisérletben döntötte el az aranyérem sorsát. Csák Ibolya negye
dikre átugrotta a 164 cm-t, vetélytársai hibáztak, igy övé lett az első

hely. 1936-ban dijugratásban Platthy József összevetésben szerezte
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meg a bronzérmet a hármas holtverseny eldöntése során. A különbö
ző csapatsportágakban válogatottjaink 7 alkalommal döntetlenül vé
geztek és a továbbjutás, illetve a végső sorrend miatt hosszabbitásra
kerüJtsor.

AZ ATLÉTIKA HELYZETE A TESTNEVELŐ TANÁRKÉPZÉSBEN
- FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN

Herlicska Károly - Tóvári Ferenc
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs
A testnevelő tanárképzésben az utóbbi időszakban jelentős változá

sok történtek és várhatók a későbbiekben is (pl. minden képző intéz
mény létérdeke a szupramaximális hallgatói létszám biztosítása, de
ugyanakkor ebből is adódóan egyre több azok száma, akiknek alapve
tő fizikai képességbeli problémái vannak és ez az atlétikában fokozot
tan előtérbe kerül, a kreditrendszer bevezetése is több problémát vet
fel az atlétika oktatása kapcsán). Kérdés: mindezek alapján a "ho
gyan - tovább" a képzés szintjén az atlétika oktatása során? Munkánk
ban négy egymást követő felmérés eredményei alapján igyekszünk a
problémákat bemutatni, illetve a megoldásra lehetséges alternatívákat
továbbgondolásra adni. A felmérések közül kettő - 1995. 1999. - a
már többéves gyakorlattal rendelkező kollégák ez irányú véleményét
tükrözi, míg a másik kettő a még hallgatói státuszban lévő diákokét.

TORNÁSZOK MENTÁUS EDZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ASPEKTUSAI

Honfi László - Vass Miklós'
Eszterházy Károly Főiskola, Testnevelés Tanszék, Eger-
'Pécsi Tudományegyetem TTK, Testnevelés- és Sporttudományi
Intézet, Pécs
A mentális edzést sokféleképpen nevezik ma a vílágon (szellemi

gyakorlás, gondolatban való gyakorlást, ideomotorikus aktus, ideomo
t,orikus edzés, ideomotorikus szeánsz, burkolt gyakorlás, imagináció).
Elettani háttere az, hogy ha egy olyan tevékenységre gondolunk,
amelyről van kinesztetikus elképzelésünk, akkor akaratlanul is végre
hajtjuk a mozgást. Az agykéreg kinesztetikus pályái, amelyeket a pe
rifériáról mozgással ingereltünk, ingerületbe kerülhetnek központilag
is, és a megfelelő pályán impulzusokat küldhetnek a periférikus szer
vek felé, ahol mikromozgások figyelhetők meg és mérhető az izmok
bioelektromos hullámainak változása is. Magyarországon kevesen
használják, ezt pedig edzésen mozgástanuláskor, versenyszituációk
kezelésében és sérülés utáni rehabilitációban igen hatásosan alkal
mazható. Ez az edzésen és a versenyen használatos feladatokból,
módszerekből összeállított pedagógiai, didaktikai programot ismerte
tünk, a mentális edzés gyakorlati megvalósítását illusztrálandó. A vizs
gálat célkitűzése, hogy bebizonyítsa, a mentális edzést is végző spor
tolók egy bonyolult szerkezetű mozgást gyorsabban, pontosabban és
tartósabban tanulunk meg, továbbá a mentális edzés hatékonysága fo
kozható azzal, hogy előzőleg egy könnyebben elsajátítható ellazulás
technikát (Lindemann-féle pszichohigiénikus tréning) megismertetünk
a sportolókkal. A minta: 100 fő tornász (I-II. osztályúak). Módszerek:
(1) kérdőív; (2) kísérlet: egy bonyolult szerkezetű mozgás elsajátításá
nak gyorsaságát és pontosságát mérjük idővel és pontozással, vala
mint egyhónapos edzésszünet után a mozgás minőségét pontozással
értékeljük (tartósság). A kutatás eredménye felhasználható a sporto
lók pedagógiai-pszichológiai felkészítéséhez. A kutatást a jövőben a
változó mozgásszerkezetű sportágakban, nyílt készségben (labdajáték,
küzdősportok) is célszerű lenne elvégezni.

N61 vfZILABDÁZÓK KONDICIONÁUS Ál.lAPOTÁNAK JELLEMZÉSE

Horváth Patricia - Petridisz Leonidasz - Kispéter Zsófia -
Kneffel Zsuzsanna - Sidó Zoltán' - Pavlik. Gábor
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest,
o Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest

Asportolók kondicionális állapotát általában spiroergometriás vizs
gálattal mérjük, mint a legelterjedtebb vizsgálati módszerrel. A labda
játékosoknál azonban felmerül annak az igénye, hogy olyan teszteket
alkalmazzunk, ami az adott sportág mozgásanyagának megfelel. Vo
natkozik ez főleg olyan sportokra, ahol futással vagy kerékpározással
nem modellezhető a mozgás. A vizilabdázóknál az úszótesztet eddig
csak férfiaknál végeztünk, most nőknél is adaptáltuk a módszert. Az
eredményeket össze kívánjuk hasonlitani más, kondicionális állapotot
jellemzö eredményekkel, tehát spiroergometriával végzett futóteszttel,
valamint az állóképességi teljesitmény kulcsát alkotó szív echokardi
ográfiás vizsgálat eredményeivel. A teszt női vízilabda válogatott játé
kosoknál áll 30 méteres gyorsúszás időeredményéből, 6X30 méteres
ismétléses gyorsúszás átlagos időeredményéből, az ismétléses úszást
követő négyperces időtartam összpulzusszámából, és a megnyugvás
első és második félpercében mért pulzusszámok különbségéből. A kü-

lönböző eredményekből matematikai átalakítással számolunk közös
indexet, az átalakítás elve, hogy az abszolút értékeket relatív értékek
ké alakitjuk az (X-Xátlag)/s.d. képlet alapján. Echokardiográfiás és
spiroergometriás mérést csak egyszer, maximum kétszer végeztünk
egy-egy játékosnál, úszótesztet azonban mínden játékosnál évente
többször, tehát ez utóbbiból jóval több eredmény állt rendelkezésre. A
női vizilabdázók relatív aerob kapacitása rosszabb volt, mint válogatott
állóképességi és gyorsasági versenyzőké, a szív morfológiai edzettsé
gi jeleiben (rel. balkamra izomtömeg, falvastagság) nem volt számot
tevő különbség az edzett csoportok között, a szív funkcionális és regu
lációs paramétereiben (diasztolés tágulékonyság, pulzusszám, rel.
perctérfogat) a vízilabdázók - az állóképességi sportolókhoz hasonló
an - mutatták a leginkább edzett értékeket. Eredményeink szerint te
hát a futószőnyeg terheléssel mért relatív aerob kapacitás női vízilab
dáz6knál sem a legalkalmasabb a kondicionális állapot ellenőrzésére,

helyette a férfiaknál is használt 6 x 33 méteres úszótesztet és az azt kö
vető pulzusmegnyugvást javasoljuk.

JÁTÉKOS KÉPESSÉGFE.JLESZTÉS A 6-10 ÉV KORBAN,
A DIÁKOUMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENYE AlAPJÁN

Horváth Zoltán Péter
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A mozgásos testnevelési játékok anyagára épülő, Diákolimpia játé

kos sportverseny, szakmai és szervezési fejlődését kivánom bemutat
ni. 1989-től napjainkig mint aktív szakmai irányító és szervező renge
teg tapasztalatot gyűjtöttem ezen a területen. Az előadás kiemelten
foglalkozó a játékokban rejlő mozgásos cselekvéstanulással és képes
ségfejlesztő hatásával. A játékos gyakorlatok különböző típusaival, a
versenyszerű körülmények közöttí alkalmazásával, előtérben kerül a
teljesítmény motiváció. Az életkori szakasznak meghatározó feladata
az eredmények elérése, a győzelem, a másokkal való összehasonlítás,
az értékelés és az önértékelés elsajátítása. Ezek a sajátosságok szo
rosan összefüggnek a játék tartalmának változásával. A játék motívu
ma is változik. A motívumok kialakítását, elsajátítását a környezetí té
nyezők is jelentősen befolyásolják. A személyíségfejlesztés különös
területe a játék, sajátos jellemformáló cselekvések szintere a verseny,
mely az iskolai élet más területén szinte elő sem fordul. A mozgásos
testnevelési játékokban a testi képességek és mozgáskészségek fej
lesztése mindig összetett módon történik, azaz több képesség és kész
ség egyidejű - komplex - tökéletesítésére van lehetőség. A motoros
tanulás hatékonyságának fokozása egyértelműen indokolttá teszi az
adaptiv játékok széles skálájának, életkori szakaszok szerinti alkalma
zását. A pedagógiai és pszichológiai összefüggésben is rávilágít a dol
gozat a játékversenyek nevelési lehetőségeire, tapasztalati ajánlások
kal pedig a műveltségtartalom színvonalának emelését kivánom elő

segíteni.

A TESTALKAT! JELLflv\ZÓK ÉS AZ IZOMTÓMEG KAPCSOLATA
9-10 ÉVES F1ÚKNÁL

Ihász Ferenc - Király Tibor - Völgyi Eszter"
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző

Főiskolai Kar, Győr
·Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
A felnőtt és a még növekedésben lévő szervezet nemcsak funkcio

nálís jellemzői alapján különbőző, hanem a testet felépítő szövetek
mennyisége (néhány esetben minősége) vagy egymáshoz viszonyított
aránya is a növekedés, fejlődés és érés folyamatában érí el a relatíve
stabilnak tekinthető felnőttkori szinteket, amelyeket a humánbiológiá
ban általában viszonyitási alapnak tekintünk. Alapvető tétel, hogya
szervezetben találhat6 izom-, csont- és zsirtömeg szoros kapcsolatban
van a működési jellemzőkkel, vagyis ilyen alapon a fejlődő gyerme
kek, valamint a gyermekek és felnőtt korúak fizikai és élettani teljesít
mény-különbségei részben magyarázhatók, továbbá a népesség
egészség- kilátásai prognosztízálhatók.

EUXíR-E A SPOR17
(PREVENCiÓ - REKREÁCiÓ - REHABIUTÁCIÓ)

Jakabházy László
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Rekreáció Tanszék, Budapest
Hazánk népegészségügyi helyzete mára kritikussá vált.
Rövid történeti visszatekintés:
Kultúra - testkultúra - rekreáció - wellness kapcsolata.
A Wellness mozgalom nemzetközi - hazai Jordulópontjai.
(Nemzetközi Szövetség, Európaí Sport for Ali Akadémia,
Magyar Wellness Szövetség, Wellness Akadémia)
I. fejezet cime: "Sikoly"; a jelenlegi tarthatatlan helyzet bemutatása

II. fejezet címe: "Lelkiismeret", a parlament, a kormány felelőssége
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lll. fejezet cime: Elixir - e a sport; a rekreáció történelmi szerepe
a XXI. században
IV. fejezet címe: Rekreáció szakemberképzés:
alapfokú sportoktatói, OKJ-s tanfolyam
középfokú menedzser - edző, OKJ-s tanfolyam
felsőfokú rekreáció (főiskolai)

rekreáció-menedzser (főiskolai)

rekreáció-edző főiskolai)

rekreáció-testnevelő tanár (egyetemi)
levelező rekreáció (főiskolai)

levelező rekreáció-menedzser (főiskolai)

Egyetemi rekreáció képzés (2004)
PhD képzés (rekreáció)

CSONTANYAGCSERE MARKEREK LABORATÓRIUMI VlZSGÁLATA
EGÉSZSÉGES EGYETEMJSTÁKON

Jósfay Loránt - Szőts Gábor' - Györe István - Martos Éva
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest, 'Semmelweis
Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi
és Sportorvosi Tanszék, Budapest

A csontanyagcsere vizsgálatánál azon markerek mérése a fontos,
melyek a csontfelépitésre és lebontásra jellemzöek. Ilyenek markerek
a szérum és vizelet CrossLaps, az osteocalcin, calcitotnin, parathor
mon, D-vitamin receptor, alkalikus foszfatáz és csontspecifikus alkali
kus foszfatáz, szérum és vizelet calcíum és foszfor. Szerzők a fenti mar
kerek közül a szérum CrossLaps, a csontspecifikus alkalikus foszfatáz,
parathormon, calcium, foszfor, vizelet calcíum valamint összfehérje,
TSH és Oestradiol, értékeit mérték le. A csontspecifikus alkalikus fosz
fatáz (BAP) az osteoblastok membránjáról "dimer" formában szabadul
fel és kerül a keringésbe. A BAP feltehetöen a felépítő folyamatokban
és a mineralizációban játszik szerepet, igy gondosan ellenőrzött felté
telek között megbízható markere a csontfelépítésnek. A vizsgálatot 19
23 éves, egészséges, gyógyszert nem szedő egyetemista nőkön végez
ték. A vizsgált személyeket vita maxima futószalagos terhelésnek ve
tették alá, és a futás ideje szerint két csoportra osztották.

Szerzök választ kerestek arra, hogy:
l. Befolyásolja-e a fizikai terhelés a csontfelépitést és leépülést?
2. Mutatnak-e eltérést a normál értékektől a csontanyagcsere mar-

kerei?
3. Van-e szignifikáns eltérés a két csoport átlagértékei között?
4. Mire utal az oldódási szorzat értéke?
Szerzők az elvégzett vizsgálatok eredményeiből az alábbi következ

tetésekre jutottak:
1. A fizikai terhelés befolyásolja a csontfelépitést és a leépülést.
2. A csontanyagcsere markerek a normál értéktartományon belül,

egy irányban mutató érté- kei annak egyensúlyára utalnak.
3. A két csoport között a szignifikancia nem értékelhető.

4. A vizelet és szérum oldódási szorzatai hányadosának értékei szig
nifikáns eltérést mutatnak.

AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK ASPORTÁGI PROFILOKBAN
(RÖPLABDÁZÁS ÉS ÜLÓRÓPLABDÁZÁS)

Kiilbli Katalin - Rigler Endre
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest
Az ezredfordulóra a röplabdázás valóban meghóditotta a világot: lát

ványossága, izgalmassága folytán az egyik legkedveltebb labdajáték
ká vált. A test-test elleni küzdelem kiiktatása, a nagyfokú ügyességet,
gyors reagáló képességet kívánó akciók élményt adnak mind a játé
kosnak, mind a nézőnek. Feltehetően a sportág kedvező jellegzetessé
geire figyeltek fel a mozgáskorlátozottak is akkor, amikor a csapatjá 
tékok köréből szinte elsőként választották a röplabdázást és kialakitot
ták a számukra is kedvező változatát, az ülőröplabdázást. A poszteres
prezentációban arra teszünk kisérletet, hogy sorra vegyük a "kétféle
röplabdázás" mégiscsak azonos, majd ezzel párhuzamosan mégiscsak
eltérő jellegzetességeit. A szakmódszertani összehasonlitás a játékos
állományra, a játék közben alkalmazott technikák típusára, gyakorisá
gára, a támadó és védekező harcmodor jellemző megnyilvánulásaira
és néhánya küzdelem nagyságára utaló momentumra terjed ki.

MULTIMÉDIÁS OKTATÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK
SPORTPEDAGÓGIAl MINÓSÉGVlZSGÁLATA

Katona György
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai
Főiskolai Kar, Pedagógia Tanszék, Sopron
Az oktatási intézményekbe járó gyerekek digitális kompetenciája

egyre nagyobb, olyan információszerzési technikának a birtokosai,
melyet a pedagógikum nem használ fel és ki az oktatási folyamatban.
Ugyanakkor egyre több interaktiv, multimédiás eszköz, CD-ROM jele-

nik meg a pedagógiai médiapiacon. A pedagógiai gyakorlatban vi
szont a ténylegesen használt és felhasznált interaktív eszközök száma
minimális. Különösen igaz ez a sportpedagógia területére. A kutatá
som célja az volt, hogy feltérképezzem a mai magyar és külföldi inter
aktív pedagógiai CD-ROM piac sportpedagógia szegmensét, választ
keressek a kínálat és kereslet összetételére és ezek hátterére, az elér
hető anyagokat pedagógiai szempontból értékeljem és elemezzem. A
fellelhető források és dokumentumok elemzéséből kiderült, hogy a
magyar sport CD-ROM kinálat messze elmarad mind mennyiségében,
mind minőségében az el várttól és főleg a magyar sport súlyához viszo
nyitva. A többi tudományterületet képviselő tantárgyakhoz kapcsoló
d6 CD-ROM kínálat mindegyikénél szegényebb a sporttudományhoz
kapcsolható választék. A nemzetközi sportpedag6giai CD-ROM kiná
lat az adott ország digitális kultúráltságának fokát61 függően változó
képet mutat, de mindenképpen bőségesebb a hazánkénál. A magyar
pedagógusok és sportpedagógusok részben kompetenciahiányból,
részben a lehetőségek szűkössége miatt nem élnek az interaktív mul
timédia alkalmazásával, így nem teremtenek piacot az egyébként vi
lágszinvonalon álló hazai szoftvergyárt6knak. Ugyanakkor a magyar
internet-nemzedék sem jelez olyan testkulturális igényeket, melyek
keresletként elősegítenék ilyen termékek megjelenését, pedig a sport
témájú számit6gépes játékok roppant népszerűek ebben a korosztály
ban. A CD-ROM-ok minőségi szempontok szerinti vizsgálatakor szem
előtt kell tartani annak többrétegűségét. Ilyen rétegek a pedag6giai,
az esztétikai, a strukturális-kommunikációs és a programozás-techni.
kai minőség i rétegek. Ezek közül a pedagógiai rétegébe sorolhatjuk a
pedagógia cél milyenségét és a cél megval6sulásához alkalmazott pe
dagógiai, pszichológiai módszereket, az alkalmazás üzenetét, melyet a
felhasználó felé közvetít vagy a pedagógiai folyamatba illeszthetőség

megval6sulását. A piacon beszerezhető sport témájú CD-ROM-ok kö
zött bár akadnak értékes szoftverek is, melyek az adott sportág edzés
elméleti szempontjait követve készültek, de többségük pedag6giailag
vagy értéktelen vagy alkalmazhatatlan. Pedagógiai hatékonyságuk
messze elmarad a technikában rejlő lehetőségektől, amit pedig a já
tékprogramok készitői kivál6an alkalmaznak és a felhasználók elvár
nak.

SPORT ÉS SZOCIOLÓGIA AZ EZREDFORDULÓN

Kincses Kovács Éva
Debreceni Egyetem, Debrecen

Globalizálód6 és integrálódó világunkban az elektronikaí és a tech
nikai fejlődés felgyorsulása következtében nem ismerünk határokat
többé. A média, az Internet és egyéb égi és földi csatornák közvetité
se révén a világ bármely pontján bekapcsolódhatunk a világméretű

eseményekben, minden eddigi évezred teljesítményét túlszárnyalva az
emberiség legjelesebb eredményeiről, vívmányairól akár egyidejűleg

szerezhetünk tudomást. l'lem csodálkozhatunk azon, hogya 21. szá
zad eljövetelével, az új évezred küszöbén a sport iránt erőteljes érdek
lődés mutatkozott, sőt Budapest hivatalosan is bejelentette igényét a
2012-ben esedékes olimpiai rendezési jogának elnyerésére. "Az olim
piai eszme egy olyan életfiloz6fia, amely a test, az akarat és a szellem
tulajdonságainak kiegyensúlyozott egységét helyezi előtérbe. Az olim
piai eszme célja szerint a sportot mindenütt az ember harmonikus fej
lődésének szolgálatába kell állitani annak érdekében, hogy bátorítsa
egy békés, az emberi méltóság megőrzésén munkálkodó társadalom
kialakitását. Az olimpiai mozgalom a saját lehetőségeinek határán be
lül, egyedül vagy kis szervezetekkel karöltve, a békét előmozditó tevé·
kenységek mellett kötelezi el magát." Az alapelvek rögzítik továbbá,
hogya sport gyakorlása emberi jog. Minden egyénnek rendelkeznie
kell azzal a lehetőséggel, hogy szükségleteinek megfelelően sportol
hasson. "Az olimpiai mozgalom célja az, hogy minden megkülönböz
tetés nélkül, az olimpiai szellemben űzött sporton keresztül nevelje az
ifjúságot egy békés, jobb világ megteremtése érdekében. Ehhez köl
csönös megértésre van szükség, a barátság, a szolidaritás és a fair
play szellemében." Az ötkarikával szimbolizált játékok eszméje, az új
kori olimpiai játékok felújításának terve először Pierre de Coubertin
"Renaissance Olympique" című előadásán hangzott el Párizsban, a
Sorbonne-on, 1892. november 25-én. Az ötlettől a megvalósulásig
csaknem két év telt el, míg végül ugyancsak Párizsban, a Sorbonne
on hivatalosan megalakított Nemzetközi Olimpai Bizottság (rövidítve a
NOB) 1894. június 16-23 között tartott kongresszusán elfogadták az
olimpiai játékok felújitásának tervét. A NOB első elnöke az ókori eu·
rópai olimpiai sportjátékok országából emelkedett a magas és fontos
pozicióba. Igy P. de Coubertain báró titkársága a görög írót, Demetri
osz Vikelaszt üdvözölhette alapító elnökként: "Az öt egybefonódó kari
ka által jelképezett olimpiai mozgalom egyetemes és folyamatos, ki
terjed az öt földrészre. Az olimpíai mozgalom akkor jut el tevékenysé·
ge csúcspontjára, amikor egybegyűjti a világ sportolóit a nagy sport
fesztiválon, az olimpiai játékokra." - rögziti az Olimpiai Charta. Az
olimpiai ötkarika szinei felül balról-jobbra: kék, fekete, piros, alul: sár-
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ga és zöld, ezt a szimbólumot és a zászlót jelvényt először 1920-ban
Antwerpenben használták és itt tettek először esküt a résztvevők, bár
maga az ötkarika szimbólum már 1914 óta a NOB hivatalos jelvé~ye

volt. Eddig 27 olimpiai sorszámot viselő játékra került sor, a legutob
bit 2000-ben Sydneyben rendezték meg, a következő olimpia színhe
lye pedig az ókori európai böl~ső, a görögországí Athén lesz 2004
ben, majd 200B-ban Pekingre, Azsiára figyel az egész világ. Mind~zek

az eszmék nemcsak a testi, fizikai sportokra, hanem a szellem muve
lésére is vonatkoznak. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOS) élén
Schmitt Pállal és Aján Tamással a Magyar Olimpiai Akadémiával
együttműködve méltón képviseli hazánkat az olimpiai mozgalomban,
s remélhetjük, hogy 2012-ben ismét Európa szívében zajlanak majd a
játékok.

TESTMÉRETI ÉS TESTÖSSZETÉTEU ADATOK
ÖSSZEHASONÚfÁSA RENDSZERESEN NEM SPORTOLÓ

9-10 ÉVES GYŐRI GYERMEKEKNÉL

Király Tibor -Ihász Ferenc - Völgyi Eszter' .
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanitóképző

Főiskolai Kar, Győr

'Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest

A testalkat megfigyelésének és különféle szempontból vett leirásá
nak hosszú története érdekes ivet irt le az egyeditől az általánosig és
vissza az egyedihez. A morfológiai alkat és a testösszetétel kapcsolata
elsősorban a felnőttek mintá inál szemléletes. Környezetünkben is
gyakran találunk olyan embereket, akik szembetűnően nem korlátoz
zák táplálék felvételüket, fizikai aktivitásuk sem rendszeres és test
összetételükben a raktárzsír aránya vagy abszolút mennyisége mégis
kicsi. Az ellenkező példa talán azért gyakoribb (vagy csak gyakoribb
nak tűnik), mert napjainkban az irott és a nyomtatott média egyaránt
azt sugallja, hogya felesleges mennyiségű raktárzsír az egészséget
veszélyeztető tényező. Ezzel együtt környezetünkben valóban sok az
olyan ember, aki állandóan fogyókúrázik, jelentősen korlá~ozz~ afel
vett táplálék mennyiségét, és mégis folyamatosan fennalI tulsulya
vagy kisebb-nagyobb mértékű kövérsége. A két szélsőséget képviselő

állapot hátterében elsősorban az anyagcsere folyamatok különbözősé

ge áll, de mint ez ismeretes, a folyamatok intenzitása és gazdaságos
sága szoros kapcsolatban van többek között a testaikattai is. Gyerme
keknél ez az összefüggés nem ilyen egyszerű, hiszen a morfológiai ai
kat végleges formájának kifejlődése is csak a késői posztpubertásra
tehető. Az alapjelenségek azonban az egyedfejlődés viszonylag korai
szakaszában felismerhetők, mi több előre is vetíthetők. Több humán
biológus ennek megfelelően a testösszetételt befolyásoló tényezők kö
zött hangsúllyal emliti a testalkatot is.

DIASZTOLÉS FUNKCiÓ ÉS PULZUSSZÁM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Kispéter Zsófia - Kneffel Zsuzsanna - Horváth Patrícia -
Sidó Zoltán' - Pavlik Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest,
•Országos Sportegészségügyi Intézet, Kondicionáló Osztály,
Budapest

A szív funkcionális edzettségi jelei közül a diasztolés funkciót jellem
ző E/A hányados rendszeres edzés hatására egyes szerzők szerint ja
vul, mások szerint nem. Megnehezíti az E/A hányados é,rtékelését,
hogyegyértelműen függ a pulzusszámtól. A rendszeres edzesnek egy
értelmű hatása, hogy alacsonyabb a pulzusszám, nehéz tehát elkülö
niteni, hogy az E/A változása az edzés önálló hatása-e vagy az alacso
nyabb pulzusszámnak a következménye. Vizsgálatainkban ezért 1004
edzett és nem edzett férfiben néztük meg az E/A hányadost a pul
zusszám függvényében, valamint megnéztük, hogy van-e szignifikáns
különbség az E/A hányadosban azonos pulzusszámú edzett és nem
edzett férfiak között. Eredményeinket három korcsoportban analizál
tuk. Serdülő és ifjúságiaknál nem volt különbség az edzett és nem
edzett csoportok között, az E/A hányados a növekvő pulzusszámmal
azonos mértékben csökkent. 19-30 év között szintén nem volt különb
ség az azonos pulzusszámú edzett és nem edzett férfiak között, a két
görbe azonban különbözöképpen viselkedett, a növekvő pulzusszám
mal az E/A hányados az edzett csoportban szignifikánsan csökkent, a
nem edzetteknél azonban nem. 30 évesnél idősebb férfiaknál az azo
nos pulzusszámú edzett férfiaknak szignifikánsan magasabb E/A há
nyadosa volt, mint a nem edzetteknek. Eredményeink szerint tehát az
E/A hányados értékelésében mindig figyelembe kell vennünk a pul
zusszámot is.

A MOTOROS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS HATÁSA A MOZGÁSOS
CSELEKVÉSTANULÁSRA A NŐi TORNÁBAN

Kiss Gábor
Berzsenyi Dániel Főiskola, Sportági Tanszék, Szombathely

Munkámmal szeretnék rávilágitani a motoros képességfejlesztés
fontosságára a női sporttornában. Ennek főként kezdeti szakaszát tűz

tem ki fő feldolgozási területnek az óvodás és a kisiskolás kort:
• Motoros képességfejlesztés az óvodástornán
• Sportág i mozgások oktatása az óvodástornán
• Motoros képességek fejlesztése alsó tagozatban a női sporttornában
• Technikatanitás alsó tagozatban a női sporttornában
Vizsgálatom másik fő kérdése a motoros képességfejlesztés és az

eredményesség összefüggései. Ezek alapján, akik a képességfelmé
résben a csoport legjobbjai közé tartoznak, ők a technikai tudásban is
a többiek fölé emelkednek. Mindezek eredményét szeretném saját cso
portommal végzett felmérésekkel igazolni.

AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS SZíNVONALÁNAK MEGíTÉLÉSE
A NEMZETI ATLÉTIKAI PROGRAM VERSENYEIN NYÚJTOTT

TELJESíTMÉNYEK ALAPJÁN

Kiss Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

A Nemzeti Atlétikai Program (NAP.) 1999-ben nemzeti moz
gásprogramként kezdte el működését. 2003-ra a NAP Diákolimpiai
versenyrendszer, valamint az iskolák és a szakosztályok támogatási el
vének tapasztalatai alapján a MASZ (GYISM) új alapokra helyezte a
működés rendszerét és célkitűzéseit. A továbbiakban az atlétika után
pótlásának megteremtése a fő célkitűzés, ezt kell szolgálja a támoga
tott iskolák és a szakosztályok megfelelő együttműködése, a - NAP
edző munkája. A NAP versenyek eredményeinek adatait az elmúlt 4
évében a számitógépes feldolgozás követően elemezhettük. Különösen
nagy előrelépést jelentett a többpróba versenyek számitógépes értéke
lő programjának teljes körű bevezetése. A programnak és az adatbá
zis célzott kezelésének köszönhetően jól szembetűnő az iskolák, a kör
zetek és esetleg megyék teljesitmény különbségei. Minek köszönhető

ek a nagy teljesítmény különbségek? - amikor a versenyek verseny
számai kivétel nélkül mind a tananyag tartalomban megjelenő atléti
kus képzettségre támaszkodnak! A vizsgálat a teljesítmény különbsé
gek okainak feltárására irányul. Bemutatja a személyi és tárgyi lehető

ségek különbségét az egyes iskolákban, az atlétikus képzés, az atléti
kai mozgásanyag oktatása területén.

Munkahipotézisem az alábbiakban fogalmazható meg:
Feltehető, hogyatanulók számára az általános iskola testnevelés

óráín nem a tananyag tartalomnak és az adott korosztály életkori kö
vetelményeinek megfelelő terhelést biztosítják a testnevelő tanárok. A
következő kérdésekre keresem a választ.

1. Milyen személyi és tárgyi feltételek állnak a különböző teljesítmé
nyek mögött?

2. Milyen kapcsolat van az iskolák sportág i profilja és a NAP. ver
senyek eredményessége között?

3. Milyen mértékben befolyásolja az iskolák atlétikai eredményessé
gét a bázis szakosztályok megléte vagy hiánya, a szakosztályok támo
gatottságának foka?

SPORTOlÓK ECHOKARDIOGRÁFIÁS MUTATÓi
KÉNYSZERPIHENŐALATT

Kneffel ZsuZsanna - Horváth Patrícia - Kispéter Zsófia 
Petridisz Leonidasz - Petrekantits Máté - Pavlik Gábor
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest

Az edzett szivre meghatározott morfológiai, funkcionális és regulá
ciós eltérések jellemzőek. Ezek a rendszeres edzés harására visszafej
lődnek, pl. a hipertrófia visszafejlődése jellemző az edzett s?ívre de
nem jellemző a kóros hiperlrófiára. Saját régebbi vizsgálataink és má
sok vizsgálatai arra mutatnak, hogy a különböző edzettségi jelek a
rendszeres edzés abbahagyása után nem azonos időtartam után fej
lődnek vissza. Ez a "szünet" befolyásolja a fent említett jellemzőket.

Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen mértékben vál
toznak az edzett szivre jellemző paraméterek az idő múlásával. Aktív
sportolók edzett szivét hasonlitottuk össze a kihagyás különböző idő

pontjaiban mért adataikhoz. Eredményeink azt mutatják, hogya szív
valamennyi vizsgált paramétere változik a pihenőidő alatt, de nem
egyforma mértékben és nem egyforma időtartam alatt. A leggyorsab
ban a sziv szabályozásából fakadó paraméterek változnak elsősorban

a szimpatikus aktivitással összefüggésben, legkésőbb a szivre jellem
ző balkamra hipertrófia fejlődik vissza. A változások mértékét az idő

tartam valamínt asportolók edzettségi állapota és a sportág jellege is
befolyásolja.
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EDZÓKÉPZÉS A HAZN FELSÓOKTATÁSBAN,
A KÉPZÉS PERSPEKTivÁl

Kovács Etele - Keresztesi Katalin - Kovács István
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudomány Kar,
Atlétika Tanszék, Budapest

A rendszerváltást követő időszak nagy változásokat hozott Magyar
ország sportéletében. A politikai-, gazdasági élet változásai, minde
nekelőtt az egyesületek gazdasági, szervezeti és társadalmi munkáját
érintették. Megszünt a sport központi állami irányítása, a finanszirozás
új formái kerültek előtérbe. Természetesen ezek a változások nagyban
befolyásolták az edző i munkát, megváltoztatták az edző szerepét, tár
sadalmi presztizsét, munkaerő-piaci pozícióját, általában elmondhat
juk, hogy az edző szerepe leértékelődött. Az edzőképzésre irányított,
kiemeit figyelmet ezek a jelentős változások indokolják, amelyet a
nemzetközi versenysportban bekövetkezett fejlemények is alátámasz
tanak. Az előadás egy olyan kutatás eredményeit ismerteti, amely át
tekinthető, objektiv helyzetelemzését adja a szakedzőképzés minősé

géről, tartalmi szinvonaláról, a képzés folyamatáról alkotott vélemé
nyek alapján. A vizsgálatban részt vett a Semmelweis Egyetem Test
nevelési és Sporttudományi Kar szakedzői hallgatóinak II-III évfolya
ma. Az eredmények értékelésével a kutatók hozzá kívánnak járulni a
szakedzőképzés korszerüsitéséhez és fejlesztési feladatainak megol
dásához.

CMLIZÁClÓS ÁTKOK - REKREÁClÓS VÁLASZOK - IRÁNYZATOK
Kovács Tamás Attila
ELTE Pedagógia - Pszichológia Kar, Testnevelés és Sportközpont,
Budapest

Az előadás értő követéséhez - de már eimének megértéséhez is 
tisztázandó a rekreáció fogalmának totális értelmezése. Eszerint a rek
reáció a civilizációs fejlődés kihívásaira adott válasz-tevékenység, amit
elsősorban szabadidőnkben végzünk. A "kihívások" alatt az ártalma
kat, a fejlődés negatív, az emberek életminőségének romlását okozó
hatásokat értjük. Az emberiség történelmének hatalmas fordulópontjai
a társadalmi (termelési és életmódbeli) forradalmak voltak. A változá
sok (negatív) hatásainak maniFesztálódása kezdetben mintegy évszá
zadnyít váratott magára, ez napjainkra néhány évre csökkent. A töme
gesen jelentkező szükséglet (szükséglet-élmény) jellegzetes válasz-te
vékenységekben nyilvánult meg. Ezeket a jellegzetes rekreációs ma
gatartásokat, tevékenységeket nevezzük irányzatoknak. A nagy fordu
lópontok és az azokra adott típikus válaszok, azaz irányzatok a követ
kezők:

l. Ipari Forradalom (1750-1780). Legjelentősebb életmódváltó ha
tása a hatalmas ipari városok megjelenése (urbanizáció). Válasz: "ki a
szabadba', vissza-menekülés a mesterséges környezetből a természe
tesbe. Irányzatként: outdoor.

2. Tudományos Technikai Forradalom (1900 környékén). Urbani
zált, kényelmesedő élet. Válasz/irányzat: fittnesz, weiiness.

3. Információs Forradalom (-1975). Urbanizált, kényelmesedő élet
vezet az ülő életmódhoz (Homo síttíng). Válasz: stresszoldó, élmény
kereső tevékenységek (extrém, fun, kalandsportok).

4. Globalizált Világ (-2000). Urbanizált, ülő életmódú emberiség a
teljesítménykényszer keresztjére Feszitve. Válasz: ???

Az előadás ennek a több évszázados - és napjainkon jóval túlnyúló
- folyamatnak bemutatását-értelmezését kisérlí meg.

A BODY-TERROR HATÁSA HALLGATÓJNKRA
Kovács Tamás Attila
ELTE Pedagógia - Pszichológia Kar, Testnevelés és Sportközpont,
Budapest
A fitnesz rekreációs irányzattal egyidejűleg - részben annak egyik

hajtóerejeként, de még inkább "vadhajtásaként" - az 1970-as évek
elejétől egyre erőteljesebben fejti ki hatását egy jellegzetes test-ideált,
az egyre magasabb és egyre vékonyabb (könnyebb) - elsősorban női

- figurát eredményező body-terror. A média és a kiméletlen reklámok
által sulykolt, ezáltal a társadalom kultúrideáljába szervesült imázsel
várás (idol) az emberek zöme által semmíképp el nem érhető mintát
követni kivánó tömegek frusztrálódnak. A posztmodern, túlfogyasztó,
egyre jellemzőbben ülő életmódot folytató emberének mindinkább
élet-halál kérdéssé váló feladata a tudatos életvitel (életmód), azon be
lül is a test-kontroll kialakitása. A Fogyókúra jojó, illetve az egyre "di
vatosabbá" váló anorexia- és bulimia nervosa a jellemző kisérőjelen

ségek. Az utóbbí években föltűnt, hogy nő-hallgatóink egyre véko
nyabbak, mikor bekerülnek a felsőoktatásba, aztán nem ritkán tovább
küzdenek valamiféle eszmei soványság felé. Ezért áttekintettük az eJ
múlt évtizedben feivételizettek antropometriai adatait, valamint össze
vetettük felsőbbéves nők felvételizéskori és mostani adatait. Vizsgáló
dásunk elsősorban a testtömeg indexre (BMI) és a derék és csípő

arányra tért ki. Adódott a kérdés, vajon a body-terror mennyire érhe-

tő tetten hallgatónőink testméreteiben, illetve mennyire jelenik meg
életmódjukban. Előadásunkban a kapott eredményeket ismertetjük.

A SPORTOLÓK SZÁMVlTEU
ÉS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉNEK KÉRDÉSEI

Kozma Miklós
BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, Budapest

Prezentációmban azt kivánom bemutatni, hogy miért és hogyan me
rül fel az igény a sportban a sportvállalkozást működtető gazdasági
társaság állományában lévő játékosoknak a számviteli információs
rendszerben való szerepejtetésére, valamint hogy milyen elvi szem
pontokat kell megfontolni az ennek gyakorlati megvalósítását célzó fo
lyamat során. Régi probléma - különösen a labdarúgásban - a játéko
sok számviteli mérlegben való szerepeltetésének kérdése. Ha nincse
nek a mérlegben, az nyilvánvaló hiba, mert a társaság üzletí sikere
nagymértékben függ a mérkőzéseken nyújtott teljesítménytől, mely
nek ugyanakkor legmeghatározóbb tényezője a játékosállomány mi
nősége. Ez a minőség kifejezhető számszakilag az érintett játékosok
piaci értékének összességével. Ez a szám ugyanakkor a számviteli
szabályozás adta keretek között nem feltétlenül jelentethető meg a hi
vatalos pénzügyi jelentésben. A mai napig a világon sehol sem sikerült
a sport érintettjeinek megfelelő, stabil számvíteli információs rendszert
alkotni. A sport üzletként való értelmezése Európában ugyanis csupán
a huszadik század utolsó negyedében, de leginkább utolsó évtizedében
terjedt el, a médiából érkező nagyobb összegű megrendelések, illetve
befektetések eredményeképpen. A számvíteli szabályozáson keresztül
megFogalmazott szigorú elvi követelményeknek asportvállalkozást
működtető gazdasági társaságok csak abban az esetben tudnának
megfelelni - és ezzel egy megbízható számvitelí információs rendszer
számára együttműködő alanyként szerepelni -, ha az egyes sport
ágak működésének alapos közgazdasági értelmezése, a megszokott
gazdasági-gazdálkodási fogalmak értő alkalmazásával, a kívánt definí
ciók megszületését eredményezné.

SPORTOS ÉLETMÓD ÉS A MEDENCEI SZERVEK VÉDELME
Kriston Andrea
Női Egészségműhely, Budapest

Csupán tudatos egészségnevelő munka segíthet abban, hogya nők

a vázizomzat edzésén és a sporttevékenység érdekében végzett trénin
gen túl fontosnak tartsák testük "előkészítését" a szexualítással, váran
dóssággal, szüléssel, menopauzával járó változásokra. Szervezetünk
egyetlen vizszintes, akaratunktól függően működő izma, mely nevelte
tésünkből adódóan szeméremmel Fedett, és a jólneveltség érdekében
sorvadásra ítélt terület. Működési képessége meghatározza komfortér
zetünket. Funkciói közé tartozik a zárás, kíengedés és a medencei
szervek tartása. A 18 évesek 50%-a már tapasztalta az akaratlan vize
letvesztés tünetét, mely a húgycső izmainak gyengülését jelzi. Ez a
szégyentünet gyakorta akadályozza a lányokat a fizika í teljesítményük
kiteljesítésében. A kérdőíves felmérés segítségével kiderült, hogya vi
zelet megtartásának képtelensége sokszor fordul elő futásnál, ugrálás
nál, szökdelésnél. Az izomzat zárófunkciója mellett alulról tartja a
húgyhólyag, méh és a belek súlyát. A támasztó izomlemez terheltsé
gét Fokozza minden fizikai munka, így egyes sportmozgás is. A lányok,
nők sportjában érdemes végiggondolni, miként tudjuk teljesítményü
ket úgy növelni, hogy az a későbbiekben nem csökkenti az alhas szer
kezeti stabilitását, illetve a záróizmok tréningjével fokozzuk azok ter
helhetőségét. Ideális lenne, ha a sportolók tudatos életvezetésének ré
sze lenne a hasi szervek védelme a szakszerű INTIM TORNA® alkal
mazása.

A REKREÁCIÓS SZAKEMBEREKRE VALÓ IGÉNY VÁLTOZÁSA
AZ ÜZLETI REKREÁC/ÓS TERÜlETEN 2001-2003 KÓZÖTT

Lacza Gyöngyvér
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Rekreáció Tanszék, Budapest

A kutatás célja a rekreációs szakemberekre való igény megismeré
se minőségi megközelítésben az üzleti rekreációs területen továbbá a
2001-2003-as időszakban estIegesen bekövetkezett változások felmé
rése. Távlati célja, hogy tantárgyi szinten alapot nyújtson a főiskolai

rekreációs képzés fejlesztéséhez. A kérdés időszerűségét az adja, hogy
a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán idén
elindult az önálló rekreáció képzés emellett további kilenc intézmény
adott be szakindítási kérelmet, azonban a valódi piaci igényekről elő

tanulmányok, sem általánosan sem területi szinten, nem készültek. A
kutatás első része 2001-ben az üzleti rekreációs területről 10 kulcsem
ber megkérdezéséből állt strukturálatlan interjú formájában egy meg
határozott ellenőrzőlista alapján. Az eredmények egyérteJműen arra
utaltak, hogy növekvő igény van jól képzett rekreációs szakemberek
re. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó területen kíemelték az általános
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turisztikai ismereteket, az animáció, vagyis csoportok aktivizálásával
foglalkozó terület valamint az idegen nyelv ismeretének fontosságát.
A vállalati rekreációs területen kiemeit fontosságot kaptak a marke
ting és menedzsment ismeretek. Az adatok azt mutatták, hogy nagy
jelentőssége van a szervezési, vezetési képességeknek és a különbö
ző korosztályok, speciális igényű csoportok rekreációjával kapcsola
tos módszerek megismerésének. A megkérdezettek hangsúlyozták a
gyakorlat, a tapasztalat jelentősségét. Mindemellett vitathatatlanul
megjelent egy általános probléma, miszerint a rekreációs szakembe
rekre való igény bár létező de csupán látensen van jelen a piacon.
Meghirdetett poziciók alig vannak. A felmérés e része egyértelműen

rámutatott a személyiségfejlesztés és az 'önmenedzsment' fontossá
gára. Természetesen ennek tantervi vonatkozásai is vannak, a cso
portvezetői szerep gyakorlása kiemeit szerepet kell, hogy kapjon a
felsőfokú rekreációs szakemberképzésben. Továbbá azt a következte
tést vonhattuk le, hogya képzés hatékonyságát nagyban segítené a
rekreációs, de nem sportág i gyakorlat tantervi súlyának növelése. A
2003-as évben a korábbi kutatás reprodukciójára és kiterjesztésére
törekedtünk. Felméréseinkből kiderült, hogya korábban inkább rejtett
álláslehetőségek mára jobban letisztultak, igaz a probléma részben je
lenleg is fennáll. Számos újabb potenciális munkaadó jelent meg a pi
acon. A rekreációs szakemberek felé támasztott elvárások jóval spe
cifikáltabbak, mint korábban. Az eredmények gazdag információt
nyújtanak a rekreációs képzés felsőoktatási tanterveihez főként tartal
mi szempontból. Az üzleti rekreációs területről gyűjtött adatok irány
mutatók és általánosságban a rekreáció további területein is felhasz
nálhatóak.

AZ ÚSZÓVÁU MEGELÓZÉSÉNEK LEHETÓSÉGEI

Lakatos Orsolya - Karsai István
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Mozgástani Intézet, Pécs
Irodalmi adatok, valamint versenyúszó gyermekeken végzett koráb

bi felméréseink eredményei azt mutatják, hogy fokozott figyelmet kell
fordítani az úszókon 'előforduló vállsérülésre. Ezért az "úszóváll" korai
jeleinek felismerése céljából folytattuk vizsgálatainkat. Összesen 18
(13.00± 1.16 éves) gyermeket vizsgáltunk, akik 7.39±2.79 éve úsznak
versenyszerűen. A vizsgálatok menete a következő volt:

• Anamnézis, beleértve az úszástechnikára vonatkozó adatokat is.
• Fizikális vizsgálat.
• Erőmérés.

• A mozgásterjedelem mérése.
Az anamnesztikus adatok alapján öt, fizikális vizsgálattal tíz pozitív

esetet találtunk. A vállfájdalom gyorsúszó gyermekeknél fordult elő a
leggyakrabban (4 esetben), a mellúszók között nem volt pozitiv eset.
Nem találtunk nemi különbséget. A mozgáselemzés során kiderült,
hogya berotatio szélső szögértéke meghaladta a kirotatio mértékét. A
korábbi vállfájdalomról beszámolók körében a berotátor izmok ereje
szignifikánsan (jobb oldalon: p<0.039, baloldalon: p<0.0025) megha
ladta a panaszmentes úszóknál mért értékeket. Mindkét csoportban a
berotátorok ereje számottevően nagyobb volt, mint akirotátor izmok
nál mért erő. Eredményeink azt mutatják, hogya helytelen úszástech
nikából eredő erőegyensúly megbomlása, valamint a túlzott ízületi
mozgékonyság a legfontosabb kockázatí tényező a vállsérülés kialaku
lásában.

TESTNEVELÓ TANÁRI VÉLEMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
TESTNEVELÉS TANTERVI VÁLTOZÁSAlRÓL

L..eibinger Éva
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Torna Tanszék, Budapest
Az elmúlt tiz év Európában a keret jellegű szabályozás évtizede volt.

Magyarország 2004. májusában az Európai Unió tagállama lesz, ezért
a hazai közoktatás-politíka és oktatásirányitás az európai dimenziókat
helyezte, illetve helyezi előtérbe. Az eurokonform tudást megalapozó
tartalmak fő tényezői ugyanis azok a kulcskompetenciák, amelyek nö
velik a tanulók munkaerő-piaci esélyeit. A szakirók (Ballér Endre, Bi
róné Nagy Edit, Hamar Pál, stb.) abban teljes mértékben egyetértenek,
hogya NAT és a kerettanterv által biztosított tartalmi kiszélesedésre
szükség van. Ugyanakkor nem elhanyagolható kérdés: hogyan éli meg
ezt a folyamatot a magyar pedagógus társadalom a többlet feladatok
tükrében? Vizsgálatainkat a pedagógusok egy rétegére, nevezetesen a
testnevelő tanárok körére szűkítettük le. Keresztmetszeti vizsgálat ke
retében mértük fel, hogy a testnevelő tanárok milyen véleményt for
máInak az iskolai testnevelés céljaival, tartalmával, módszereivel kap
csolatban. Kérdőívünk névtelen válaszadást tett lehetővé. Az anamné
zis során a válaszadó nemére, életkorára, iskolai végzettségére , lakó
helyére kérdeztünk. A 18 állítást tartalmazó kérdőivet több mint 100
testnevelő töltötte ki. A statisztikai feldolgozás és az értékelés az ötfo
kozatú Likert-skála felhasználásával történt.

A TESTTÓMEG ÉS A MOTOROS KÉPESSÉGEK KAPCSOLATA
AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS TÜKRÉBEN

Lelovícs Zsuzsanna
Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai
Főiskolai Kar, Kaposvár
Mindennapos tapasztalat és számos tudományos vizsgálat is egybe

hangzóan igazolja, hogya testtömeg is és a motoros viselkedés is
nagymértékben befolyásolja az egyén erőnlétét, fizikai teljesitőképes

ségét, s általános egészségi állapotát. Kevés adat van azonban a test
tömeg (s általában az alkat) és a motoros képességek kölcsönkapcso
latára. Igy még arra az egyszerű kérdésre sem könnyű a válasz, hogy
azért kövér-e az egyén, mert nem mozog eleget, vagy forditva, azért
nem mozog eleget, mert kövér? Az előadás választ ad arra, hogy van
e és mekkora kapcsolat a testtömeg és a motoros képességek között
a vizsgált - középiskolás - korosztályban? Feleletet keresünk arra az
egyszerűnek tűnő kérdésre, hogy a testtömeg befolyásolja-e az egyén
mozgásait, vagy az egyén motoros viselkedése formálja a testtömeget,
avagy dinamikus kölcsönkapcsolat van közöttük? Vizsgálati módsze
rünk között szerepel szociometria, sportélettani vizsgálatok, kérdőives

felmérés, motoros próbák, mozgáskoordináció elemzése, erőmérés,

erő-állóképesség elemzése.

A MAGYARORSZÁGI CÉLLÓVÓ SZÁMSZERíjÁSZAT TÖRTÉNETE
1993-TÓL NAPJAlNKIG

KÉSZÜLT A MAGYAR SZÁMSZERÍJÁSZ SZÖVETSÉG
FENNÁLLÁSÁNAK lD. ÉVFORDULÓJÁRA

Lénárt Ágota - Palotai Gyula'
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Pszichológia Tanszék, Budapest
'Magyar Számszerijász Sportszövetség, Budapest

A tanulmány bemutatja a számszeríjászat sportversenyzésben hasz
nálatos ágait, a match, a field és a sport kategóriát. Rövid áttekintést
ad a nemzetközi szövetség (lAU) megalakulásától (1956) - a legfonto
sabb eseményeken át - az Európa- és Világbajnokságok, Európa-ku
pák történetéről. Ismerteti a legfőbb versenyzési szabályokat. Részle
tesen bemutatja a magyarországi számszerijas lövészet előzményeit, a
magyar szövetség (MSZSZ, később MSZS) megalakulását, müködését
és az általa fémjelzett nemzetközi versenyeket, többek közt az azóta is
rekordrészvételnek számító 1998-as Larus világbajnokságot és a há
rom HUMET Európa-kupát. Elemzi a nemzetközi fejlődésvonulatot, és
ebben elhelyezi a magyar sportolók szerepet és eredményeit. Végül
néhány számszerijas történeten keresztül életközelségbe hozza az olva
só számára ezt asportágat, mely az ijászat és a lövészet között helyez
kedik el.

A FlELD SZÁMSZERÍJAS LÖVÉSZET
NÉHÁNY PSZICHOLÓGW JELLEMZÓJE

Lénárt Ágota
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Pszichológia Tanszék, Budapest
A magyar számszerijász válogatott (10 fő) vizsgálata során az volt a

cél, hogy megállapíthatók legyenek azok a pszichológiai jellemzők,

amelyek fontos szerepet játszanak a versenyeredményességben. A
pszichológiai vizsgálat a következő teszteket tartalmazta: STAI-FX1,
STAI-FX2, AAI-H, SLM, CPI, PIK, ACSI-28/2. A vizsgálatot két élettani
paraméterrel (MW és verseny közbeni adrenalin szint monitorozás)
egészitettük ki. Szignifikáns összefüggés mutatkozott a versenyered
mények és a csapásokkal való megküzdés (ACSI-28/2 1. faktor), a
szinkronizáció (PIK 12. faktor), asikerorientáció (SLM 4. faktor) és a
stressztolerancia (SLM 5. faktor) között (p < 0,05). A vizsgált sporto
lókat további két csoportra osztottuk eredményeik alapján. Szignifi
káns különbség van a csoportok között az intellektuális hatékonyság
(CPI/IE) (fordított), az érzelmi kontroll (PIK 15. faktor), az MW és az
első versenynap végi adrenalin szint (fordított) tekintetében. Tendenci
aszerű összefüggés figyelhető meg az empátia (CPI/EM) (forditott), a
kontrollérzés (PIK 2. faktor), a szociális mobilizáció (PIK 10. faktor) és
a szinkronizáció (PIK 12. faktor) terén. Az eredmények szerint a jó ver
senyeredmények együtt járnak a jó megküzdési képességekkel, a
szinkronizációval, a sikerorientációval, a stressztoleranciával és az ér
zelmi kontrollal. A faktorok egymáshoz való viszonyát részletesen ele
mezzük. A kapott adatok további segitséget nyújtanak a céllövő ver
senyszámok részletesebb megismeréséhez és a tehetségesek kiválasz
tásához és gondozásához.
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AZ ISKOlAI TÁNCOS MOZGÁSMŰVÉSZETMÉRÉSI
ÉS ÉRTÉKELÉSI LEHETÓSÉGEI

Lévai Péter
t\1agyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

A művészi testmozgás kifejező eszköztárában már nemcsak a ritmi
kus sportgimnasztika, a műkorcsolya és hasonló sportművészetek ta
lálhatók, hanem a hagyományos "testkultúra" a népi művészet testen
megjelenő mozgásformái, azaz a művészileg megfogalmazott tánckul
túra hagyományos adaptációi is megjelennek. A mai magyar iskola
rendszerben megtalálhatók a formális iskolai csoportok mellett az in
formális - ám teljesen iskolai rendszerben működők is. Ezek a művé

szeti iskolák a mai napig közel 260.000 diákot oktatnak és nevelnek.
Ezekből mintegy 180.000 tanul táncolni, vagyis a táncművészet há
rom legfontosabb ágát művelik: a klasszikus balettet, a társas táncot
és a néptáncot. Ezek az arányok, illetve létszámok is mutatják, hogy
olyan - felfutóban lévő művészetoktatás zajlik napjainkban, amely
mindenképpen közelebbi vizsgálódásra ad indokot. Nem szabad azon
ban megfeledkezni egy igen fontos aspektusról. Mivel ezek a "csopor
tok" iskolaként működnek - komoly állami támogatást tudva maguk
nak, az értékelési rendszerük is megkivánja az iskolai formákat. Ebben
azonban komoly lemaradások, illetve szereptévesztések jelentek meg
napjainkban. Poszterem témájául tehát a művészeti iskolai néptánc
oktatásnak az értékelési lehetőségeit kívánom bemutatni, összehason
lítva más művészetoktatási értékelési rendszerrel, jelesül a zeneokta
tás, a képzőművészet és a sport területén napjaínkban meglévő érté
kelési és minősitési rendszerekkel. A százhalombattai művészeti isko
la néptánc tagozatán már harmadik éve folyik egy speciális mérési-ér
tékelési szisztéma, három korcsoportban, kontroll csoportokkal,
amely nem a teljesitményre koncentrál elsősorban, hanem a humán
mozgásfolyamatok reprezentációjának, visszaadási formáinak esztéti
kai és kognitiv lehetőségeit és ezek mérési problematikáját igyekszik
feltárni.

KORFBALL: EGY IDEÁUS KOEDUKÁLT SPORTÁG

Majoross Kinga
Semmelweis Egyetem, Testnevelési- és Sporttudományi Kar,
Pszichológia Tanszék, Budapest

A korfball a világon az egyetlen olyan labdás csapatsport, ahol a hi
vatalos szabályok szerint férfiak és nők együtt játszanak. Ez a sportág,
bár kevesen ismerik, immáron 100 éves múltra tekint vissza szülőha

zájában, Hollandiában. Emellett a világ számos országában rendeznek
nemzeti bajnokságokat és nemzetközi versenyeket. A koedukált spor
tolás hatásait vizsgálva a korfbaIIt egy sportmozgásokat tekintve ha
sonló sportággal, a kosárlabdával hasonlítottam össze. Vizsgálatom
ban mindkét sportágból 50 sportoló vett részt (N= 100) (mindkét cso
portból 25 férfi és 25 nő). Kérdőívvel (mely tartalmazott nyitott kérdé
seket is) és megfigyeléses módszerrel kerestem a választ arra, hogya
koedukált sportolásnak milyen pszichológiai hatásai vannak, különös
tekintettel a mentális egészséggel való kapcsolatára. Az eredmények
alapján a korfballosok magasabb önbizalommal (p<0,05), jobb koope
rációs-készséggel (p<0,05), és erősebb csapathoz való tartozással jel
lemezhetők (p<O,O 1), mint a kosárlabdázók. Ugyancsak a koedukált
formánál találtam nagyobb csoportkohéziót (p<O,OJ), alacsonyabb
szorongás- (p<O,01) és agresszió-szintet (p<O,05), valamint kisebb
csapattársakkal szembeni irigységet (p<O,01). Osszegezve kutatásom
eredményeit arra a következtetésre jutottam, hogy a koedukált spor
tolás terén megfigyelhető jobb szociális légkör kedvező pszichológiai
hatásai révén jobb mentális egészséget eredményez.

INTERNATIONAL FUNSPORT IN EUROPE
AND ITS EFFECT ON SCHOOL PHYSICAL EDUCATION

EXEMPUFIED BY BEACH-TENNIS

Mensing, Eberhard
Technische Universitiit t\1ünchen, Deutscher Tennis Bund, Hamburg

Funsport is that kind of sports which in the original meaning of the
latin word "disportare" (to spend free time) is quite similar to the roots
of sports spirit. Still the motivation of the actives isn' t limited by the
fun-character. They are still eager to work hard. The fun, especially the
beachsport main ly represented by Beachvolleyball has played such an
important role since the Olympic Games of 2000 in Sidney, that tradi
tionai Volleyball has been left behind. Almost every other sport e.g.
Handball and Soccer has followed this example set by Beachvolleyball.
Sometimes even the Sumo-Wrestlers fight on sand. Beach-Tennis
which received its own rules in 1999 is being played in many forms ali
around Europe. Its typical character is not different from the other kind
of sports where the roots can be tracked back to traditional sport which
have been transport to the sand. The boom is not as big as in Beach
volleyball. Still due to the fact that it is easy to learn and due to its ve
loci ty in pro-gaming Beachtennis was able to achieve within five years

its own segment. Further more the free market has started to take a
c10ser look at the new game. The number of competitions has raised a
lot since 1999. By the end of the year of 2003 about 200 competiti
ons will have been played on the beach, in the city-courts, in sports
c1ubs or in about 30 special beach-gyms. Sociological grows a new
community of actives. 80% are under the age of 25 and 40% of them
had never played tennis before, but other kinds of sports. In combina
tion with Pop-Music, own style of c1othing, cool behaviour and typical
messages mark these events. Even school noticed this new trend. Be
ach-Tennis is a good workout for the legs in combination with a lot of
fun. The method is really easy and the game as weil. Quite frankly the
students participate wi th a lot a fun and high motivation. These days
the gifted sportsmen participate in Funsports with high enthusiasm.
Therefore they lack in the traditional sports, where you have to work
hard and without music. For the first time during school vacation the
Bavarian Ministry of Education offered a trainee weekend for 60 sport
teachers on the beach fields of the University of Würzburg / Germany.
They had lots of fun and were sore from running, jumping, hitting and
diving in the sands. Their students will make the same experience in
2004.

TESTzsíRTARTALOM ÉS SZOMATIKUS FEJLÓDÉS

Mészáros János - Zsidegh Miklós - Tatár András - Völgyi Eszter 
Prókai András - Vajda Ildikó - Mohácsi János
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest

A kövérség és az elhizottság (obesitas) gyakorisága napjainkban
gyermek-, serdülő- és fiatal felnőttkorban közel 30% (Mészáros et al.
2001). Ez az arány még kedvezőtlenebb a lakosság középkorú rétege
iben (Dési 1998). Az okok és magyarázatok között első a megváltozott
életmód és az általánosan jellemző hipoaktivitás. A kövérséggel foglal
kozó vizsgálatok száma sokszorosára nőtt az utóbbi 10 év folyamán
Magyarországon is és az angol nyelvű szakirodalomban is. Sok vizsgá
lat eredménye bizonyítja, hogya tartósan fennálló kövérség vagy elhí
zottság számos betegség rizikó faktora vagy közvetlen oka, ennek el
lenére nincs összhang a kutatók között annak megitélésében, hogy ki
minősül kövérnek vagy elhizottnak. A keresztmetszeti vizsgálat célja
elemezni az elhízott, az átlagos testzsírtartalmú és a sovány fiúk testi
felépitését, továbbá a testméretek és a testarányok életkorfüggő trend
jét a relativ testzsírtartalom alapján kialakított csoportoknál. Az antro
pometriai vizsgálatban önként jelentkező 7-15 éves gyermekek és ser
dülők, valamint fiatal felnőtt férfiak vettek részt. A tanulmányozott 10
korcsoportban a teljes elemszám 4500 fő. A Nemzetközi Biológiai
Program (Weiner és Lourie 1969) eljárási javaslatai alapján mért test
dimenziók ismeretében kiszámolták a növekedési típust (Conrad
1963, Szmodis et al. 1976) bemutató metrikus és plasztikus indexet,
és Parízková (/961) módszerével becsülték a test zsírtartalmát. Loh
man (1992) gondolatmenetét követve az elhizott kategóriába került
minden olyan vizsgált, akinél a becsült test-zsírtartalom nagyobb volt,
mint 30%. Soványnak minősültek azok a vizsgáltak, akiknél a relatív
testzsirtartalom kevesebb volt, mínt 12%. A testméretek és a testi fel
építés korcsoportonkénti átlagai közötti különbséget egyszempontos
variancia analízis után F-próbával elemezték. Az elhízott gyermekek és
serdülők minden korcsoportban magasabbak, mint az átlagos testzsír
tartalmú vagy sovány kortársaik, de az átlagok különbsége nem szig
nifikáns a fiatal felnőttek mintájában. Az elhízottak testi felépítése kö
vetkezetesen piknomorf-hiperplasztíkus, a soványak növekedési tipu
sa kifejezetten leptomorf. Mivel a metrikus index egyéni értékeiben a
bőrredővastagságok "torzító" hatása lényegesen kisebb, mint az átla
gok különbsége, a morfológiai alkat következetes mintánkénti külön
bözősége részben magyarázható az öröklött tulajdonságokkal. Fejlö
désbiológíai és egészségnevelési megfontolások után nehezen értel
mezhető viszont az elhizott gyermekek és serdülők magasabb terme
te, amelyben Frenkl és munkatársai (/988), Malina és Bouchard
(/991) valamint Bouchard (2000) értelmezése szerint a biológiai ak
celeráció hatásai a legkézenfekvőbbek.

VERSENYSPORTOLÓK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA

Mikulán Rita
SZTE JG'fTFK Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Szeged

Az utóbbi években közismertté vált a rendszeres testmozgás protek
tív hatása. A vizsgálatok bizonyitották, hogy a megfelelő intenzitású és
gyakoriságú fizikai aktivítás, mint egészségmagatartás, csökkenti szá
mos felnőttkori megbetegedés rizikóját, illetve pozitivan befolyásolja
számos esetben a betegek életminőségét is. Más kutatások a fiatalok
sportolási szokásait, illetve annak az életmódjukra, egészségükre gya
korolt hatását tanulmányozta. Ezek eredményei rámutattak arra, hogy
a rendszeresen sportoló fiatalok mentálhigiénés státusza, pszichoszo
ciális egészsége kedvezőbb nem sportoló társaikénál. A rizikómagatar
tásra gyakorolt hatást víszont befolyásolhatja az a tény, hogy amennyi-
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ben bizonyos sportágakban való részvétel a fokozott rizikóvállalás
megnyilvánulása, akkor ebben az esetben más magas rizikójú maga
tartásmintákkal (alkoholfogyasztás, drog kipróbálása) fordulhat elő.

Az emlitett és egyéb szakirodalmi adatok alapján felmerül a kérdés:
milyen a versenyszerűen sportolók egészség- és rizikómagatartása,
pszichoszociális egészsége. Találhatóak-e összefüggések a versenyzők

neme, kora, sportága, a versenyzés szintje és a pszichoszociális egész
ségük, valamint egészség- és rizikómagatartásuk között. Előadásom

ban ennek a felmérésnek az első részeredményeiről számolok be.

MONGÓUA SPORITÓRTÉNETE ÉS SPORTPOunKÁJA
AZ. 1920-AS ÉVEKT6L NAPJAINKIG

Mizerák Katalin
Károli Gáspar Református Egyetem, Filozófia Tanszék, Budapest

Az előadás célja, hogy bemutassa a belső-ázsiai mongolság 20. szá-
zadi történetét, valamint az ehhez kapcsolódó kulturális hagyományo
kat, a nomád lakosság mindennapjaiban oly fontos tradicionális ver
senyjátékok és vallási indíttatású táncok továbbélését, valamint Mon
gólia sportpolitikájának szociológiai hátterét az 1920-as évektől nap
jainkig. A mongol sportpolitika kialakulása szorosan kötődik a tiszavi
rág életű teokratikus mongol állam bukásához. 19l1-től az átmenet
nélküli történelmi, társadalmi és gazdaságí változások szerepet játszot
tak a mongol sportpolitika megszületésében és átalakulásában is. A
testi-lelki kiválóságot követelő tradicionális sportünnepélyek a mongol
népet területekre szemet vető kommunista nagyhatalmak (Kina és a
"nagytestvér": a Szovjetunió) számára mindig egy potenciális fegyve
res felkelés lehetőségét rejtették magukban. A helyi politikai vezetés
fél évszázada megfelelő lehetőségek és anyagi háttér hiányában csak
a tradicionális sportok életben tartására, esetleg élsporttá való fejlesz
tésére tett kisérletet. Mongólia esetében a nádom, férfiak hármas játé
ka (ijász - birkózó és lovasverseny), jelentette azt az alapot, amire az
1964 óta a nemzetközi játékokon is szereplő ország válogatottja tá
maszkodhatott. Az újkorí olimpíák éremtáblázataiból kiolvasható,
hogya mongol sportolók őseikhez hasonlóan az erő - és a küzdőspor

tokban jeleskedtek leginkább. Speciális eredményeik hátterében tisz
tán fel lehet ismerni a szomorú tényeket: az állam gazdasági elmara
dottságát, az infrastruktúra teljes hiányát, amely évtizedekig hermeti
kusan elzárta a nomád pásztornépet a modern testkultúra általános re
formja, és ez által a nemzetközi olimpiai játékok elől. 1992-től, a de
mokratikus fordulat után Mongólia megpróbálta megkeresni azt az
utat, amely leginkább megfelel az ország arculatának. Dél-Korea óriá
si segítséget nyújtott a mongol sport intézményrendszerének a korsze
rűsitéséhez, az iskolai sportélet megszervezéséhez.

GYERMEKEK TESTZSíRTARTAl..MA ÉS AEROB TELJESlTMÉNYE

Mohácsi ~ános - Petrekanits Máté' - Zsidegh Petra -Ihász Ferenc
Mohácsi Agnes - Tatár András - Prókai András
Semmelweis Egyetem Budapest, Testnevelési és Sporttudomanyi
Kar, Budapest
'BHSE Hu-met Klinika, Budapest

A kővér és elhizott gyermekek bizonyitottan gyengébb (a külőnbőző

motorikus próbák eredményeivel jellemzett) fizikai teljesitőképessége

tőbb munkacsoport visszatérő eredménye (Bouchard 2000, Othman
2001, Frenkl és Mészáros 2002, Mészáros et al. 2002). Alapvetően a
nagy testzsírtartalomból eredő, az átlagosat értékelhetően meghaladó
testtőmeg és a gyengébb fizíkai teljesitmény kapcsolata a nem sporto
lók mintáiban kézenfekvő. A vizsgálat célja elemezni a kövér és elhi
zott gyermekek spiroergometriai változókkal jellemzett élettani teljesít
ményét. Az antropometriai és terheléses élettani vizsgálatban 2002 ta
vaszán 97 önként jelentkező, rendszeresen nem sportoló, budapesti fiú
vett részt, a Helsinki Nyilatkozat vonatkozó előírásaínak megfelelően

szülői beleegyezéssel. Naptári koruk 9,51 és 10,50 év között volt. A
Parizková (1961) javaslata alapján becsült testzsirtartalom ismereté
ben a teljes mintát 3 csoportra osztották és egyénenként kiszámitották
a sovány testtömeget (LBM).

1. csoport: P''{' < 24,9, n = 41;
2. csoport: P''{' = 25,0-29,9, n = 35;
3. csoport: P'1o > 30,0, n = 21.
A vizsgáltak morfológiai alkatát a Conrad-féle (1963) metrikus in

dexszel jellemezték, amely mérőszám a mellkas mélységének és szé
lességének a testmagassággal korrigált aránya. A lépcsőzetesen nő

vekvő intenzitású és kimerülésig tartó fizikai terhelést futószalag ergo
méteren hajtották végre a gyermekek. A terheléses gázanyagcsere jel
lemzőket Jaeger m-DATASPIR analizátorral mérték. Az elemzés során
csak a terhelés maximumán jellemző fizikai és fiziológiai adatokat ha
sonIitották össze. A három csoport relativ testzsirtartaima nyilvánvaló
an különböző volt. Az elhizott gyermekek szignifikánsan magasabbak
voltak, mínt nem elhizott kortársaík, továbbá a metrikus índexszel jel
lemzett testi felépítés ebben a csoportban volt a legkerekdedebb. Az
elhizott fiúk testi felépítése kifejezetten piknomorf. Az abszolút aerob

teljesitmény (I Y min-l) az elhizottak csoportjában volt a legnagyobb,
viszont a testtömegre vagy a sovány testtömegre vonatkoztatott adat
(ml Y kg-l Y min-l) ebben a csoportban volt a legkisebb. A terhelés
maximumán jellemző szívfrekvencia (ütés y min-l), oxigénpulzus (ml
y ütés-l), abszolút percventilláció (I Y min- 1) csoportonkénti átlagai
statisztikailag egyformák voltak, de a nagyobb testtömeg következmé
nyeként a relativ percventilláció (I Y kg-1 Y min-l), a légzés intenzitá
sának egyik jellemzője a 3. csoportban volt a legkisebb.

A KREDITRENDSZER TAPASZTALATAI

Nádasiné Sipos Zsuzsanna
Berzsenyi Dániel Főiskola Sportagi Tanszék, Szombathely

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Tanácsa 2000. februárjá
ban engedélyt adott a testnevelés szakon a kreditrendszerű képzés be
vezetésére és kipróbálására. Ezzel egy kicsit megelőztük a Kormány
200/2000. (XI.29.) Kormányrendeletét, a felsőoktatási tanulmányi
pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kredit
rendszerek egységes nyilvántartásáról, s mire országosan bevezetésre
került az újfajta képzési rendszer, mi már bizonyos tapasztalatokkal
rendelkeztünk. Tapasztalataínk a 2002. szeptemberi intézményi beve
zetést is segitették, valamint a kreditrendszerű képzés új tantervének a
rendeleteknek megfelelő kialakítását is. Előadásomban az új képzési
rendszer tapasztalatait, buktatóit, valamint a különböző rendeletek és
rendelkezések illesztési nehézségeit, az átjárhatóság biztosításának le
hetőségeit és módozataít taglalom, választ és kíutat keresve az előirá

sok rengetegéből a különböző szintű képzések és szakok között.

SPORT ÉS SPORITUDOMÁNY AZ. EURÓPAI UNIÓBAN

Nádori László
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest

Az Európai Konvent Alkotmányos Szerződés tervezete az Unió és a
tagállamok megosztott hatáskörű területei közé sorolta - többek között
- a kutatásfejlesztést, a fejlesztési együttműködést, az oktatást, szak
képzést, a fiatalok, a sport ügyét és a kultúrát. Az alkotmánytervezet
tartalmazza tovább azt is, hogy az Uniónak ösztőnözníe kell a kutatást,
mindenekelőtt a kutatási központok, egyetemek magas színvonala te
vékenységét. Európai törvény irhatja elő a több tagállam részvételével
és hasznositásával folyó kutatóprogramot. A forrásokra a Barcelona
Európai Tanács (2002) ajánlása a mérvadó. Eszerint kutatásra, fejlesz
tésre, valamint innovációra forditott összegnek 2010-ig el kell érnie a
GDP 3%-át. Az Unió Alkotmányának III. rész 182. cikkelye első bekez
dése így szól: "Az Unió a sportnak a társadalomban és a nevelésben
betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport támogatásá
hoz." A cikkely g.) pontja szerint príoritást élvez:

• az európai sport átfogó fejlesztése,
• a sportversenyek tisztaságának és a sportszervezetek közötti

együttműködésének elősegitése, és
• a sportolók, különösen a fiatalok fizikai - szellemi épségének vé

delme.
Az uniós csatlakozást követően a kutatásfinanszirozásban két pozi

tív fejleménnyel találkozhatunk:
• javulnak a kutatást érintő allokációs mechanizmusok, javul a pá

lyázati rendszer átláthatósága, jobban érvényesül az elszámoltatás, tü
zetesen vízsgálják a ráfordítások célszerűségét,

• lehetőség nyílik a K+F szektorban, a tervezés és értékelés terén,
az egységes K+F statisztikák, mutatók (Science and technology indi
cators) hazai bevezetésére.

Az uniós csatlakozás erős hatással lesz a magyar sportkutatás tema
tikai struktúrájára, befolyásolja a témaválasztást.

AZ.IRONMAN TRIATLON HATÁSA A TESITARTÁS KONTROLLRA

Nagy Edit - Tóth Kálmán' - Kovács Gyula' - Janositz Gábor' 
Fehémé Kiss Anna - Horváth Gyöngyí"
SZTE, EFK Fizioterápias Tanszék Szeged -
"SZTE, ÁOK, Élettani Intézet Szeged-
'Hollós József Megyei Kórház, Ortopédiai Osztály, Kecskemét

A testtartás kontroll egy komplex rendszer, ami magába foglal kü
lönböző szenzoros és motoros komponenseket. Jelen tanulmány célja
megvizsgálni az ironman atléták poszturális kontroll jellemzőit az álló
képesség i verseny előtt és után. 10 egészséges normál személy, mint
kontroll csoport (control: c) és 10 ironman (I) vett részt a vizsgálat
ban. A test kilengését (body sway) Stabilométer (ZWE-PII) segitségé
vel határoztuk meg az állóképességi verseny (3,8 km úszás, 180 km
kerékpározás, 42,195 km futás; időtartam: 9-12 óra) előtt (Pre) és
után. A verseny végén a résztvevők mindegyike szédülésről számolt
be, ezért a stabilometriás méréseket 15 perccel a verseny után kezd
tük (Post 1) és 5 perccel később megismételtük (Post 2). A testtartás
kontrollt nyugodt állás során, Romberg helyzetben a lengési út (sway
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path anterior-posterior A/P és medial-lateral M/L irányban) alapján jel
lemeztük. A tesztet nyitott és csukott szemmel is elvégeztettük. Varian
cia anal!zist .al~almaztunk a két csoport kilengései közti különbségek
meghatarozasara, Illetve a verseny által okozott változások tisztázásá
ra. ~ p<O,O,? érték,et tekintettük szignifikáns eltérésnek. Eredményeink
a kovetkezok. Az eletkort (C: 33±2.4; I: 33±1.3 év), a testtömeget (C:
74±2.3; I: 78±2.8 kg) és a testmagasságot (C: 175±2.2; I: 175±1.5
cr:n). tekintve, .nem, mutatkozott szignifikáns különbség a két csoport
kozott. A lengesI ut (sway path) mindkét irányban és a teljes út (total
path) szignifikánsan alacsonyabbak voltak vizuális kontroll nélkül az
ironman csoportban, a kontroll csoporthoz képest. A szem becsukása
szignifikáns növekedést okozott a kontroll csoport esetén a lengési út
b,an, mindké~ irányban: szemben az ironman csoporttal, aholegyálta
lan nem tortent valtozas. A verseny átmeneti, enyhe növekedést oko
zott.a lengési útban mindkét vizuális feltételnél, mindkét irányban és ez
a novekedes csukott szemmel, A/P irányban volt szignifikáns. Hason
lóan szignifikáns volt a teljes út növekedése, csukott szemmel a ver
seny után, mindkét mérés esetén. Az eredményeink azt mutatják, hogy
az ironman sportolóknak szignifikánsan jobb a poszturális stabilitása
csukott szemmel, mint a normál, egészséges kontroll csoportnak, fel·
vetve, hogy az ironman atléták testtartás kontrollja kevésbé függ a vi·
zuális információktól. Megállapítjuk, hogya poszturális stabilitás fenn
ta~tás képessége átmeneti, de szignifikáns csökkenést mutat a verseny
utan.

A TÁVOLSÁG LEKÜZDÉSÉNEK PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁJ

Nagykáldi Csaba - Komondi Bálint
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Küzdősportok Tanszék, Budapest
A hosszú ideig tartó sporttevékenység különleges terhelést ró a

sportolókra. Az aktivitási formák, illetve sportágak közül a leggyako
ribb a hosszú távú futás, a maratoni és szupermaratoni számok, továb- .
bá az ironmen versenyek. A részvétvevők nagy száma mutatja, hogy
ezek a versenyek világszerte népszerűek. A távolságok leküzdéséért
főként a légzési-vérkeringési rendszer a felelős, de nem kizárólag. A fu·
tassal kapcsolatos motivációnak, a pozitiv attitűd kialakulásának és a
t~volsá~ le~üz?ésér~, irányuló kítartásnak, óriási szerepe van. Ezek pe
dig pszlches tenyezok. Ebben a munkaban kisérletet teszünk arra
hogy.a távolsá~ leküzdésének képességét, az ún. asszertivitást meg:
vIzsgaljuk. Elso feladat, hogy alkalmazható, új mérő módszert fej
lesszünk ki. Egy új 30·tételes kérdőivet mutatunk be, amely foglalko
Zik a futás közbeni nehézségekkel kapcsolatos attitűddel. Magas érték·
nél ez kedvező és alacsony értéknél kedvezőtlen. A kérdőív objektí
vabb, mint a megfigyelés és a tesztismétiés alapján R=0,89 korreláci
ójú megbízhatóságot találtunk. Bemutatjuk az első női és férfi eredmé
nyeket is.

EDZÉSTERHELÉSEK HATÁSA A MÉRKÓZÉSTEWESÍTMÉNYEK
ALAKULÁSÁRA TENISZ SPORTÁGBAN

Nemes Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest
A tenisz világméretű terjedése immár több évtizede tart. Ennek je

leit a játékosok számának növekedésében, a média a sportág íránt
mutatott felfokozott érdeklődésében, valamint a nemzetközi tornák és
az itt szereplő játékosok kiemel t díjazásaiban egyaránt látjuk. Ugyan
kevesen jutnak fel a píramís csúcsára, de komoly szakmai és tudomá
nyos kutatások szerveződnek a teljesítmények növelése, a sztár-játé
kossá válás folyamatának vizsgálata irányában. A mérhetőség kérdé
se .lTlinden, labdajá~ékban i7galmas feladat, ugyanis még aparharcra
epulo egyenl labdas sportagakban is meglehetősen nehéz a teljesit
mény objektív mutatóit feltárni, a teljesítmény összetevőinek struktú
ráját feltérképezni. A közvetlen írásos mérkőzés megfigyeléseket vég
ző szakember számára nagy segítséget jelentett a hordozható compu
ter megjelenése. A különböző szoftverek már csaknem elégséges biz
tonsággal tükrözik a lejátszott történéseket, sőt mi több a diszkrét ada
tokst~ti~zt!kaj fel?olgozását adva azonnal segitséget nyújtanak a nagy
valoszlnusegben es nagy gyakoriság ban bekövetkező játékmomentu
mokról, egyéni megoldásokról. A poszter-prezentációban mi is arra
vállalkozunk, hogy nyomon kövessük a teljesítményt meghatározó
m,omentumok alakulását a világ és a hazai legjobb ifjúsági versenyzők
jatekában. Az adatokból különösen azokat az értékeket szeretnénk fel
fedni, amelyekben a későbbi kimenetel, azaz a győzelem, illetve vere
ség már előzetesen tükröződik. Reméljük, hogy a számunkra fontos
szakmai információk egyre több a tenisz iránt érdeklődő számára is ér
dekességként szolgálnak majd.

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK MOTOROS KÉPESSÉGÉNEK
FEJLÓDÉSE JUDO FOGLALKOZÁSOK HATÁSÁRA

Németh Endre - Potyi Gábor
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar
Küzdősportok Tanszék, Budapest '

, Fejlőd~stani ismeretei~k sz~rint a motorikus fejlődésnek meghatáro
zo. jelentosege van az ovodaskoru gyermekeknél. Akiket megfelelő

modon foglalkoztatnak, azok biztos előnyre tesznek szert az inaktív
társaikkal szemben. A motorikus fejlődés mértékét judo foglalkozások
ha~á~ára több évig vizsgáltuk. Hét, egyszerűen végrehajtható fizikai
prob,~t alkalmazt.u~k óvodásokná! (~~tsó függés, helyből távolugrás,
fekvotamasz, felules hanyattfekvesbol törzsemelés hanyattfekvésből,

nyolcas-futás és törzshajlitás előre padon). Egy "judos" csoportot és
egy azonos korú kontroll csoportot rendszeresen összehasonlitottunk.
Eredmények: egyrészről évről évre több próbában szignifikáns fejlődés

volt a judos csoportban, másrészről a nem judos csoporttal szemben 5
próbában volt szignifikánsan magasabb teljesitmény az azonos korú
judos csoport javára.

A MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG TELJESÍTMÉNY ELEMZÉSE
RÓPLABDA SPORTÁGBAN

Németh Lajos - Jókay Zoltán - Rig1er Endre
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest
Közhely, hogyalabdajátékokban az egyéni teljesítményt meghatá

rozni nem egyszerű. A különböző jegyzetelési technikák is főleg a csa
pat (az ellenfél) ellenében mutatott szereplést fejezik ki. A bajnokság
fordulói. alatt tapasztalt ingadozó csapat szereplést is nehéz kifejezni,
szakmailag kommentálni, hiszen a teljesítmény hullámzása egyrészt a
c;;apat f~.rmaingadozása és az ellenfél eltérő játéktudása alapján egya
rant bekovetkezhet. Nem véletlen tehát, hogy az egész bajnoki rend
szer hatékonyságának vizsgálatáról a kétségtelen szakmai igény el
lenére, igen szórványosak az eddigi próbálkozások. A szerzők prezen
tációj,ukba~ arra te~~ne,k kísérletet, hogya férfi és a női NB I·es baj
noksag teljes mezonyenek 2002/2003. versenyévadában mutatott
kü:delm~inek összefoglaló analizisét adják a csapatok szereplése, a
gyoztes es vesztes mérkőzések, játszmák és pontok száma, a küzdel
mek effektus értéke alapján.

_ EQZŐI VEZETÉ$I STíLU?OK Vl~GÁLATA AZ INTERAKCiÓ
TUKREBEN AZ UTANPOTLASKORU LABDARÚGÓ CSAPATOKNÁL

Németh Zsolt
P~csi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pecs
Az edző-játékos kapcsolat kölcsönös viszonyának egymásra hatását

saját tapasztalataimon keresztül, több korosztálynál is módomban állt
átélni. Megfigyeltem, hogya mozgásos tevékenységek tanitása, okta
tása közben alkalmazott pedagógiai és pszichológiai ráhatások, vala
mint az ezekre adott visszajelzések értékelése, elemzése a mozgások
~égrehajtásának ~ivitelezésében, eredményességében fontos szerepet
jatsza~ak .. Ezt az mterakciót azonban számos belső és külső tényező

befolyasolJa, amelyek hatással vannak az edző vezetési stílusára. Vé
leményem szerint az edző játékos közötti harmonikus kapcsolatot az
edző vezetési stílusa döntően befolyásolja. Ez a kapcsolat azonban
korosztályonként minőségében eltérő képet mutat. Az edzőknek jó
kapcsolatot kell kialakítania a játékosaival, a vezetőség tagjaíval és a
fiatalabb korosztályoknál a szülőkkel. A nehézség abban rejlik, hogy az
elvárások különbözőek, de az edzőknek mindegyiknek meg kell felel
nie. Előadásom célja, hogy rávilágitsam a szakemberek figyeimét ar
ra, h?gy,a megfelelően alkalmazott vezetési stílus az eredményeket
pOZitiV ~ranyba tolhatja el. Tisztában kell lenni azzal, hogy az egyes
korosztalyok, nemek, különböző jellegű edzések, az edzéseken belüli
szerkezetek más és más vezetési stílust igényelnek. Ezeket azonban
mindig a célnak megfelelően, és ha lehet, személyekre szólóan, tuda
tosan kell alkalmazni.

AZ ISKOLAÉRETTSÉG MOTOROS KRlTÉRIUMN

Némethné Tóth Orsolya
Berzsenyi Dániel Főiskola, Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar
Sporttudomány-elméleti tanszék, Szombathely ,
Kutatásomban összehasonlítom a különböző óvodákból érkező

gyermekek eredményeit a figyelem, az emlékezet, a finomkoordináció,
az egyensúly, a mintamásolási készség, a szem-kéz koordinációs ké
pességek terén, végigkisérve őket a középső csoporttól a nagycsopor
ton keresztül első osztályos korukig, mindezt az iskolaérettséggel kap
csolatosan, megállapítandó egyfajta, az iskolaérettséggel szorosan
összefüggő mozgás-érettségi szintet. Végső célom a mozgás - mint
módszer - jelentőségének bizonyítása az iskoláskori tanulás sikeressé
gének megalapozásában. A mért eredmények a "Ministat" nevű szá-
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mitógépes programmal kerültek feldolgozásra. Az alapstatisztikák el
végzése után a mért faktorok közötti lineáris korrelációt vizsgáltam,
külön az iskolaérettek és a nem iskolaérettek körében.

A SZABADIDŐSPORT MEGJELENÉSE
A HAZAI NYOMTATOTT MÉDIÁBAN

NeuIinger Ágnes .
Budapesti Közgazdaságtudományi és Allamigazgatási Egyetem
Marketing Tanszék, Budapest

Az előadás egy jelenleg is folyó kutatás eredményeit mutatja be,
amelynek célja a hazai nyomtatott médiában megjelent, szabadidő

sport témájú cikkek nyomon követése, elemzése. A kutatás fő kérdé
se, hogya média miként mutatja be a szabadidősporttal összefüggő

kérdéseket, mennyire a valóságnak megfelelően foglalkozik a témával,
vagy éppen tipikusan milyen torzításokkal él. Az alkalmazott kutatási
módszer a nyomtatott médiában megjelent cikkek tartalomelemzése.
Az elemzés foglalkozik többek között az előfordulás gyakoriságával,
pl.: hány darab szabadidősporttal foglalkozó cikk van, milyen ezek ter
jedelme, mik az egy cikken belül szereplő témák, a műfaj, a cikk ci
mének, tartalmának érzelmi töltése, tartalma. Továbbá kitér arra, hogy
a bemutatott kép mennyire fedi a valóságot, (sportágak, sportolási
szokások megjelenése, gyerek - férfi - nő arányacikkekben és a va
lóságban stb.), milyen képi illusztráció kiséri a szöveget, szabadtéri és
fedett sportok milyen arányban szerepelnek, milyen ideál kép (férfi és
női) jelenik meg, hogyan történik a problémafelvetés és az esetleges
megoldási javaslatok megfogalmazása, milyen sztereotipiák, morális
elvek, értékek vannak a cikkekben. A bemutatott eredmények hozzá
járulhatnak ahhoz, hogy a médiából érkező, szabadidősporttal foglal
kozó üzeneteket jobban megértsük.

EGYÉNISÉGEK SZEREPE A KOLLEKTÍV TELJESITMÉNY
KlALAKiTÁSÁBAN, EGY KÉZILABDA CSAPAT PÉLDÁJÁN

Őkrös Csaba
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest

A labdajátékok világméretű fejlődésének és elterjedésének jogossá
gát aligha lehet vitatnunk, hiszen népszerűségével egyetlen más
sportág-csoport sem tud korikurálni. Látványosság, lüktetés amely
jellemzi, s az egyszerű majd bonyolult mozgások különféle kapcsola
ta, megjelenitése és változatossága mutatkozik minden pillanatában.
Ugyanakkor a küzdelem fokozódása vagy akár a kikapcsolódás
örömteli játéka teszi egyre vonzóbbá az egész világon. A mérkőzések

menetét és végső kimenetelét döntően a külső (ellenfél, játékvezető,

helyszín, stb.) és bélső tényezők határozzák meg. Ebben a munkám
ban a belső komponensekre irányítottam figyelmem, mely egyrészt az
indivídum játékban elfoglalt helyzetét tisztázza, másrészt a kollektívá
val fenn álló kapcsolatrendszerére enged következtetni. Poszter-be
mutatóm a Magyar Férfi Ifjúsági Kézilabda Válogatott teljesítmény
vizsgálatába nyújt betekintést, az idei ifi Európa Bajnokságon produ
kált szereplésük kapcsán. Vizsgálatom célja az volt, hogy bemutas
sam az egyes játékosok teljesítményének mutatói (támadásban, vé
dekezésben), hogyan alakitják ki a végső kollektiv eredményt. Az
összteljesítmény kialakítását a csapaton belül szervezett posztok (vé
dők, támadók, szélsők, átlövők, stb.) és a kiosztott szerepek ("társa
dalmi poziciók") jelenléte és kölcsönhatása irányítja. Az egyéniségek,
vagy más szóval kulcsjátékosok szereplése, produktuma döntő a csa
pat szempontjából, s ezeket számadatokkal is bizonyitom. Az alkal
mazott mérkőzés-megfigyelési eljárással párhuzamosan, szociometri
ai vizsgálatokat végeztem a kialakult státuszok felderítésére, majd
összevetettem az egyén csoportban elfoglalt helyét a játékban muta
tott teljesítményével.

6-18 ÉVES LEÁNY TANULÓK MOTOROS KÉPESSÉGEINEK
VIZSGÁLATA 1ELEPÓLÉS NAGYSÁG SZERINTI MEGOSZLÁSBAN

Oláh Zsolt - Makszín Imre .
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék, Budapest

A 2000-2003-ig terjedő időszakbanmintegy 200 OOO tanuló EURO
FIT tesztrendszerrel mért motoros eredményeit gyűjtöttük össze és
dolgoztuk fel különböző aspektusokból. Régi közhely az "elsatnyult vá
rosi és belevaló vidéki gyerek" fogalma a fizikai teljesítőképességet íl
letően. Vajon helytállóak ezek a sztereotipiák az új évezred elején is?
Jelen dolgozatunkban arra voltunk kíváncsiak, vannak-e jellemző kü
lönbségek leány tanulóink képességeiben lakóhelyük lélekszáma alap
ján csoportosítva őket? Ha igen, a képességek mely területén jelent
keznek leginkább az eltérések és mely település nagyságok javára?
Változnak-.e az esetlegesen tapasztalható eltérések az életkor előreha

ladtával? Ugy érezzük, eredményeink sokak számára gondolatébresz
tőek lehetnek, és sok válaszra váró kérdést vetnek fel, a generális oko
kat illetően.

MOTOROS KOMPETENCIÁK A KÉPESSÉGEK ÉS KÉSZSÉGEK
KAPCSOLATRENDSZERÉBEN

Ozsváth Károly .
ELTE Tanító és Ovóképző Főiskolai Kar, Testnevelés Tanszék,
Budapest

A pedagógiai szakirodalomban és a szakmai közéletben egyre gyak
rabban találkozunk a különféle "kompetenciák" említésével. Ezek kö
zül igen sok esetben a "kompetencia" fogalomkörét egyszerűen a "ké
pesség" szinonimájaként használják, jóllehet a helyzet ennél kissé
összetettebb. Ez az egyre izmosodó pedagógiai irányzat, amely a ké
pességeket és készségeket sajátos vonatkoztatási rendszerben kezeli,
a testnevelés és sport területére még nem igazán tört be, bár a termi
nológia használata egyre gyakoribb a nemzetközi és hazai szakiroda
lomban. A elméletí alapok az értelmi, kognitív képességek vonatkozá
sában viszonylag kidolgozottabbak. Hazai vonatkozásban Nagy J.
2000-ben megjelent könyvében átfogóan tárgyalja a kérdéskört. Nagy
J. után: "A kompetencia meghatározott funkció teljesítésére való al
kalmasság. Az alkalmasság döntések és kivitelezések által érvényesül.
A döntések feltétele a motiváltság, a kivitelezéseké pedig a képesség.
A kompetencia valamely funkciót szolgáló motivum- és képesség
rendszer." Az elmélet kiemeli, hogya motivum és képességrendszer
együtt, egységben működik. A képességrendszerbe beépülő kompo
nensek a készségek, rutínok, ismeretek. A több ezres nagyságrendű

készségek a képességekbe épülve, azokon keresztül jutnak érvényre
valamely kompetenciában, a készségek a képességekben "müköd
nek". Ez a megközelítési mód a készségeket tanult pszichikus rendsze
reknek tekinti, amelyek eszközjellegüek és aktiválásukat a motivum
rendszer végzi. Az előadásban a motoros kompetenciák egy lehetsé
ges megközelítési módját kívánom körvonalazni. A köznyelvben az op
timális működésbeli rátermettséget, az eredményes magatartást vagy
a célul kitűzött dolgokhoz való alkalmasságot és hatáskört, a követel
ményeknek való megfelelést értjük a kompetencia fogalma alatt. A
kompetencia mindig egy viszonylagos szerkezet, amit a környezeti ha
tások és a rendelkezésre álló, mobilizálható erőforrások eredményez
nek. A motorikus kompetenciák sem általános - helyzeteken és egyé
neken túlmutató - szerkezeteket ábrázolnak, hanem mindíg helyzethez
mért és személyre jellemző tényezők határozzák meg őket. Egy spor
toló akkor kompetens motorikusan, ha sportágára vonatkozóan telje
sitőképes, a követelményeknek és szituácíóknak megfelelően viselke
dik, valamint az esetek többségében sikeres. A motoros kompetencia
tehát egy viszonylagos szerkezet, amí a környezeti hatások összessé
géből és az egyén rendelkezésére álló erőforrásokból adódik. A moto
ros kompetenciák ennek megfelelően magukba foglalják a motoros
képességeket és készségeket, melyek az adott szituációnak megfele
lően mobilizálódnak, egyfajta "párhuzamosan megosztott hálózatot"
alkotva. Az erő, a gyorsaság és az egyensúly példáján kisérletet teszek
a különböző szempontok szerintí megközelítésre. Egyúttal a szituáció
tói függő értelmezést kívánom hangsúlyozni, ami által a motoros kom
petenciákat a motivácíós bázís alapján a képességek és készségek
kapcsolatrendszerében körülírhatónak tartom.

KÜLŐNBŐZŐSPORTÁGAKHOZ TARTOZÓ FIÚK
TESTÖSSZETÉTELE A SERDÓLŐKORBAN

Pápai JúJia
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest

A vízsgálat alanyai az utánpótlás korosztály legkiválóbb sportolóí, a
Héraklész programban részt vett fiatalok voltak. Jelen előadásban a
testösszetételrevonatkozó adatokat mutatjuk be. Az abszolút test
összetevőket a Drinkwater-Ross (1980) féle négykomponensű antro
pometriai módszerrel határoztuk meg, a relativ testösszetevőket a test
tömeg arányában fejeztük ki. Az eredmények szerint a nagyobb abszo
lút méretekkel és testtömeggel biró sportolók - mint a dobó atléták, a
cselgáncsosok, a kajak kenusok és a labdajátékosok - abszolút test
összetevőí jelentősen nagyobbak a norma adatoknál. A többi csoport
csont- és izomtömegének középértékei az átlagos variációterjedeimen
belül helyezkednek el, zsírtömegük azonban a futókat, ugrókat és az
öttusázókat kivéve lényegesen meghaladja a standardot. Ez azt mutat
ja, hogya különböző sportágakhoz tartozó fiatalok egy jelentős része
nagyobb zsírtömeggel rendelkezik az elvárhatónál. A testtömeg ará
nyában kifejezett összetevők értékei szerint a futóknak, az ugróknak, a
cselgáncsosoknak és az aerob sportágakhoz tartozó sportolóknak az
életkorra jellemző, arányos testösszetételük van. Az ökölvívók, a lab
dajátékosok és a dobó atléták testének szöveti összetételére arányai
ban az átlagos csont- és reziduális tömeg, a relatíve kevés izomtömeg,
valamint az igen magas testzsírtartartom jellemző, ami kedvezőtlen

testösszetételre utal.
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A MAGYARORSZÁGON GYAKOROLT KUNG-FU
HARCMŰVÉSZETEK PEDAGÓGlAJ HATÁSAJ

Pavlicsek Zsolt
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Küzdősportok Tanszék, Budapest
A magyarországi kung-fu sportolókon szándékozom igazolni, hogy

az asszertivitás kérdő iv alkalmazása során nem az agresszivitás, ha
nem a magas szintű küzdőképesség jellemzi őket. Bemutatom a harc
művészetek kapcsolatrendszerét a neveléssel, vizsgálom a harcművé

szeti ágak neveléstartalmi elemeit céljait, módszereit és értékeit. Rész
letes elemzésnek vetem alá az intrapszichés jellemzőket, értelmezem a
ritualizáltságot és a beavatás fontosságát. Igazolom a kung-fu metódu
soknak az önnevelésre, az agressziv viselkedés etikai alapú meghala
dására való messzemenő alkalmasságát a konstruktív életvezetés
l)1egalapozásában és fejlesztésében betöltött fejlesztő jelentőségét.

Erintem a pedagógiai transzfer-hatásrendszert, amely az élet minden
területére hatást gyakorol. A leírtakat adatokkal támasztom alá.

SPORTOLÓK ECHOKARDIOGRÁF1ÁS ADATAJ

Pavlik Gábor - Kneffel Zsuzsanna - Horváth Patrícia 
Kispéter Zsófia - Petridisz Leonidasz - Sidó Zoltán'
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest,
o Országos Sportegészségügyi Intézet, Kondicionáló Osztály,
Budapest
Az echokardiográfia, mint non-invaziv diagnosztikai eljárás alkalmas

sportolók szívének rendszeres vizsgálatára. Tanszékünkön 1994 óta kö·
zel 1000 sportoló és nem-sportoló fiatal felnőtt férfin és nőn (J 9-30 év)
végeztünk kétdimenzionálísan irányított M-mód és Doppler echokardi·
ográfiás méréseket. A szív méreteit a testfelületre (BSA) olyan indexek
kel vonatkoztattuk, amelyekben a számláló és a nevező hatványkitevő·

je megegyezett. A relatív balkamra izomtömeg (LVMM/ BSA3/2) jelen·
tősen emelkedett volt sportolóknál. A falvastagság (LVWT/ BSA1/2)
nagyobb növekedést mutatott, mínt a belső átmérő (LVIDD/BSA 1/2),
így a LVWT/LVIDD arány nagyobb volt a sportoló csoportokban, de
nem volt kifejezett különbség az egyes sportoló csoportok között. Adi·
asztolés funkciót jelző E/A hányados enyhén emelkedett volt a sporto
lóknál, a nyugalmi pulzusszám és a relatív perctérfogat (CO/BSA3/2)
alacspnyabb volt a sportolóknál. Edzettségi jeleik szerínt az élvonalbe
lí sportolóknál a következő sorrend volt látható: állóképességi verseny
zők - labdajátékosok - ugrók-sprinterek - erősportolók. A szív edzett
ségi jeleiben csak kis különbség volt a válogatott és első osztályú spor
tolók között, lényegesen kisebb mértékben mutatkoztak az edzettségi
jelek alacsonyabb osztályú és szabadidő sportolóknál, és nagy volt a
különbség a rendszeres edzést egyáltalán nem végző emberekhez ké·
pest. Nőí sportolók kisebb relatív szivrnéreteket és magasabb E/A há
nyadost mutattak, mint a férfiak, a sportoló és nem-sportoló nők között
a külőnbség hasonló volt, mint a férfiaknál.

ÓVODÁSOK ÉS KISISKOLÁSOK ALKATI FEJL6DÉSE

Pécsi Andrea - Wilhelm Márta
Pécsi Tudományegyetem TTK, Testnevelés- és Sporttudományi
Intézet, Pécs
A gyermekek testi fejlettségére, biológiai állapotára döntő mérték

ben hat a genetikai tényezők mellett, a civilizáció minden előnye és
hátránya, a család életvitele és környezete. Fontos továbbá az óvoda
és az iskola felelőssége, hiszen a harmonikus testi fejlettség érdekében
ezekben az oktatási intézményekben kiemeIt programot kell megvaló
sítani. Megfelelő mozgásingerek hiányában ugyanis a gyerekek egész
séges testi fejlődésében törés következik be. Vizsgálatunkban arra a
kérdésre kerestük a választ, hogy milyen különbségek mutatkoznak a
testméretekben, a szomatotípusban és a testösszetételben a mai, és a
korábbi évek 4-8 éves korosztálya között. Méréseinket két pécsi és ka
locsaí óvodában végeztük, középső és nagycsoportos gyerekek bevo·
násával (n= 187). Osszehasonlításként egy elsős és egy másodikos
osztályt is felmértünk (n=42). Az adatok kiértékelése még folyamat·
ban van, az eddigi eredmények alapján megállapitható, hogy egészsé
ges, általános, esetenként kifejezetten lineáris populációt vizsgáltunk
(BM! 13,12-15,87). A testzsír-százalékok meghatározásánál is hason
ló tapasztalatokra jutottunk (16,35-22,7%). A 4,5-5 éves korban bekö
vetkező első komolyabb megnyúlásí szakasz által okozott testarány
változásokat jól tükrözík a kapott szomatometriaí adatok. A testsúly és
a testmagasság fejlődését figyelembe véve megállapitható, hogy a
tendenciák megegyeznek a szakirodalmi adatokkal. Az életkoronkénti
eredmények azonban minden életkorban magasabbnak bizonyultak,
mint a korábbi felmérésekben. Ez azzal magyarázható, hogy az össze
hasonlítás alapjául szolgáló vizsgálatok az 1980-as évekből származ
nak, a mai gyerekek pedig az egyre javuló életkörülményeknek kö
szönhetően erősen akceleráltak, testi fejlődésük felgyorsult.

ÓVODÁSOK MOTOROS FEJLÓDÉSE A KÜLÖNBÖZÓ
NEVELÉSI CÉLOKAT MEGFOGAJLMAZÓ ÓVODÁKBAN

Pécsi Andrea - Wilhelm Márta
Pécsi Tudományegyetem, TTK Testnevelés és Sporttudományi
Intézet, Pécs

A mai gyerekek általános motoros "ügyetlensége" a megfelelő ko
ordinációs képességek hiányára utal. A koordináció fejlesztésének
szenzitív időszaka a kisgyermekkora tehető. Az ekkor elmulasztott le
hetős,égek már csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem pótolha
tók. Eppen ennek ismeretében tűnik nagyon veszélyesnek az a neve
lési irányzat, amely az óvodák saját hatáskörébe rendeli a mozgás-fej
lesztést. Ennek tükrében vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy (i) milyen különbségek tapasztalhatók az eltérő nevelési
célokat megfogalmazó óvodákba járó gyerekek koordinációs képessé
geiben, és (ii) milyen eredményeket érnének el a mai óvodások a
rendszerváltás előtti évek iskolaérettségi tesztjein. Méréseinket négy
különböző óvoda középső- és nagycsoportosaival, összesen 187 fővel

végeztük. A durva motorika mérésére három korábbi iskolaérettségi
teszt (egy lábon állás, labdaelkapás, labdapattogtatás), valamint egy
öt részfeladatból álló akadálypálya (szökdelés, egyensúlyozás, kúszás,
labdagurítás, célba dobás) szolgált. A finom motorika vizsgálatára a
kezek váltakozó nyitása-zárása (korábban iskolaérettségi teszt volt)
mellett a gyerekek hétköznapjaiból jól ismert játékokat, a gyöngyfű

zést, a gyöngyrakást és a toronyépítést választottuk. A kapott adatok
alapján megállapítható, hogya különbözőnevelési céloknak megfele
lően eltérőek az eredmények. A finom motorika tekintetében az eltéré
sek nem jelentősek. Ennek magyarázata, hogy a vizsgált óvodákban a
gyerekek finom koordinációs képességeit közel azonos.. módszerekkel
fejlesztik, és a naponta erre fordított idő is megegyezik. Osszességében
megállapítható, hogya mai nagycsoportosok nem felelnének meg a
korábbi évek iskolaérettségi tesztjein. Különösen érintettek a durva
rnotoros képességek, melyek elhanyagolása valamennyi vizsgált óvo
dában észrevehető.

A MAGYAR N61 KÉZILABDASPORT GAZDASÁGI ALAPJAJ

Péntek András
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem,
VáJJaiatgazdaságtan Tanszék, Budapest
Az előadás alapjául szolgáló kutatásom során az egyik hagyomá

nyos magyar sikersportág helyzetét vizsgáltam a 2000/2001-es idény
ben. Ez az idény különösen érdekes volt, hiszen cl Dunaferr SE 1999
es Bajnokok Ligája győzelme, valamint a női válogatott Sidneyben
szerzett olimpiai ezüst- és Romániában szerzett Európa-bajnoki arany·
érme a sportág felé fordította sokak érdeklődését. Kiemeit fontosságot
kap az előadásban a sportág eladása a három vevői csoportnak: a né
zőknek, a médiának és a szponzoroknak. Az előadás ezen részében
részletesebben kitérek a látványsportok eladhatóságával kapcsolatos
számos kritérium közül a legfontosabbak hazai teljesülésére, melyek a
következők: a bajnokság kiegyensúlyozottsága, az egyes mérkőzések

végkimenetelének bízonytalansága, a helyszíni nézők számának ala
kulása, a televíziós nézettség alakulása, a sportág nemzetközi gazda
sági helyzete. A fenti elemzés során olyan speciális kérdéseket is érin
tek, mint a Bajnokok Ligája azóta megvalósult átalakítása, az olimpiai
és Európa-bajnoki sikerek hatásai, az azóta szintén megvalósult ráját
szássai kapcsolatos kérdések. Az általános jellemzők megismerésén
kivül esettanulmányként bemutatom a magyar mezőnyből kiemelkedő

négy klub: a Herz·FTC, a Győri Graboplast ETO, a Dunaferr SE és a
székesfehérvári Cornexi-Alcoa helyzetét, finanszírozásukban, gazdál
kodásukban és működési környezetükben tapasztalható eltéréseket. A
hazai helyzet értékeléséhez támpontként megvizsgáltam a sportág
helyzetét Dániában is. Itt ugyanis a hasonló eredményességű sportág
teljesen más alapokon nyugszik. A dán eset vizsgálata azért különösen
fontos, mert a magyar klubcsapatoknak nem csak a nemzetközi kupa
küzdelmekben, hanem a nemzetközi játékos-piacon is az egyik legna
gyobb vetélytársaik az északi ország klubjai. Dániában a női kézilab
dában lényegesen több pénz mozog, mint hazánkban, és ez nem kizá
rólag a magasabb éietszínvonalnak köszönhető. Szerepet játszik ebben
azon tényezők jobb teljesülése, melyeket a sportág hazai eladhatósá
gával kapcsolatban már elemeztem.Több, jelentős csapatot működte
tő gazdasági társaság részvényeit a dán értéktőzsdén is jegyzik, ezért
az adatok is hozzáférhetőbbek, mint a magyar csapatok esetében.
Ezen vállalkozások közül az Ikast Boarding csapatát működtető rész
vénytársaság esetéről kivánok bővebben szólni, ezen keresztül egy rö
vid betekintést nyújtani a dán női kézilabdasport működésébe.
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FOGYASZTÓI ELÉGEDElTSÉG MÉRÉSE TESTNEVELÉS
ÉS NEM TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK KÖRÉBEN A

SZABADIDÖSPORT SZOLGÁLTATÁS TERMÉKRE VONATKOZÓAN

Perényi Szilvia
Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Társadalomtudományi Tanszék, Budapest

Az előadás célja, hogyelemezze a sportolási szokások és a szabad
idősport szolgáltatás termék marketing tevékenységének összefüggé
seit, illetve feltárja a szabadidősport szolgáltatás termékre vonatkozó
fogyasztói intenzitás és fogyasztói elégedettség kapcsolatát. A vizsgá
latot egyetemi és főiskolai hallgatók körében végeztük el. A szabad
idősport szolgáltatás termék értékelése céljából amarketingben álta
lánosan használt 4P (7P) modellt (McCarthy), hivtuk segítségül, azt al
kalmaztuk a szabadidősportra, mint a piacon mindenki által igénybe
vehető szolgáltatás termékre. Vizsgálatunk során választ kívántunk
kapni azon kérdésekre, hogy Magyarországon jelenleg elérhető sza
badídősport kínálatra mennyire fogadóképes a lakosság, pontosabban
a fogyasztó; hogy ez a kínálat mennyire felel meg a fogyasztók külön
böző csoportjai (pl. társadalmi csoportok, nemek, korosztályok, stb.)
által támasztott igényeknek, a keresletnek; hogya kínálat mennyire
hatékony a sportolási szokások kialakításában és változtatásában,
hogy a fizikailag aktív és passzív népességet szokásaik kialakulásában
hogyan befolyásolja a szabadidősport területén kifejtett marketing te
vékenység. Jelen vizsgálat a sporttal és a nem sporttal kapcsolatos
szakokon tanulmányaikat végző egyetemi és főiskolai hallgatókat vizs
gálta kérdőíves módszerrel. A minta egyszerű véletlenszerű mintavéte
li módszerrel került kíválasztásra mind két csoportból (N=400). Vizs
gálatunk eredménye szerint a hallgatók véleménye a szabadidősport

szolgáltatás termékről közepes illetve közepes alatti szinten maradt.
Az adatok azt mutatják, hogyaszabadidősport szolgáltatás termék
tervezettségében, elérhetőségében, árában, és kommunikációjában
messze alul marad a minta fogyasztóí elvárásainak. Eredményeink
tükrében javaslatokat kívánunk tenni a szabadidősport szolgáltatás
termék marketing munkájának tervezésére és megvalósítására.

ECHOKARDIOGRÁFlÁS JELEK IFJÚSÁGI KORÚ
RENDSZERESEN SPORTOLÓ ÉS NEM SPORTOLÓ FIÚKNÁL

Petridis Leonidasz - Horváth Patrícia - Kispéter Zsófia 
Petrekanits Máté - Sidó Zoltán' - Pavlik Gábor
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest,
'Országos Sportegészségügyi Intézet, Kondicionáló Osztály,
Budapest

A rendszeres edzések már egészen fiatal korban a szívadaptációját
váltják ki. Manolas és mtsai (Acta Physiol. Hung. 88 259. 2001) 9-20
éves korosztályban már l l -12 éves kortól különbséget találtak edzett
és nem-edzett fiúk között, nem vizsgál ták azonban különböző sport
ágak hatásai között a különbségeket. Jelen munkánkban 15- l 8 éves
sportoló és nem sportoló fiatalokat vizsgáltunk kétévenkénti bontás
ban. A sportolókat sportági csoportjuk alapján további három csoport
ra osztottuk (állóképességi sportágak, erősportok, és labdajátékok). A
bal kamra morfológiai adatai hypertrófiát mutattak ki. A rel. falvastag
ság és a rel. izomtőmeg a 15- l 6 éves korosztályban az erősportolók

nál a legmagasabb, őket követik a labdajátékosok, valamint az állóké
pességi sportolók. 17-18 éves korosztályban az állóképességi sporto
lók elérik, valamint meg ís előzik az erősportolók és a labdajátékosok
értékeit. A kontroll csoport értékei míndkét korosztályban szignifikán
san elmaradtak valamennyi sportolói csoportnál. A pulzusszám tekin
tetében az edzés bradycardia a labdajátékosoknál a legjellemzőbb,

őket követték az állóképességi sportolók. Az erősportolóknál maga
sabb értékeket tapasztaltunk az állóképességi és a labdajátékosokhoz
képest, az erősportolók és a kontroll csoport között alig volt különb
ség. A bal kamra diasztolés funkciójára utaló E/A hányados a 15-16
éves korosztályban a labdajátékosoknál a legmagasabb, azonban a
17-18 éves korosztályban az erősportolók és az állóképességi sporto
lók értékeí megelőzik a labdajátékosok értékeit.

A SPORTOLÁS HELVE ÉS SZEREPE
A FIATALOK ÉLETSIÍLUSÁNAK ALAKULÁSÁBAN

Pikó Bettina
Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika
Magatartástudományi Csoportja, Szeged

Az életmód olyan hasznos tevékenységekből tevődik össze, amelyek
tükrözik az egyéni magatartási döntéseínket, valamint csoportbeli és
társadalmi azonosságunkat. Az életmód egyik meghatározó kerete a
szabadidő eltöltésének módja, amelynek része a sportolás is. A fiatalok
körében kiemelten fontosak azok a sportszociológiai vizsgálatok, ame
lyek a sport szerepét és helyét elemzik életmódjuk, életstílusuk alakulá
sában, ez ugyanis megalapozhatja további pszichoszociális fejlődésüket.

Vizsgálatunk célja középiskolás fiatalok életsiluscsoportjaínak statiszti
kai meghatározása volt, s ezen belül megnéztük, milyen életmódformá
ló szerepe van a sportolásnak. A vizsgálatot (OTKA T 042490) 14-19
éves szegedí középiskolások körében végeztük (n=600). Az adatgyűj

téshez önkítöltéses kérdőives módszert alkalmaztunk, amely kiterjedt a
szociodemográfiai tényezőkre, a sportolási szokások megismerésére,
életmódbeli elemekre és szabadidő eltöltési tevékenységekre. Faktora
nalízís segitségével életstílus-csoportokat hoztunk létre. Az első csopor
tot kortárs- és fogyasztásorientált életstílusnak neveztük el, amelyre jel
lemző volt a barátokkal eltöltött szabadidő dominanciája, a beszélgetés,
bulizás, zenehallgatás, csavargás, illetve bevásárlóközpontok látogatá
sa. A második csoport az intellektuális életsílus elnevezést kapta, és fő

ként olyan szabadidős tevékenységeket foglalt magában, mint a mozi,
színház, koncertek, olvasás. A harmadik életstílus konzervatív-hagyo
mányos életviteit körvonalaz, amelybe a következő szabadidős tevé
kenységek kerültek bele: olvasás, hobbi, házimunka, sport és vallás. Vé
gül, a negyedík életstílus elsősorban a számítógép köré szerveződött.

Eredményeink arra utalnak, hogya sport a fiatalok életvitelében fontos
szervezőerő, meghatározó módon illeszkedik más tevékenységükhöz.

"ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" - KÖZÉPISKOLÁSOK ÉRTÉKRENDJE
FIZIKAI AKTMTÁSUK TÜKRÉBEN

Pluhár Zsuzsanna - Keresites Noémi' - Pikó Bettina
Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika
Magatartástudományi Csoportja, Szeged
'Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Szociológiai Tanszék, Szeged

Számos kutatás bizonyította már, hogy az egészséges testi fejlődés

szempontjából mennyire fontos a rendszeres fizikai aktivitás. A serdü
lők pszichoszociális fejlődése különösen kritikus e tekintetben, hiszen
ebben az időszakaszban formálódik identitásuk, értékpreferenciájuk.
Jelen kutatásunk célja az volt, hogy megismerjük a rendszeres sport
hatását a fiatalok pszichoszociális fejlődésre, különösképpen a rekreá
ciós tevékenységre és a fiatalok értékpreferenciájára. A vizsgálatot
(OTKA T 042490) 14-19 éves szegedi középiskolások körében végez
tük (n=600). Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkal
maztunk, amely kiterjedt a szociodemográfiai tényezőkre, a sportolási
szokások megísmerésére, ílletve a megkérdezett fiatalok rekreációs te
vékenységére és értékpreferencíájára. A megkérdezettek 3,5%-a soha,
27, l %-a alkalmanként, 69,4%-uk pedig rendszeresen végez fizikai ak
tivitást. A mintát varianciaanalízisnek alávetve a következő eredmé
nyeket kaptuk: akik rendszeresen sportolnak, többet vannak barátaik
kaI. Azok viszont, akik soha nem végeznek fizikai aktivitást, szignifi
kánsan több időt töltenek számítógépes játékokkal, mint aktívan spor
toló társaik. A rendszeresen sportolók inaktiv társaiknál többre értéke
lik a belső (posztmateriális) értékeket, mint a lelki béke, az egészség,
a becsületesség, a barátság és a család. Tehát megállapíthatjuk, hogy
a sport nemcsak az egészséges testi, hanem az egészséges pszicho
szociális fejlődés szempontjából is elengedhetetlenül fontos.

TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK KONDlCIONÁUS
MUTATÓiNAK VÁLTOZÁSA AZ ATLÉTIKAI GYAKORLATI

KÖVETELMÉNYEK TELJESiTÉSE TÜKRÉBEN
1989-TŐL NAPJAlNKIG A BERZSENYI DÁNIEL FŐiSKOLÁN

Polgár Tibor
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

A médiában egyre gyakrabban találkozunk a fiatalok kondícionális ál
lapotának szerény mutatóit közlő adatokkal. Kevesen választják szabad
idejükben a sportolást, az igazolt versenyzők száma pedig folyamatosan
csökken. Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a föiskolás hallgatók kö
rében. A gyakorlati követelmények teljesítése sokuk számára okoz gon
dot, a gyenge teljesitmény az érdemjegyekben tükröződik. Tapasztala
tom szerint a hallgatók hozzáállása, felkészülésük színvonala összefüg
gésben van az elért eredményükkel, ez írányú kutatást azonban nem vé
geztem. Vizsgálatomban három számonkérési anyag 14 éven keresztül
felmért eredményeinek a változását elemeztem. A gyorsaságot a 60 mé
teres sikfutás, az erőt a kétkezes súlydobás, az állóképességet az 1500
méteres és a 3000 méteres síkfutás eredményeivel próbáltam tetten ér
ni. Az elemzésben a II. évfolyamos hallgatók adataít vettem alapul, az
eredmények ismeretében a feltételezésem beigazolódott, mely szerint 14
év távlatában a hallgatók eredményei csökkenő tendenciát mutatnak.

GONDOLATOK A TESTNEVELÉS ÓRAI KOMMUNIKÁCIÓ
SAJÁTOSSÁGAlRÓL

Prisztóka Gyöngyvér - Kőninger Viktor - Vass Miklós - Papp Gábor
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs

A kommunikáció mindennapi életünk része, hiszen megszületésünk
pillanatától kezdve számos formáját alkalmazva cserélünk információ-
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kat, alakitjuk kapcsolatainkat, s gyakran nem csupán tudásunkon, ha
nem "kommunikációs intelligenciánkon" is múlik sikerességünk. Véle
ményünk szerint különös hangsúlyt kap ez a fajta tudás az iskolai ke
retek között, hiszen ebben a környezetben - s egyben a tanulás folya
matában is - lényeges, hogy milyen minták alapján sajátítja el a tanu
ló ezeket az ismereteket. Nem mindegy, hogy milyen kommunikációs
képességekkel rendelkező pedagógusok foglalkoznak a diákokkal, hi
szen a "kommunikációs zavar" eredménytelenné teszi az együttműkö

dést, és komoly konfliktusok forrása is lehet. A testnevelési órák tekin
tetében még fokozottabban érdekes a téma, hiszen ott sajátos interak
ció zajlik tanár és diák között, mivel a verbális kommunikációra moto
ros válasz érkezik, s itt még fontosabb egymás gyors megértése. Vizs
gálatunk alapján célunk az volt, hogy információkat gyűjtsünk arra vo
natkozóan, hogyan itélik meg a tanulók testnevelő tanáraik kommuni
kációs szokásait, s ez alapján megállapithatók-e lényeges különbsé
gek, amelyek eltérnek a közismereti szakos tanárok leggyakrabban al
kalmazott kommunikációs eljárásaitól. A vizsgálat kérdőíves módszer
rel zajlott egy tatabányai középfokú intézmény 120 végzős (12. osztá
lyos) tanulójával, amely szóbeli interjúval is kiegészült. A kapott ada
tok matematikai-statisztikai módszerek alapján kerültek feJdolgozásra.
A vizsgálat egy iskola tanulóira korlátozódik, így általánositások meg
állapítására nincs lehetőség. Ugyanakkor úgy véljük, az információk
alapján képet kaphatunk arról mennyire fontos a testnevelők kommu
nikációs magatartása egyrészt a tanulás folyamatában, másrészt a ta
nár-diák viszony ki~.lakitásában, esetleg hiányosságai, pozitivumai is
felszinre kerülnek. Osszességében a vizsgálat alapján bizonyíthatóvá
válik, hogy rendkivül nagy szükség van a kommunikációs kultúra el
sajátítására még a felsőoktatási intézményekben, azaz a testnevelő ta
nárképzés programjába iktatott őnálló tantárgy keretében fel kell ké
szíteni a leendő tanárokat a kommunikációs zavarok elkerülésére, le
küzdésére és megelőzésére.

RELATív TESTZsíRTARTALOM ÉS MOTOROS TEWESíTMÉNY

Prókai András - Völgyi Eszter - Tatár András - Zsidegh Miklós 
Uvacsek Martina -Mészáros János
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
Az elmúlt 25 év folyamán bekövetkezett életmód változások egyik

hatása a testösszetételben a relativ testzsirtartalom növekedése és kö
vetkezményesen a fizikai teljesítőképesség csökkenése (Szabó 1977,
Mészáros et al. 2001). A kövér és elhízott gyermekek és serdülők ará
nya napjainkban már eléri vagy meg is haladja a 30%-ot (Frenkl és
Mészáros 2002). A test zsírtartalmának fizikai teljesítményt csökkentő
hatása bizonyitott, de a kővérség és az elhizottság megitélése külőnbö

ző lehet, ha humánbiológiaí (egészségnevelési) vagy fizikai teljesít
mény-alapú a megközelítés. Farmosi (1990) hangsúlyozza, hogy az a
testzsírtartalom tekinthető még elfogadhatónak, amely nem rontja a fi
zikai teljesítményt. Lohman (1992) és Bouchard (2000) megfogalma
zása szerint a humánbiológiai értékelés a megengedőbb. A vizsgálat
célja statisztikai eljárásokkal meghatározni azt a legnagyobb relatív
testzsírtartalmat, amelynek már nincs értékelhető hatása a serdülőko

rú fiúk gyorsasági és állóképességi teljesitményére. A vizsgálatban 12
éves (n= 400) és 14 éves (n= 357) átlagos fizikai aktivitású fiútanulók
adatait elemezték. A bőrredőméretek ismeretében Parízková (1961)
módszerével becsülték a test zsírtartalmát. A gyorsaságot a 30 m fu
tás, a kardiorespíratorikus állóképességet az 1200 m futás idejével jel
lemezték. A fizikai teljesítménymutatók és a test zsírtartalmának sta
tisztikai kapcsolatát lineáris korrelációs együtthatókkal jellemezték. A
test nagyobb zsírtartalma és a gyengébb fizikai teljesítmény kapcsola
ta következetesen szignifikáns. A kövérség hatása erősebb a gyorsa
ságra (r = 0,41-0,44), míg a két változó közös varianciája "csak" 10%
körüli (r = 0,32-0,33) az 1200 m futás és a testzsírtartalom kapcsola
tában. Nincs ilyen éles különbség a kritikus testzsírtartalom esetében.
A 22%-nál kisebb zsírmennyiség hatása a vizsgált motorikus teljesit
ményekre már nem szignifikáns. Ez a zsírarány viszont kevesebb, mint
a 2003-ban jellemző átlag +0,5 szórás, vagyis ilyen megítélés alapján
a vizsgált gyermekek több, mint 40%-a túlsúlyos, kövér vagy éppen
elhízott. Ez azt jelenti, hogy testük zsirtartalma kisebb vagy a többség
nél nagyobb mértékben csökkenti a futóteljesitményeket, melyek cso
portonkéntí átlaga bármilyen értékskála alapján gyenge.

SPORTGENOMiKA, GÉNDOPPING,
ÉS A HUMÁN REKOMBINÁCIÓS ERYrHROPOIETIN (RHU EPO)

Pucsok József - Dékány Miklós - Harbula Ildikó
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
A genetika fejlődése, a teljes emberi génkészlet megfejtése a jelen és

a jövő kutatásaiban, igyasportélettan és asportorvostan területén is
nagy szerepet kap. A molekuláris biológia, különböző gének funkció
jának elemzése kapcsán és egyes génszakaszok működésének azono
sitásával a sportgenomika is új távlatokat jelent. A teljesítmény növe-

lés és diagnosztika területén a jövőben fokozottan tanulmányozni kell
a genom szintjén jelentkező eltéréseket, amelyek alapján újabb ada
tokkal szolgálhatunk a sportoló teljesítményére vonatkozóan. Az egyes
génszakaszok DNS szekvenciáinak variabilitásai felelősök lehetnek a
sportolók eltérő állóképesség i teljesitményéért. A sportgenomika lehe
tővé teszi, hogya teljesitményt olyan gén bejuttatásával m<:>dosíthat
juk, amely hat az izomanyagcserére, az izmok vérellátására. Allatkísér
letekben számos sikeres próbálkozás történt, amely a gén-expresszió
révén szabályozza az izomsejt, az izomglikogén raktárainak működé

sét. Az erythropoietin (EPO) gén ismeretében rekombináns adenovi
rus vektorral elérhető az EPO gén expressziója és a vérképző rendszer
működésének fokozása, a vörös vérsejtek, a hemoglobin és a hema
tokrit érték emelkedésével. Az rHu EPO különböző izo formáinak vizs
gálata a modern antidopping ellenőrzés eszköze, amellyel lehetővé vá
lik a különböző mesterséges EPO készítmények kimutatása és az en
dogén és exogén eredetű EPO elkülönítése. A géndopping első ered
ményeihez tartozik az EPO-gén expressziója és ezáltal a tiltott génma
nipuláció révén külsőleg befolyásolható teljesitményfokozás elérése.

AZ AKUT FIZIKAI TERHELÉS HATÁSA A SAV-BÁZIS,
A LAKTACIDURIA ÉS A SZTEROID PROFIL

ALAKULÁSÁRA SPORTOLÓKNÁL

Pucsok József Márton - Györe István' - Dékány Miklós'
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budqpest
. Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest

Akut fizikai terhelés hatását vizsgálták 20 férfi és 10 nő válogatott
cselgáncsozónál, a tejsavürítésre és a vizelet szteroid profiljának válto
zására. A tejsav-ürítést a terhelés előtt és után mérték. A sav-bázis
egyensúlyt nyugalomban és terhelés után kapilláris vérből határozták
meg. A vizelettel ürülő szteroid profiIt gázkromatográffal kombinált tö
meg-spektrométerrel mérték (GC-MS). Tanulmányozták a terhelés in
tenzitásával összefüggő sav-bázis változást és tejsav-ürítést. A szteroid
profil analizisénéJ az anabolikus és katabolikus hormonokat egyaránt
mérték. Megállapitották, hogya mellékvese eredetű dehydroepiandos
teron (DHEA) terhelés hatására értékelhetően változott férfiaknál.
Ugyanakkor nőknél a DHEA mennyiségében a terhelés hatására nem
találtak különpséget. A tejsav-ürités mértéke férfi sportolóknál kifeje
zettebb volt. Ugy tűnik, hogya terhelés intenzitásának mértéke a tej
sav-ürítésénél fokozódása mellett a vizelet DHEA koncentrációjának
változásával is jellemezhető, elsősorban férfi sportolóknál.

A TÉRDFESZÍTÓ IZOMCSOPORT HATÁSFOKA
KÜLÖNBÖZÓ SZINTŰ NYÚJTÁSI ENERGIÁK ESETÉBEN

Rácz Levente - Tihanyi József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Biomechnika Tanszék, Budapest
Az alsó végtagok robbanékony erejének fejlesztésében egyik

leggyakrabban alkalmazott gyakorlat a mélybeugrásból felugrás. Szá
mos kutatás foglalkozott annak meghatározásával, hogya sportolók
számára milyen leugrási magasság optimális. Még níncs teljes egyet
értés abban, hogy mely paraméter használható legjobban az optimális
magasság meghatározásához. A leugrási magasság fokozatos növelé
sével valójában az izmot érő nyújtási energíát növeljük. Tovább emel
ve ezt a magasságot a nyújtási energia elérhet egy olyan szintet,
amelynél a fellépő gátlásí reflexfolyamatok következtében a munka
hatásfoka csökken. Jelen tanulmányunk arra irányult, hogy megvizs
gáljuk a nyújtási energia hatására bekövetkező nyomaték és izületi
szögváltozásokat excentrikus, illetve az azt azonnal követő koncentri
kus kontrakció alatt. Azt feltételeztük, hogy az izom számára egy bízo
nyos nyújtási energia szint optimális, amelynél az izom mechanikai ha
tásfoka a legnagyobb. Huszonhárom egészséges, edzett, férfi egyete
mi hallgatót választottunk kí, mint vizsgálatunk alanyait (kor: 25.5±4.7
év, testtömeg: 80.3±8.5 kg, testmagasság: 1.85±6.34 ml. A vizsgála
ti személyeknél először a térdfeszítők maximális izometriás nyomaté
kát mértük meg 50~ 60~ 70~és 800<>0s hajlásszögben, egy computer
által vezérelt dinamométeren (MULTI-CONT II). Ezt követően a vizsgá
lati személyeknek a lehető leggyorsabban kellett kifejteniük a maxi
mális izometriás forgatónyomatékuk 50%-át 500<>0s hajlásszögben.
Amint elérték a megfelelő feszülést a dinamométer motorja a program
beprogramozott energia mennyiséggel (60 J, 90 J, 120 J, 150 J or
180 J), és 5,2 rad/s kezdő szögsebességgel azonnal megkezdte az izü
let behajlítását. A vizsgálati személyeknek a lehető legnagyobb ellenál
lást kellett kifejteniük a dinamométer mozgásával ellentétesen. Amint
a nyújtási energia felemésztődött, a lehető leggyorsabban a kiinduló
helyzetbe kellett mozgatni a dinamométer karját. A maximális izomet
riás nyomatékot (MO), az izületi szögváltozást (ISZ), az excentrikus
csúcsnyomatékot (Mec) méréssel, a negatív és pozitív munkát (Wneg,
Wpoz), valamint a mechanikai teljesítményt (P) és hatásfokot (Eff)
számitással határoztuk meg. Az alapstatisztikai számitásokon kívül
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(átlag, SD), átlagok közötti különbséget Student t-teszt, az egyes pa
raméterek közötti összefüggés vizsgálatát korreláció számitás alkal
mazásával végeztük. Az térdizület behajlitásakor mért szögváltozás li
neárisan növekvő tendenciát mutatott (4.7±2.4ooés 18.4±5.5ooközött)
az alkalmazott energia mennyiség tükrében. Az MO 345.1 ±55.0 Nm
volt 50~os hajlásszögben, amelyben a térd behajlítását kezdtük. A
legnagyobb maximális izometriás nyomatékot 6000-os hajlásszögben
találtuk. Az izometriás csúcsnyomaték az alkalmazott nyújtási energia
függvényében fokozatosan nőtt, 60 J energiánál 396±27.6 Nm, mig
180 J esetében 433±56.2 Nm volt. A MO és Mec változók között szig
nifikáns kapcsolatot találtunk. A Wneg" Wpoz és a P paraméterek
szintén lineáris növekedést mutattak a nyújtási energia fokozatos nö
velése során. Az excentrikus fázis alatt a mechanikai teljesítmény na
gyobb növekedése volt megfigyelhető, mint a koncentrikus fázis alatt
ugyanakkora nyújtási energia szinteknél. A mechanikai hatásfok 60 J
energia szintnél szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a többi nyújtási
energía esetében. A 90 J feletti energiák következtében a hatásfok
stagnáló tendenciát mutatott. Hipotézisünkkel ellentétben nem tudtuk
meghatározni az optimális nyújtási energia szintjét, amely alkalmazá
sa során az izommuhka hatásfoka a legnagyobb. A nyújtási energiá
nak egy olyan tartományát találtuk (90- 180 J), amelyben az izom
munka hatékonysága nem változott, azonban a mechanikai teljesít
mény, a pozitív és negatív munka lineáris növekedést mutatott.

CAN EXERClSE SLOW DOWN THE AGING PROCESS?

Radák, Zsolt
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Semmelweis
University, Budapest, Hungary
The oxídative stress theory argues that senescent phenotype, the

intrinsic physiological and biochemical decline with age that results in
decreased survival, results from the accumulation of oxidative dama
ge to cellular components. Environmental interactions that increase
the abílíty of an organism to either decrease the productíon of reactive
oxygen species (ROS) or increase the activity and effectiveness of an
tioxidant systems, have the potential to increase the average and/or
maximal life span. One such environmental intervention that remains
equivocal with respect to its effects on ROS production and aging ís re
gular physical exercise. The data of our and others studies suggests
that aging is associated with a shift in redox state towards an oxidized
milieu and clearly demonstrates that regular exercise attenuates the
age-related increase in cellular ROS concentration. The balance bet
ween ROS generation and elimination occurs at higher levels of ROS
productíon, which could be associated with an increased level of oxi
dative damage of macromolecules. The chronic shift iri the cellular re
dox state might mean a significantly reduced abílity to cope with oxi
datíve stress, due to a decreased mobility of a buffering system, which
naturally involves the thiol system. Therefore, the fact that regular
exercise decreases the rate of ROS production and prevents the age
associated shift in redox milieu provides a molecular explanation for
the beneficial effects of regular exercise. Moreover, the age-related
increase in the DNA binding activity of I~F-kB and the associated
transcription, are also attenuated by exercise training, which undersco
res the importance of this natural elixir.

OXIDATív STRESSZ ÉS MOZGÁS: A PREVENCiÓ OKA?

Radák Zsolt
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
A reaktív oxigén species (ROS) szerves részei az aerob folyamatok

nak. Hagyományosan az a hit volt elfogadott, hogya ROS-ok rosszak,
károsak és jelentősen veszélyeztetik a létfontosságú életfolyamatokat,
ám manapság már tudjuk, hogya ROS-ok szükséges bizonyos életta
ni jelenségekhez, mint pl. sejtosztódás, hypertrophye; gyulladás, stb.
ROS-ok kémiai reaktivitások miatt, rendkivül gyorsan lépnek reakció
ba zsírokkal, fehérjékkel és DNS-sel. A ROS-ok a DNS-en számos
szerkezeti változást hozhatnak létre, több mint húsz regisztrált változást
azonosította k és számos változás, mint például 8-hydroxydeoxyguano
sine, vagy apuric/aprymidic sérülés mutációt, rákot és sejt halált is
okozhat. Ezért jól szervezett DNS sérülésjavitó rendszer alakult ki,
hogy megelőzze ezen végzetes folyamatokat. A mozgás bizonyos in
tenzitás és terjedelem felett oxidatív DNS sérülést és intenzívebb javí
tást okozhat. A sérülés szükségesnek látszik ahhoz, hogy javítás tör
ténjen. A mozgás ROS képző hatására létrejövő adaptáció, kulcs moz
zanata lehet a mozgás preventív hatásának, mely csökkenti számos
életmód-függő betegség előfordulását, mint pl. sziv és vérkeringési be
tegségek, agyvérzés, cukorbetegség és bizonyos típusú rákbetegsé
gek.

A KÉTSZINTÚ TESTNEVELÉS ÉRETISÉGI BEMUTATÁSA

Reigl Mariann - Szabó Béla' - Vékásné Dobos Zsuzsanna" 
Gömbösné Csabay Annamária'"
Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest, 'Eszterházy Károly Főiskola, Eger,
"Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest,
"'Trefort Ágoston Gimnázium, Budapest

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgató
rendszemek, a mozgásszabályozásnak a fejlesztésében, a civilizációs
ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elváltozások javításában.
Hozzájárul a személyiség harmoníkus fejlesztéséhez, az egészséges
életmód megalapozásához. Széleskörű elméleti és gyakorlati ismere
tek, képességek, és készségek célszerű viselkedésbe integrálásával
elősegiti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások

mobilízálását, pozitivan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságo
kat, az élet minőségét. Segíti a helyes önértékelés kialakítását, a telje
sitménynek, mínt értéknek a felismerését. Napjainkban, amikor a fia
talok testi-lelki egészsége, a mozgásszegény életmód következtében
romló tendenciát mutat, örvendetes tény, hogyatestnevelés bekerül t
a választható érettségí tárgyak közé. A testnevelés tárgy ezzel a lehe
tőséggel rendeleti szinten is elfoglalja azt a helyet a tantárgyak sorá
ban, amely jelentőségénél fogva már régen megillette. A testnevelés az
"ép testben ép lélek" gondolatra épitetten olyan társadalmilag fontos
értékeket közvetít, amelyeket semmilyen más tárgy nem tud helyette
siteni. A poszteren a kétszintű érettségi egymásra épülő anyagát, a
próba érettségi tapasztalatait szeretnénk bemutatni, kiegészitve a fel
készítésre, a lebonyolításra vonatkozó javaslatokkal. A gyakorlati és
szóbeli érettségi követelmények kidolgozása és bevezetése új szemlé
letű testnevelés oktatást kíván meg a testnevelő tanároktól és tudato
sabb befogadást, feldolgozást a tanulóktól. Ennek megfelelően kiemel
jük az újnak számító oktatási területeket.

A testnevelés érettségi követelményrendszerének tudatos feldolgo
zása segithetí az érettségi re készülő tanulókat és az őket felkészitő

testnevelő tanárokat.

MIÉRT SPORTOLUNK?

Rétsági Erzsébet - Mayer Krisztina
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés és Sporttudományi Intézet,
Pécs
Vizsgálatunk alapötletét személyes élmények adták. Mindkét szerző

- korukból adódóan különböző ideje - rekreációs célú foglalkozásokat
tart hölgyek számára, akik saját elhatározásukból és rendszeresen
vesznek részt a zenés alakformáló tornán, illetve az aerobik órákon. Kí
váncsiak voltunk, mi motiválja őket, miért vállalják az erőfeszitéseket,

milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy kitartóan és fáradha
tatlanul edzenek. A résztvevők a rekreácíós eszme és gyakorlat kép
viselői. Olyan jellegű sporttevékenységet gyakorolnak, amelynek cél
ja a jó közérzet biztositása, ezáltal az élet minőségének javitása. De
sajnos ez ma még csak kevesekről mondható el. Bár növekszik a sza
badidősportot űzők száma és egyre szélesebb körű a kínálat, a statisz
tikák mégis azt mutatják, hogy hazánk lakosságának alig több mint 10
% használja ki a sportrekreáció kedvező hatásait. Szükséges tehát a
társadalom aktivizálása a sportos életmód iránt. De hogyan? Vízsgála
tunkban a lehetséges válaszokat kerestük.

Vizsgálatunk céljai:
• Kíváncsiak voltunk arra, hogy Pécsett milyen sportrekreációs le

hetőségek közül választhatnak a mozogni vágyók. A lehetőségek fel
térképezése képezte egyik kutatási célunkat.

• Milyen motivumok állnak a rendszeresen sportoló különböző élet
korú hölgyek rekreációs tevékenységének hátterében? A vizsgálat kö
zéppontjában a motívumok megísmerése áll.

• A kapott eredmények alapján javaslatokat kívánunk megfogal
mazni a sportszakemberek számára.

Vizsgálatunkba 250 sportoló hölgyet vontunk be. A sportrekreácíós
lehetőségek felderítése megfigyelés és szóbeli kikérdezés segítségével
történt. A motívációk fajtáit ankét módszerrel vizsgáltuk (28 állítást
tartalmazó hétfokozatú Likert skála). Az adatfeldolgozás módszere:
SPS$ programcsomag. Eredmények:

• Atfogó képet kaptunk a sportrekreációs lehetőségek pécsi tárhá
záróI.

• Megismertük a különböző életkorú hölgyek sportolásának legfon
tosabb víselkedésbefolyásoló intrinsik és extrinsik tényezőit.

• Módszertani ajánlásokat fogalmaztunk meg a rekreáció elmélete
és gyakorlata számára
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ÉLETMÓD VIZSGÁLAT
TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK KÖRÉBEN

Rétsági Erzsébet - Wilhelm Márta - Demeter Andrea
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Pécs

A decentralizált tantervek 1998-as bevezetése óta csökkent az isko-
lai testnevelés órák száma Magyarországon. Tanulóifjúságunk megrom
lott egészségi állapotának ismeretében ezt elhibázott lépésnek tartjuk.
Joggal feltételezhető, hogy az óraszámcsökkentés tovább rontja a tanu
lók - diákok egészséges testi fejlődésének, motorikus képességeik fej
lesztésének, mozgásműveltségük kialakitásának és egészséges élet
módjuk megalapozásának esélyeit. Vizsgálatunk célcsoportja a 2001
ben tanulmányaikat megkezdő, illetve az évenként belépő testnevelés
szakos hallgatók. A leendő testnevelő tanárok már az új tantervek sze
rint tanultak, és pályaválasztásuk alapján joggal feltételezhető, hogy el
kötelezettek az egészséges életmód értékei iránt. Arra voltunk kiváncsi
ak, hogy milyen életmódbeli ismeretekkel rendelkeznek, és ténylege
sen milyen életmódot folytatnak. A vizsgálat céljai: követéses vizsgálat
által átfogó képet kialakítani a pécsi egyetem testnevelés szakos hall
gatóinak éjetmódbeli szokásairól, különös tekintettel a testedzésre és a
sportolásra, valamint tájékozódni az egészséges életmóddal kapcsola
tos ismereteikről, és azok gyakorlatba való átültetéséről. A vizsgálat
2001-ben 73, 2002-ben 110 fő testnevelés szakos hallgatóra terjedt ki.

Kérdőivünk a következő főbb kérdésköröket tartalmazza:
• Mennyi időt töltenek tanulással, sportolással, pihenéssel és szóra-

kozással')
• Melyek a domináns szabadidős tevékenységei k?
• Milyen sportolási szokásokkal rendelkeznek?
• Vannak-e káros szenvedélyeik?
• Hogyan étkeznek?
• Milyen tudatos lépéseket tesznek fittségük érdekében?
• Hogyan gondolkodnak a rendszeres testedzés és az egészséges

életmód viszonyáról?
Az eredmények alapján következtetni lehet arra, hogya kivánatos

nak tartott ismeretekhez a megfelelő magatartásformák társulnak-e.
Feltárulnak tehát a "gondolatok és tettek" összhangjára, illetve disz
harmóniájára utaló jelenségek. Ezek megismerése azért fontos, mert
nem "csupán" a jövő értelmiségiek, hanem a testkultúra leendő szak
embereinek életmódjáról, illetve ezzel kapcsolatos ismereteiről kapunk
információkat. A feltárt jelenségek alapján lehetőség nyilik ajánlások
megfogalmazására, amelyek a képzésben hasznosithatók és ezen ke
resztül a tanulók/diákok, a leendő felnőttek életmódját befolyásoló
tantárgy közvetitésére pozitiv hatást gyakorolhatnak.

LABDARÚGÓK RÚGÁSPONTOSSÁGA ÉS RÚGÁSBIZTONSÁGA
TÁVOLSÁGBECSLÉSÜK ALAPJÁN

Rigler Endre - Bartha Csaba
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportjáték Tanszék, Budapest

A labdajátékok közös vonása, hogy az eredmény pozitiv alakulása
előre megjelölt célok, felületek minél többszöri eltalálása révén valósul
meg. A számos technikai megoldás és a pályán, taktikai szándékból
végzett mozgás úgyis felfogható, hogy általuk kedvező célzási pozíció
megszerzése válik lehetségessé. Kü/önösen izgalmas e téma kör a lab
darúgásban, ahol az ügyetlenebbnek tartott alsó végtaggal kell a cél
felületet eltaláini oly módon, hogy az ember - labda kontaktus csupán
egy pillanatszerű érintésre redukálódik. A találat sikere a cél helyzeté
nek pontos megítélésétől, a rúgás helyétől, a röppálya hosszától és a
felület elhelyezkedési sikjától függ. Gyakorlatból ismeretes, hogy kü
lönböző nehézséget támaszt az álló, illetve mozgó labdának a célba
juttatása. A kijelölt cél érzékelése minden bizonnyal csak az egyik fon
tos komponens. A másik elvárást a próbázó rúgás közben kifejtett ere
jének pontos érzékelése, majd a feladat kivánta erőadagolás jelenthe
ti. Az előadásban (poszterben) arra vállalkozunk, hogya labdarúgás
ban különböző jártasságot mutató játékosok mintáján megvizsgáljuk a
:élzási feladatok teljesülésének egyéni és csoportbeli változatosságát.

LÉGZÉSFUNKCiÓS MUTATÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA DOHÁNYOS
ÉS NEM DOHÁNyOS KÖZÉPISKOLÁS AÚKNÁL

Rostás Katalin' - Sziva Ágnes" - Petrekanits Máté' - Szabó Tamás"
- Mészáros János'
'Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest,
..Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest

A felnőttkortól kezdődően az életkor előrehaladtával a nyugalmi lég
zésfunkciós mutatók mindkét nemnél csökkennek. Ezt a tendenciát a
több éve tartó rendszeres dohányzás bizonyitottan felgyorsitja (Camilli és
munkatársai 1987, Xu és munkatársai 1994). Ugyanakkor az is ismere
tes, hogya terhelés alatti légzési térfogat nem független a vitális kapaci
tástóI. A jelen vizsgálatban arra kerestük a választ, hogy középiskolás fi-

úknál a pár éve tartó dohányzás statisztikailag kimutatható mértékben
csökkenti-e a légzésfunkciót összehasonlitva a nem dohányos korosz
tállyaI. A vizsgálatban 17 éves dohányos (n = 44) és nem dohányos (n =

41) tanulók vettek részt. A két csoport testalkat (metrikus index, plaszti
kus index) és testösszetétel (relativ testzsírtartalom) átlagai szignifikán
san nem különböztek egymástól. A nyugalmi légzésfunkciós vizsgálatot
Micro Medical Printer Spirometerrel végeztük. A maximális légzési térfo
gat meghatározásához vita-maxima típusú futószalagos vizsgálatra vál
lalkoztak a fiúk, amelynek során az adatokat Jaeger m-Dataspir gázana
Iizátor segítségével kaptuk. A nyugalmi légzésfunkciós vizsgálat eredmé
nye alapján nem találtunk statisztikai különbséget az FVC (vitái kapaci
tás), a FEV1 (vitái kapacitás első másodpercre eső értéke), a FER (FEV1
az FVC %-ában kifejezve) a maximális áramlási sebesség, az F50, F25
(az áramlási sebesség az FVC 50 és 25%-ánál) csoportonkénti átlagai
között. A maximális terhelés végén mért légzési térfogat a két csoport
ban azonos volt. A maximális légzési térfogat míndkét csoportban össze
függésben volt a nyugalmi vitái kapacitás, és a FEVl értékeivel. A kor
relációs együttható az FVC esetében 0,40, a FEV1 esetében 0,47 volt.
Eredményeink alapján ugyan statisztikai különbséget nem találtunk a pár
éve dohányzó középiskolás fiúk és társaik nyugalmi légzésfunkciója kö
zött, de a numerikus különbségek jelzik az esetlegesen később kialakuló
nagyobb differenciát, amelyet több kutató közleménye is alátámaszt (Ta
ger és munkatársai 1985, Xiping és munkatársai 1992). A kisebb vitái
kapacitás pedig kisebb terhelés alatti percventillációhoz illetve következ
ményesen kisebb aerob teljesítményhez vezethet.

A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A AlIKAI TERHELHETŐSÉG
ALAKULÁSA RENDSZERES GYÓGYÚSZÁS soRÁN

KÖVÉR GYERMEKEKNÉL

Rugási Endréné - Török Kat-alin - Molnár Dénes
Pécsi Tudományegyetem, Altalános Orvostudományi Kar,
Mozgástani Intézet és Gyermekklinika, Pécs

Korábbi klinikai vizsgálataink egyértelműen igazolták, hogya kövér
gyermekek fizikai teljesítőképessége messze elmarad a normál súlyú
kortársaikétól, különösen ha társul halmozott kardiovaszkuláris rizikó
faktorral. Tapasztalatunk szerint a kövér gyermekek számára elérhető

mozgáslehetőségek szegényesek, ezért szerveztük meg a Gyermekkli
nikán gondozott elhízott gyermekek számára a gyógyúszást. Jelen
vizsgálatunk során túlsúlyos gyermekek testösszetételének, fizikai ter
helhetőségének alakulását hasonlitottuk össze féléves, rendszeres
gyógyúszás hatására. A gyermekeknél antropometriaí méréseket és
terheléses vizsgálatokat végeztünk az úszásprogram elején és végén.
A vizsgálatban 38 elhizott gyermek vett részt (életkor (átlag±SD):
12,8±2,3, testtömeg: 72,4± 16,7 kg, testmagasság: 158,5±11,9 cm). A
lemorzsolódás miatt 22 gyermek vizsgálati eredményeit tudtuk össze
hasonlítani. A félév során a testsúly nem csökkent szignifikánsan, de a
fizikai terhelhetőséget jellemző paraméterekben javulást tapasztaltunk.

A CSíPŐPROTÉZIS BEÜLTEfÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
V1DEOELEMZÉSSEL

Sándor Kinga - Barabás Anikó - Szilágyi Tibor - Sólyom László'
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Biomechanika Tanszék, Budapest,
'Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest

A csipőizület az emberi test egyik legnagyobb izülete, mely a test
összerendezett mozgásában és egyensúly fenntartásában vesz részt.
Ezen izületen belül nagyon sok panasz jelentkezhet. Ezen panaszokra a
végső megoldást a csípőprotézis beültetése jelenti a betegek számára.
Hipotézis: Feltételezem, hogy a vizsgálati személyek járása, mozgásmin
tája a csípőprotézis beültetése után sokkal simább, panaszmentesebb és
hasonlít a normál járásmintához. Módszer: A vizsgálatban 30 személy
vett részt, akiknak mind csípőizületi panaszaik voltak. A vizsgálati sze
mélyekről műtét előtt és műtét után is vídeokamerás járásfelvételt készí
tettünk és ezután egy lépésciklusukat az APAS rendszer segitségével ki
elemeztük. Eredmények: Az eredményeimet az ábrákon tekinthetik majd
meg, melyek igazolják a hipotézisünket és igaz, hogya vizsgálati szemé
lyek járásmintája nagyon sokat javult a műtét előtti járásmintájukhoz ké
pest. Következtetés: Az elvégzett videoelemzéses mószerrel arra a követ
keztetésre jutottunk, hogya vizsgálati személyek járásmintájában és élet
minőségében is pozitív változást hozott a csípőprotézis beültetése. A vizs
gálati személyek járása könnyedebb, gördülékenyebb műtét után.

A MAGYAR ÉLVONALBEU ÚSZÓK HÁROM MAKROC1KLUSÚ
FELKÉSZÜLÉSI RENDSZERÉNEK ALAPELEMEI

Sántics Béla
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs

Az úszó élversenyzők éves edzéstervezése, versenyeztetése némileg
eltér a ciklikus sportágakban megszokott, alkalmazott felkészítés mód
szereitől. A csúcsforma optimatizálásához az éves edzésrendszer folya-
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matában az alábbi alapelemek járulnak hozzá döntően: makrociklus,
mezociklus, edzőtáborok, versenyrendszer. Az általam leglényege
sebbnek ítélt alapelemet, a mezociklust szeretném részletesebben ér
telmezni előadásomban. A szervezetet egy meghatározott íntervallum
ban ért edzésterhelés által kiváltott adaptációs jelenségek vízsgálatá
val a TF tudományos munkacsoportja (Sós-Szőts-Petrekenits-Frenkl)

már foglalkozott. A mezociklus során adaptálható kondicionális képes
ségek, pszichíkaí összetevők teljesitményre gyakorolt hatásának válta
kozása, ezen tendenciák felismerése nagymértékben gazdagitotta az
úszók felkészítésével, formába-hozásával, versenyeztetésével kapcso
latos ismereteinket. A ciklus során lezajló élettaní, pszichikai változá
sok - amelyeket edzői munkám során magam is tapasztaltam - első

sorban gyakorlati megfigyeléseken alapulnak. A versenyzők kondicio
nális képességeinek jellegzetes változásait adekvát módon történő

nyomonkövetését terveztem munkatársaim segitségével. Alkalmazott
módszerek: módositott Brucce-protokoll, hematológiai vizsgálatok,
terhelés során végzett vértejsav vizsgálatok. A vizsgálat eredményei és
a sportgyakorlati munka tapasztalatai egyértelműen alátámasztják,
együttesen igazolják az úszók felkészülési rendszerének helyességét.

A SPORTIORNA TECHNIKAI ELEMEINEK VÉGREHAJTÁSÁT
SEGíTŐ SPECIÁUS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS A BERZSENYI

DÁNIEL FŐiSKOLA TESTNEVELÉS SZAKOS NŐI HALLGATÓiNÁL

Sárai Gabriella
Berzsenyi Dániel Főiskola, Testnevelési és frlűvészeti FőiskolaiKar,
Sportági Tanszék Szombathely

"Hagyományos" sportágat nem hagyományos módon oktatni. 16
éve tanitom a Berzsenyi Dániel Főiskola női hallgatóinak az iskolai
testnevelés és testnevelő tanárképzés alapját képező tantárgyat, a
sporttornát. A kezdeti időszakban a tárgy követelményeinek teljesité
se jóval kevesebb gondot okozott, mint az utóbbi időszakban. Tapasz
talataink szerint az iskolai testnevelésben visszaszorult e sportág okta
tása, ezen belül elsősorban a szereken végzett gyakorlatok. Emiatt a
tantárgyhoz szükséges átlagos képességszint is alacsonyabb. Vizsgá
lataink elsősorban a támaszhelyzetekre, az elrugaszkodásra, a relativ
erőre vonatkoztak. Ezek fejlesztésére kidolgoztunk egy speciális ké
pességfejlesztő programot, amelyet az 1998/99. tanévtől alkalmazunk
a követelmények eredményes teljesitése érdekében.
Előadásom az elmúlt öt év eredményeit mutatja be.

VlZSGÁLATOK FANTÁllATŐRTÉNETEKMOZGÁSOS
MEGJELENÍTÉSÉBEN AZ ÓVODÁS KORBAN

Sáringemé Szilárd Zsuzsanna - Rigler Endre'
frlozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete,

Budapest
'Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sporrjáték Tanszék, Budapest

A motorikus fejlesztés kisgyermekkorban perdöntő folyamat. A ha
tások részben a pedagógusok célirányos előirásai szerint, részben a
gyermek spontán aktivHásaként jelentkeznek. Szakirodalomból ismert
(Bakonyi, Győri, Kunz), hogy minél fiatalabb a kisgyermek, annál szi
vesebben fogadja a szülőtől, tanártól, azaz a felnőttől jövő feladatokat
különösen akkor, ha azok játékkal kapcsolatosak és a fantáziába épí
tetten fogalmazódnak meg. Előadásunkban (poszterünkben) arra te
szünk kísérletet, hogya döntően koordinativ képességeket igénylő fel
adatokat egy mesébe illesztve fogalmazzuk meg és megvizsgáljuk
ezek teljesülését annak alapján, ahogya történet a gyermeki fantáziá
ban megfogalmazódik. Ennek megfelelően az alábbiak képezik a me
se elemeit: vonalon végigmegy (ösvény), átbújós feladat (alagút), for
ditott ferde padon felfelé-lefelé járás (hegyre fel-Iejárás), célbadobás
(kavicsdobás a tóba), átugrás (sárban köveKen átugrálás), egyensú
lyozó járás (kidőlt fán járás), fel-leugrás padra (kidőlt fára fel-leugrás),
felugrások lufi érintéssel (almaszedés fáról). A feladatok zöme a me
sének a gyermeki képzeletben való tükröződését, majd a megjelenitést
rögzíti. Az értékelésben külön a részfeladatok teljesitését, - majd az
egész "mese" - mozgásos bemutatását vettük alapul. Az ídőbeliséget,

a kivitelezési módot és a fellelhető hibákat kritériumok alapján meg
állapitott pontértékkel mínősítettük. Anyagunkban a korosztályra vo
natkozó jellegzetes teljesítmények kimutatása mellett az egyéni végre
hajtásokra és az esetenként már megmutatkozó egyéni stílusvariációk
ra is rámutatunk.

KIK TANíTJÁK - TANíTHATJÁK - A TESTNEVELÉST
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATÁN?

Sebökné L6czi Márta
Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, Testnevelési
Tanszék, Jászberény

A testnevelés oktatásával foglalkozó szakemberek körében vitákat
vált ki ez a kérdés. A szakmai elit leginkább a testnevelő tanári diplo-

mával rendelkező pedagógusokat tartaná alkalmasnak. A közoktatás
gyakorlatában azonban sokkal árnyaltabb a kép annál, mint amit a
szakmai elit preferál. Mivel feltéteJeztük, hogy többnyire az osztálytani
tó oktatja a testnevelést is, felmerültek a következő kérdések:

• Milyen a tanítóképzés rendszere?
• Hogyan készíti fel a tanítóképzés a tanítójelölteket a testnevelés ta

nitására?
• A tanítójelöltek értékrendszerében, attitűdjeiben a testnevelés po

zitiv vagy inkább negatív elöjellel jelenik meg?
Az előadás célja, hogyafelmerült problémákat feltárjuk, és a felme

rült kérdésekre a választ megkeressük. Ezért vizsgálatokat végeztünk,
• hogyaközoktatás gyakorlatában bemutassuk a testnevelés okta

tásának problémáit,
• hogy feltárjuk a tanítóképzés feltételeit, lehetőségeit a hallgatók

testnevelés oktatására való felkészítésében,
• és hogy bemutathassuk a tanítóképzős hallgatók értékitéleteit, at-

titűdjét a testnevelés és sport iránt.
A vizsgálatban részt vevők:
• 107 általános iskola a SZIE-JFK beiskolázási körzetéből.

• A tanítóképzést folytató főiskolák testnevelési tanszékein a tan
székvezetők, vagy a testnevelés tantárgypedagógiáját oktató kollégák,
15 intézmény ből.

• A tanitóképzős hallgatók alapsokaságából vett minta, N=396.
Vizsgálati módszerek: kérdőives ankét és interjúk. A közoktatásban

a testnevelés oktatásának tárgyi feltételei javultak a rendszerváltozás
után. A heti óraszámok sajnos csökkentek, és a személyi feltételek
sem javultak. A testnevelés megítélésében a tantestület részéről még
mindig tapasztalható negatív tendencia. A tanítóképzős hallgatók ér
tékítéletei jók a mozgásos tevékenységek iránt, az attitűdjeik viszont
változóak, hiszen 37% szabadidejében nem végez mozgásos tevékeny
séget. A tanitóképzést folytató intézmények feltételei is kívánnivalót
hagynak maguk után, mind az es?közellátottság, mind a rendelkezés
re álló óra számok tekintetében. Igyaképesítési követelményekben
megfogalmazott elvárások sem teljesíthetők igazán.

A GYÓGYTESTNEVELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NŐVELÉSE
A PEDAGÓGIA ESZKÖZENEL

Simon István
Nyugat-frlagyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai
Főiskolai Kar, Sopron

Az utóbbi években Magyarországon egyre jobban nő a mozgásszervi
és az allergiás asztmás megbetegedésben szenvedő gyermekek száma.
Ezáltal mind fontosabb szerepet kap az iskolai testnevelésben a gyógy
testnevelés. Tény, hogya gyógytestnevelés órára utaltak száma foko
zatosan nő, de az óra megítélése a tanulók, s valljuk be több testneve
lő tanár körében sem a legjobb. Sok dolgozat, publikáció foglalkozott
már a tanulók egészségi állapotának felmérésével, a gyógytestnevelés
helyzetével, annak fontosságával, de az órai munka hatékonyságának
növelésével kapcsolatos vizsgálatok száma kevés még. A szakirodalom
elegendő ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű is hatékonyságú gyakor
latot állítsunk össze a gyermekek számára, de az csak akkor válik
gyógytényezővé, ha pozitív hozzáállás, attitűd is párosul a tanulók ré
szérő\. Az előadás célja azon ismert és új pedagógiai tényezők feltárá
sa, amelyek befolyásolják az oktatás hatékonyságát. Előadásomban e
témakörben az alábbi kérdésekre és hipotézisekre kerestük a választ:

Kl. Melyek azok a főbb gyógytestnevelőtanári személyiség jegyek,
amelyek pozitívan befolyásolják a tanulók hozzáállását a gyógytestne
veléshez?

H1. A megfelelő empátiás készséggel és jó szakmai felkészültséggel
rendelkező gyógytestnevelő tanár pozitívan hat a gyógytestnevelés óra
hatékonyságára.

K2. Befolyásolja-e a tanuló közvetlen környezete (család, barátok) a
gyógytestnevelés órához való viszonyát?

H2. A család és a barátok befolyásolják a gyógytestnevelés órára já.
ró tanulók órához való viszonyát.

A fenti kérdések és hipotézisek megválaszolásához vizsgálati mód
szernek az írásbeli kikérdezést használtam, amelyhez a mintát 65 fő 8
- 17 éves lány és fiú tanuló képezi.

ÉLElVITEL, TÁPLÁLKOZÁS,
VERSENYKÉSZSÉG SENlOR KORÚ SPORTOLÓKNÁL

Simon József - Szabó S. András
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Budapest

Akik megszokták és megkedvelték a rendszeres sportmunkát, az
edzések, versenyek, edzőtáborok, utazások légkörét, azok visszavonu
lásuk után is igénylik ezt, életük szerves részének tekintik. A veterán
sport sikerélményt nyújt az idősebb embereknek is, s segíti őket ab
ban, hogy ne szakadjanak ki a megszokott sporttársadalomból. Az elő

adás rámutat az aktiv életvitel választásának szükségességére (a kul
turális szint fontosabb, mint a gazdasági helyzet), az idős korú embe-
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rek táplálkozásának speciális kérdéseire (pl. izérzékelés romlás) vala
mint a tréningrendszer módositásának (pl. hosszabb, alaposabb beme
legítés) fontosságára.

MOTIVATIONAL IMPACTS ON HUNGARIAN
AND BRmSH EUTE SWIMMERS

Soós István' - Whyte lan' - BiddJe Stuart" - Chatzisarantis Nikos '''
Karsai István.... - Sántics Béla ....
'University of Sunderland, UK; "Loughborough University, UK;
...University of Exeter, UK; ....University of Pecs, Hungary

This study was a prelíminary investigation to compare the motivati
onal orientations of Hungarian and British elite swimmers with the aim
of informing the development of a hypothetical model. Hypothesis 1:
There are major differences in the motivation orientations between eli
te swimmers from Hungary and Great Britain. Hypothesis 2: Motivati
onal orientations are influenced by parental sports' experiences.
Hypothesis 3: Motivational orientations are influenced by school per
formances (progress in learning) and swimming results/performances.
The study was founded on the self-determination theory wi th data be
ing collected using Pelletier et. al's (1995) Sport Motivation Scale
(SMS). Demographic data was also gathered. Data analysis included
descriptive statistics, independent samples T-test and univariate
analysís of variances (one-way ANOVA). Sample: Data were collected
from two sources: 258 elite Hungarian swimmers 10- 18 years of age
in Hungarian swimming c1ubs; 36 elite British swimmers, contributed
by Loughborough University, UK. Following analysis of variances, it
was found that, paradoxicaIly, Hungarian swimmers demonstrated gre
ater intrinsic (p<O.Ol) and extrinsic (p<O.Ol) motivation while also
showing higher level s of amotivation (p<O.O 1) than those from Great
Britain. Based on current results: Hypothesis 1 was accepted as it was
proven that differences existed between the two samples; Hypothesis
2 was rejected as there was no indication that parental sporting backg
rounds had ínfluence on the present day swimmers' motivational ori
entations and; Hypothesis 3 was accepted, as there was a significant
correlation between school performance (progress in learning) and
motivational orientation. The results contrasted wi th recent literature
as Hungarian swimmers exhibited higher levels of ali motivational ori
entations than the British swimmers. Higher levels of motivation might
offer Hungary, as an international swimming nation, an advantage in
retaining talented swimmers. Conversely, with the Hungarian sample
also recording hig her levels of amotivation, the opposite may also be
true as this may predict early sport dropout. However, there may be re
asons for this apparent conflicting result. The Hungarian sample was
drawn from a large base of elite swimmers from a 10-18 years age
band, whereas the British swimmers were older and therefore likely to
exhibit more stable responses. Additionally, the British sample were
experienced international swimmers, whereas the Hungarian squads
included mainly young people who had yet to experience European
and world class competition. Thus, the results might reflect this diver
sitY of standards.

PROFESSZJONÁUS LABDARÚGÓKLUBOK
STRATÉGlAJ SZEMLÉLETŰ VEZETÉSE

Szabados Gábor
Sportgazdaság Oneline, Budapest

Az előadás a professzionális keretek között, látványsport-vállalko
zásként működő labdarúgóklubok stratégiai választásait tekinti át és
felvázol egy lehetőséget az azokhoz rendelhető eszközökre. Napjaink
labdarúgásában öt stratégiai alaptipust lehet elkülöniteni, amelyek
markánsan jellemzik egy-egy klub gazdasági működését. Bemutatás
ra kerülnek e stratégiák, jellemezzük kialakulásuk okát és főbb voná
saikat, példákkal illusztrálva. (A példák elsősorban a nemzetközi lab
darúgásból származnak, de szóba kerülnek magyarországi klubok is.)
E stratégiákhoz igazodva kerül vázlatos ismertetésre a kiegyensúlyo
zott stratégiai mutatószámrendszernek (balanced scorecard, BSC) ne
vezett vezetési eszköz labdarúgóklubokra alkalmazott változata.

A TÁPlÁLKOZÁSÉLEITAN OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE
. A HUMÁNKINEZIOLÓGUS KÉPZÉSBEN

Szabó S. András
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Budapest

Az előadás rámutat a TF-en folyó humánkineziológus képzés kere
tében oktatott 2 féléves táplálkozásélettan c. tárgy fontosságára, az
adott szintű táplálkozástudományi ismeretek elsajátitásának szüksé
gességére, a sporttudománnyal, egészségtudománnyal és korszerű

életvitellel kapcsolatos témakörök jelentőségére. Ismerteti a képzés te
matikáját - elméleti és gyakorlati témakörök - amely egyrészt szerve
sen kapcsolódik az élettan és biokémia tárgyak ismeretanyagához, ki
egészitve és kibővitve azokat, másrészt korszerű ismereteket nyújt a

sporttáplálkozásról, a táplálék-kiegészitők alkalmazásáról, az életkori
igényekhez igazodó táplálkozásról, a magyarországi táplálkozási szo
kásokról és ezek egészségügyi kihatásairól és számos egyéb érdekes
témakőrről (pl. a táplálkozás és a testösszetétel összefüggései, a vege
táriánus táplálkozás hiányosságai).

UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS ÉS TUDOMÁNY
Szabó Tamás
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest

A magyar sport sikereinek egyik záloga az utánpótlás-nevelésben
rejlik. A rendszerváltás után a sportban tapasztalható átalakulás, eró
zió a fiatalok sportját és érintette. A tudományos kutatás, a gyakorlati
élettel kapcsolatos kutatási tevékenység (szolgáltatás) a versenysport
ban egyre nagyobb szerepet kapott. A nemzetközi versengésben elöl
járók nagy erőforrásokat vettek igénybe asportolók kiválasztásának,
felkészitésének folyamatában. A hazai sporttudomány e vonatkozás
ban napjainkban érdekes képet mutat. A problémák, feladatok jelen
tősen változtak, ezért a tudományos munka irányai is módosultak. Ko
rábban főként az egyén teljesítőképességének megítélése, a prognózis
állt a vizsgálatok középpontjában. Ezen a területen a hazai szakembe
rek magasszintű munkát végeztek. Napjaink utánpótlás-neveléssel
kapcsolatos tudományos problémái főként új rendszerek létrehozásá
nak, a lehetőségek tudományos modellezésében jelentkeznek. Azok a
társadalmi hatások, amelyek a versenysport térvesztéséhez nagyban
hozzájárultak, szükségessé teszi új kutatási irányok kialakitását. Elő

adásunkban ezekről a törekvésekről számolunk be. A Nemzeti Után
pótlás-nevelési Intézeten belül az alábbi területeken folynak kutatási
munkák:

1. A gyermeksport makro, és mikro társadalmi környezete.
2. Tehetséggondozási rendszerek hatékonysága (sportágfejlesztési

programok, Héraklész Program, egyesületi modellek).
3. Hatékony diagnosztikai, predikciós módszerek.
4. A nagymennyiségű és intenzitású edzésmunka problematikája fi

atal korban.

TESTALKAT, TESTÖSSZETÉTEL
ÉS AZ AEROB TEWESÍTMÉNY-VlZSGÁLATOK TAPASZTALATAI

FÉRFI FŐISKOLAI HALLGATÓKNÁL
Szakály Zsolt - Ihász Ferenc - Király Tibor
Nyugat- Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanitóképző

Főiskolai Kar, Győr

Jelen tanulmány egy hosszmetszeti vizsgálat első, második és har
madik adatfelvételének az eredményeit mutatja be. Az első vizsgálat
során a célunk a kiindulási állapot objektív meghatározása volt, a má
sodik és harmadik vizsgálat alkalmával a képzés során történő válto
zásokat regisztráltuk. A vizsgálat során a következő célokat tűztük ki:
(1) a főiskolások testalkatának, testösszetételének és ezek változásá
nak a meghatározása, (2) a vizsgált személyek aerob teljesitmény vál
tozásának a meghatározása, (3) a testalkat, a testösszetétel és az ae
rob teljesítmény változás összefüggéseinek a feltárása. A testalkatot
Conrad (1963), a testösszetételt Drinkwater és Ross (1980) eljárási ja
vaslatait követve vizsgáltuk. A Cooper- teszttel (1970) az aerob álló
képesség mértük. A mért paraméterek az életkorilag elvárható értéke
ket nem érték el, mérés során kapott nagy szórásértékek hallgatóink
testalkatának, testösszetételének és aerob teljesitményeinek a jelentős

különbözőségére utal. A vizsgálat eredményei alapján levonható az a
következtetés, hogy hallgatóinknál mind a kardiorespiratórikus rend
szer, mind az elhizás rizikófaktorai megtalálhatóak, melyek előrevetitik

az egészségi állapot kedvezőtlen változásait. A problémát tovább Sú
Iyosbitja, hogya főiskoláról kikerülő tanitók, szociálpedagógusok és
művelődésszervezők fontos feladatai közé fog tartozni az egészségne
velés, az egészséges életmód igényének akialakitása.

VÉGZŐS TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK
KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉPESSÉGÉNEK VlZSGÁLATA
EGY TESTNEVELŐ TANÁRI SZEREPJÁTÉK TÜKRÉBEN

Szatmári Zoltán
Szegedi Tudományegyetem, JGYTFK Testnevelés és
Sporttudományi Intézet, Szeged

A pedagógusképzés és benne a testnevelő tanárképzés fejlesztése
szinte közhelynek számit. Az oktató-nevelő munka minden területén és
szintjén erőteljes hangsúlyt kap a nevelés, a teljes személyiség- és ma
gatartásfejlesztés fokozott érvényesitésének szükségessége, haté
konyságának fokozása. Alapkutatásomban a testnevelés szakos hall
gatók személyiségét vizsgálom a nevelési stilusok tükrében. A kutatás
nak egyik fontos területe a végzős testnevelés szakos hallgatók neve
lési stilusjegyének vizsgálata, melynek eredményeképpen megállapit
ható, hogy a képzés végén a konfliktusmegoldó képesség szinvonala
mennyire felel meg a testnevelő tanári szakma követelményeir.ek.
Munkám célja, hogy a testnevelő tanári hatékonyság emelése érdeké-
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ben olyan módszert vázoljak fel, amellyel a leendő pedagógus nevelő

munkája egy konkrét osztály, csoport vonatkozásában a tanulókra
gyakorolt hatás tükrében vizsgálható legyen. Véleményünk szerint
ennek a vizsgálatnak a testnevelés órai konniktushelyzetek megoldó
képességének vizsgálata felel meg legjobban. Az eddigi tapasztalatok
figyelembevételével a végzős hallgatók nevelési stílusának a konnik
tusos nevelési helyzetek megoldásában kimutatható jellemzők meg
ragadására alkalmasnak látszik egy olyan ötdimenziós séma, amely
nek tengelyein az agressziv, restriktiv, kooperatív, inerciás és az indif
ferens magatartás adatai, valamint ezek keverékei, variánsai helyez
kednek el. Munkahipotézisem az alábbiakban fogalmazható meg. Fel
tehető, hogy ha az általános iskola testnevelés óráin tipikusnak tekint
hető nevelési konniktusokat ismertetem, és felkérem a vizsgálati sze
mélyeket annak elképzelésére, akkor az összesitett megoldások ala
pos elemzéséből indirekt módon megállapítható a vsz. nevelésí stílu
sa, és választ kapok a következő kérdésekre. a) Lehet-e olyan tükröt
tartani a leendő testnevelő tanár elé, melyben felismeri saját nevelési
stilusát, annak valamennyi pozitívumával és hiányosságával együtt?
b) Domínánsan mutatkozik-e a szervezőkészség, kooperációs kész
ség, vezetői képesség ill. egyéb a testnevelő tanári szakma birtoklá
sához és műveléséhez szükséges személyiség jellemző? c) Kimutat
ható-e, hogy mílyen eltérő stílustípusokkaltevékenykednek a hallga
tók a tanulók körében, és mely vezetési stílus a dominánsabb a vizs
gálati csoportban?

SPORT AND SUSTAJNABLE DEVELOPMENT IN EUROPE

Szegnemé Dancs Henriette
Berzsenyi Daniel College, Szombathely, Semmelweis University,
Budapes/, Hungary

The paper is divided into 4 main parts: the first part will present a
short summary about the integration processes in the contemporary
Europe; the second part will discuss the essence of sustainable deve
lopment; the thírd part introduces the different levels and the multi
funcüonality of modern sport; the fourth part will discuss the effects
and the possibilities of how sport míght take its share in the sustainab
le development. The Eastern enlargement of the European Union is al
ready a historical fact, we have the ratiflcation procedure behind us.
The new European Union will ínclude (and still including) countries
that are very different with respect to their economic and social backg
rounds, not to mention their disparate traditions and culture. The glo
balisation and the integration processes will be the cause of different
affects in each an every country. Modern sport has become a global
phenomenon that has considerable effects, not only in the economy,
but also in the political life in the most countries. International sport
events are shown everywhere throughout over the world live on the TV
and on the Internet. Modern technology and communications signifi
cantly reduce the dimensions of the whole population of the planet.
Without doubt, sport has an increasingly important place in society
and in our age. For society to continue developing in the way it has do
ne in the past, we need to pay more attention to our environment. How
this is best achieved is often a matter of opinion rather than a fact, de
pendent upon different perspectives of the environment and views of
nature. Recently, a concept has emerged that has altempted to bring
together the best aspect of these different viewpoints and to harmoni
se the development of mankind with the protection of nature. This is
the concept of "Sustainable Development". It is suggested that sport
can contribute to sustainable development" in the following ways: sup
port the regeneration of the community, region; help create more jobs;
support healthy lifestyles; support life long learning; develop the cultu
ral life of the community, region; help tackle crime; help create a high
quality living environment; help create equality of opportunity, social
justice and social inclusion; help provide quality services and opportu
nities; creates opportunities for young people and older people. It was
included that modern sport as "creative culture" occupies a more and
more important place in the post-modern society and could become
even more important in the ways of tackling different social problems.
Moreover it has the potential to serve as an important factor between
the different nations to bring them together and serve the business of
the common European idea in the future. Sport can achieve so much
in promoting the ideals of the "common culture", it might be a signifi
cant factor in the success of the sustainable development connecting
health and environment protection, it could strengthen the communi
cation between different nations and be a supporting factor in the so
cial integration of ali Europe. But it can only fulfilthese functions, if the
fundamental values, orientations, and principles of its authorities are
prioritised and held firm so that they can succeed as exemplary func
tions. Further research is planned into assessingthe attitudes of those
most involved in the sport across Europe towards the role that sport
can play in sustainable development in alllevels of the European com
munity.

KÜLÓNBÓZŐ SPORTÁGAK ÉLVONALBEU FIATAL
SPORTOLÓiNAK KARDIORESPIRATÓRIKUS JELLEMZŐt

Sziva Ágnes - Szabó Tamás
Nemzeti (Jtánpóllás-nevelési Intézet, Budapest

A hazai sportéletben ismét fellángolt a vita az alapvető, nem sport
ág specifikus képességek szerepéről. Intézetünkben nagyszámú adat
gyűjtés folyt az aerob állóképesség aktuális állapotának megállapítá
sára. Kérdésfeltevésünk a problémával kapcsolatban a következő volt:

1. Vannak-e jól leírható különbségek sportágak, sportági csoportok
közölI a kardiorespiratórikus teljesítőképességben?

2. Ha igen, ezek a különbségek minek köszönhetők? A szelekciós
szempontok vagy a képzési anyag eredményezi a tapasztalt különbsé
geket)

Vizsgálati módszerek: BxB technikával gyűjtött gázcserés mutatók
futószalagos terhelés alatl.

Eredmények. Markáns különbségek mutatkoznak a különféle sport
ágak között. A terhelés alatt mért fizikai teljesitmény (futásidő), mö
gött álló sziv-keringési adatok arra hívják fel a figyelmet, hogya sze
lekciós szempontok erőteljesebben érvényesülnek mint az korábban
feltételeztük. Az adaptációs lehetőségek a sportágak egy részénél sok
kal korlátozottabbak a kívánatosnál. Ezek a korlátok nagyrészt alkati
mutatókra is visszavezethetők. A jelzett probléma az állóképességi mi
nősítés miatt a csapatsportágakban nehezen tanulmányozható, a ke
vert tipusú állóképességi követelmények ismételten felvetik az aerob
anaerob energiaellátó rendszerek kapcsolatának természetére vonat
kozó kutatások folytatását. Adataink lehetőséget adnak arra, hogy sta
tisztikai módszerekkel csoportokat kűlöníthessünk el élvonalbeli után
pótlás korú versenyzőknél.

A TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK ÉS A TESTZSíR ÖSSZEFÜGGÉSE
BUDAPESTI ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEKNÉL

Szmodís Málta - Csapó Zsoltné
Semmelweis Egyetem Budapest, Testnevelési és Sp0r/tudományi
Kar, Budapest

Vizsgálatunk célja az volt, hogy előtanulmány készüljön a fővárosi

óvodáskorú gyermekek táplálkozási szokásairól, testösszetételéről és
fizikai aklivitásáról, valamint ezek esetleges összefüggéséről. Az
egészséges életmód szokásrendszere, azaz a helyes táplálkozási szo
kások és a mozgásigény a gyermekkorban alakul ki. Az óvodáskorú
gyermekek testösszetételéről, fizikai aktivitásáról és táplálkozási szo
kásairól kevesebb ismeret áll rendelkezésre, mint az iskolásokról. A
Nemzetközi Biológiai Program (1969) ajánlásainak megfelelő aritropo
metríai vizsgálatba 136, budapesti 5-6 éves óvodáskorú gyermeket
vontunk be. A gyermekek életmódjáról, azon belül a táplálkozásáról
szülők által kitöltölI névtelen kérdőív segítségével tájékozódtunk. A
túlsúlyos vagy kövér gyermekek száma ebben a mintában alacsony.
Ugyanakkor a rendszeres fizikai aktivitás mértéke már ebben az élet
korban is elmarad a kivánatostól. A szülők megfelelően tájékozottak a
korszerű táplálkozással összefüggő ismereteket illetöen, ugyanakkor
ismertek a kérdőíves adatgyűjtés jelen tanulmányban is fennálló kor
látai. Jelentős különbséget sem a két nem közöll, sem pedig területi
leg nem találtunk.

A FlZlKAJ AKTIVITÁS SZEREPE A CSONTSÚRŰSÉG ALAKULÁSÁBAN

Szőts Gábor - Martos Éva' - Farkas Anna - Jósfay Loránf -
Györe István' - P06r Gyula" - Frenkl Róbert
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sp0rlludományi Kar,
Egészségtudományi és Spor/orvosi Tanszék, Budapest-
o Országos Spor/egészségügyi Intézet, Budapest _
..Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet. Budapest

Célunk volt megvizsgálni, hogy milyen összefüggést találunk az
edzettségi állapot, a fizikai aktivitás, a táplálkozás és a csontsűrűség

értékei közölI 18-24 év közölli nők esetében. Vizsgálatainkban önként
jelentkező aktív (sportolók), illetve inaktív (nem sportolók) nők vettek
részt. Mértük edzettségi állapotukat (a relativ maximális 02 felvétel,
futás idő stb.), testalkati mutatóikat, csontanyagcsere paramétereiket
(TSH, ösztradiol, crosslaps, parathormon, csontspecifikus alkalikus
foszfatáz, alkalikus foszfatáz, szérum Ca, P stb.) illetve csontsűrűségü

ket (BMD) három különböző tesIIájon (alkar,- combcsont és gerinc). A
fentieken kivül értékeltük a résztvevők táplálkozási és fizikai aktivitás
beli szokásait kérdőíves módszer segitségével, illetve a Nutricomp Ét
rend számitógépes szoftverrel. A kapott eredményeinkből statisztikai
módszerekkel (Student-féle t-próba, korrelációszámítás) megállapitot
tuk, hogy szoros az összefüggés a csontanyagcserét jellemző paramé
terek, a BMD, a testalkati és az edzellségi paraméterek közöll. Ered
ményeinkből azt a következtetést vonhatjuk le, hogyacsontsűrűség

alakulásában már ebben a korban is meghatározó szerepe van a he
lyes táplálkozásnak és a jelenlegi és a múltbeli fizikai aklivitásnak.
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KORUNK KULTURÁUS TRENDJEI ÉS A TESTKULTÚRA

Takács Ferenc
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Társadalomtudományi Tanszék, Budapest
Jövőérzékeny világunkban a kultúra tartalma is változik, ami szük

ségszerüen átrendezi az életmódot és ezzel együtt a testkulturális szo
kásokat is. Hunter szerint eddig két kultúra modell fedte le a témát: I.)
a tradicionális-vallásos kultúra; 2.) a modern - anyagelvű kultúra

Amerikai kutatók (Paul Ray, Schelia Ruth Anderson) értékvizsgála
ta kimutatta, hogy markánsan jelentkezik a civilizált világban egy har
madik kultúra is. Ezt kreativ vagy átfogó_kultúra néven emlitik a sza
kirodalomban, de a hiveit "kulturális kezdeményezőknek" is nevezik. A
hatvanas évektől kezdve alakult ki a "kreativ kultúra" különböző társa
dalmi mozgalmakból (pl. környezetvédő zöldek, pacifjsták, alternativ
gyógyitók stb.). Szerintük a régi világkép megkopott, világnézeti vál
ság van. Ebből a totális válságból az új kultúra vezethet ki: - átfogó fo
Iyamatelemzés, az összefüggések globális vizsgálata,

• fenntartható fejlődés
• természetes összhang, (ökológia), a természet védelme,
• átfogó értékek, értelmes élet,
• a test és a szellem összhangja.
A testkultúrát is jelentős mértékben befolyásolja az új kulturális pa

radigma, ennek néhány részletét elemezzük az előadásban.

SPORTOLÓ ÉS NEM SPORTOLÓ FIÚK TES11 FELÉPíTÉSE
ÉS FIZIKAI TELJESiTMÉNYE

Tatár András' - Zsidegh Mikl6s - Pr6kai András - Vajda Ildikó 
Völgyi Eszter - Mészáros János
'Gyermek- Ifjúsági- és Sportminisztérium,
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest

A gyermekek rendszeres és intenziv fizikai aktivitásának mennyisége
napjainkban általánosan elmarad a fejlődésbiológiai szempontok alap
ján szükségesnek itélttől. A sportegyesületek és/vagy sportiskolai
szakosztályok számának csökkenése következtében értékelhetően ke
vesebb a valóban sportolónak tekinthető gyermekek és serdülők szá
ma is. A szemléletváltozást jellemzően minősíti Laki és Nyerges (2000)
tapasztalata, mely szerint az iskoláskorúak jelentős hányada már rend
szeres fizikai aktivitásnak minősíti a havi gyakoriságú kirándulást is. A
hazai vizsgálatok eredményei (Szabó 1977, Mészáros et al. 1986,
Frenkl et al. 1998) viszont arra utalnak, hogy valódi, tehát fizikai, élet
tani vagy antropometriai jellemzőkkel bizonyitható hatás csak a sport
edzés rendszerességét és intenzitását elérő fizikai igénybevételtől vár
ható. A vizsgálat célja elemezni a rendszeresen sportoló és nem spor
toló 10-14 éves fiúk motorikus teljesítményét, testi felépitését és test
összetételét. Az antropometriai és motorikus teljesitmény-vizsgálatot
1509 nem sportoló és 252 sportoló fiúnál végezték el. Ahhoz, hogya
korcsoportonkénti 48-52 fő gyakoriságot asportolók mintájában bizto
sitani tudják, az iskolákban mért adatokat ki kellett egésziteniük két
sportegyesületben mért eredményekkel is. A testi felépítést a növeke
dési típust leíró indexekkel (Conrad 1963), a testösszetételt a relatív
testzsírtartalommal (Parizková 1961), a motorikus teljesítményt a 30m
futás, a helyből távolugrás, a kislabda-hajítás és az 1200 m futás ered
ménye alapján számított pontértékekkel (Szabó 1977) jellemezték. A
sportolók szignifikánsan kisebb testtömege és relatív testzsírtartalma
továbbá mérsékelten nyúlánkabb (Ieptomorfabb) testi felépítése mind
az öt korcsoportban jellemző. A motorikus teljesitmények közül a leg
nagyobb a csoportonkénti különbség a kardiorespiratorikus állóképes
séget becslő 1200 m futásban. Asportolók átlagosan 70-100 másod
perccel rövidebb idő alatt teljesitették a távot. A sportolók átlagos tel
jesítményei a maximálisan 60 pontos rendszerben 15-21 ponttal job
bak, mint a nem sportolókéi. A 10 éves nem sportolók összteljesitmé
nye csak 48%-a a sportolókénak, mig a legjobban teljesítő 13 éves nem
sportolók pontértéke kevesebb, mint 63%. A sportolók általános felké
szítésének a hiányosságaira hívja fel a figyelmet az, hogya robbané
konyságot és a koordinációt becslő próbákban az átlagos teljesitmé
nyek értékelhetően gyengébbek, mint a 30 m vagy 1200 m futásban.

ER6NLÉTMÉRÉSEK MlN6síTETT SPORTOLÓKON

Téczely Tamás - Pálfai András - Csatáryné Tolnai Klára -
Farkas György .
Pécsi Tudományegyetem, Altalános Orvostudományi Kar,
Mozgástani Intézet, Pécs
Aminősitett sportolók erőnlétének vizsgálatával az volt a célunk,

hogy (a) adatokat nyerjünk a sportolók általános egészségi állapotáról,
(b) s felmérjük motoros képességeiket és fizikai teljesítőképességüket.

Az edzőkkel történt egyeztetés utan a vizsgálaton önként résztvevő mi
nősitett sportolókat öt csoportba soroltuk: (1) női kézilabdázók, (2) női

kosárlabdázók, (3) férfi kézilabdázók, (4) férfi kosárlabdázók, (5) súly-

emelők. Kontroll csoportként szabadidősportot alkalomszerűen végző

orvostanhallgatókat vizsgáltunk. Antropometriai méréseket, statikus és
dinamikus motoros próbákat, cardiorespiratórikus méréseket és terhe
léses ekg vizsgálatot végeztünk. Adataink azt mutatják, hogy az álta
lunk megvizsgált minősitett sportolók egészségi állapota általában jó.
Mind az általános, mind a sportágspecifikus motoros teljesitményük
változó, állóképességük elmarad a kivánatostól. A kapott eredmé
nyekről az edző jelenlétében tájékoztatót tartottunk a csoportoknak,
amit a további edzésmunkájuk során fel tudnak használni.

IN VIVO IZOMNYÚJTÁS MECHANIKAI
ÉS EDZÉSELMÉLEll KÉRDÉSEI

Tihanyi József
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
Jelentős számú kutató mutatta ki izolált állati izmokon, hogy ha az

aktivált izmot megnyújtják, akkor az nagyobb erőkifejtésre képes, mint
adott hosszon izometriás kontrakció alatt, miközben a megnyújtó erő

által képviselt energia egy része elasztikus energiaként tárolódik a
passziv elasztikus elemekben (Fenn 1924, Cavagna et al. 1968, Ber
gel et al 1972, Cavagna 1978, Haan et al. 1989, Ettema et al. 1990).
Hasonló eredményre jutottak egy izomrost megnyújtásakor is (Edman
et al. 1978, 1982). Az erő növekedése a nyújtás során 1.8-2.0-szere
se volt az izometriás erőnek. In vivo vizsgálatokban a kutatók ellent·
mondó eredményre jutottak (Komi 1972, Westing et al. 1989). Vizsgá
latainkban mi azt találtuk, hogy az erőnővekedés mértéke és rátája at
tól függ, hogy mekkora volt az izom nyújtas előtti feszülése és az izo
metriás erő kifejlődésének meredeksége. Ha a kezdeti izomfeszűlés 80
% felett volt, akkor az excentrikus erőcsúcs 1.3-1.5-szerese volt a ma
ximális izometriás erőnek. Ha ennél kisebb volt az izmok előfeszülése,

akkor az excentrikus erő nem érte el a maximális izometriás erő érté
két. Az excentrikus erő mindig nagyobb volt, ha a nyújtás előtti izomet
riás erőkifejlődés meredeksége a lehető legnagyobb volt. A nyújtások
során a nyújtási energia nagyságától függően 120- 140 J energia táro
lódott az izomban, amelynek mintegy 65-75 %-át lehetett visszanyerni
a nyújtást kővető koncentrikus kontrakció alatt. Az izommunka hatás
foka 35-45 % kőzött mozgott. Excentrikus edzéssel az excentrikus/izo
metriás erő aránya, valamint a munkahatásfok nővekedett, amelynek
kővetkeztében az izületi nyújtás sebessége jelentősen nagyobbá vált.
Az excentrikus edzések hatására izomfájdalom lép fel, amelyet a szak
nyelvben izomlázként említenek. Az izomfájdalom és izommerevség
fokozatosan növekszik, amely az edzés követő 48-72 órában éri el a
tetőfokat. Az izomfájdalom és merevség okát a kutatók az izom mik
rosérüléseinek tulajdonitják, amelyet elektromikroszkópos vizsgálatok
eredményei támasztanak alá. Egy másik jellegzetes mutatója a mikró
sérülésnek a vér kreatinkináz mennyiségének jelentős megnövekedé
se, amely szintén 48-72 óra alatt éri el a maximumát. A kutatási ered
mények ellentmondóak abban a tekintetben, hogy az izmok mechani
kai teljesitményét mennyiben befolyásolja a mikrósérülés. A kutatók
bizonyos esetekben azt találták, hogy az izmok munkavégző képessé
ge visszaesik az edzést kővető napokban, illetve hetek múlva is kisebb
az izmok erőkifejtő képessége. Vizsgálatainkban mi azt találtuk, hogy
az izomfájdalom és merevség megléte, illetve a magas vér kreatinki
náz tartalom ellenére nem esett vissza az izmok mechanikai teljesitmé
nye, sőt kismértékben javult.

A RENDSZERES AEROBIKOZÁS HATÁSA
AZ ÉNKÉPRE KÖZÉPKORÚ N6KNÉL

Tihanyiné Hős Ágnes - Bir6né Nagy Edit' .
Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Tanító és Ovóképző Főiskolai

Kar, Budapest,
'Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
Az életkor előre haladtával tőbb ártalom, veszteség és kihivás éri az

egyént. A kőzépkorú nők lelki egészségét sajátos biológiai, pszicholó
giai és szociális tényezők befolyásolják, ezért megfelelőbb alkalmazko
dóképességre szorulnak. Calvin és Holtzman (1953) eredményei sze
rint a pozitiv énkép az alkalmazkodóképességgel korrelál, jó alkalmaz
kodást garantál. Az énkép (énfogalom, self) "önmagunkról alkotott ké
pe" (Hilgard) kognitiv struktúra, amelynek kialakulásában döntő sze
repet játszanak a siker és kudarcélmények, a szociális kőrnyezet ver
bális és nonverbális minősitőreakciói, az azonos státuszú társakkal tör
ténő ősszehasonlítás és a szociális szerep. Jelentéstartalma olyan sze
mélyiségvonásokban fejezhető ki, amelyekkel a személy azonosítja
őnmagát (Bertocci). Feltételezhetően a rendszeres fizikai aktivitás, kü
lőnösen a csoportban végzett sportolás pozitiv hatással van az énkép
alakulására. Kutatásunkban éppen ezért a rendszeres aerobikozás ha
tását vizsgáltuk az énkép változására középkorú nőknél. A vizsgálat
ban 52 egészséges, rendszeres testedzésben részt nem vevő (életkor:
48.6±5.1 év, testmagasság: 162.7±5A cm, testsúly: 67.5± 11.4 !<g)
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szellemi foglalkozású nő vett részt. A vizsgálatba bevont személyeket
két csoportba osztottuk. Az egyik csoportba azok a személyek kerül
tek, akik vállalták, hogy egy éven keresztül heti három alkalommal, l
l órás aerobik foglalkozásokon vesznek részt (AK csoport). A másik
csoport szolgált kontrol csoportként (KT). A két csoport életkor, test
súly és testmagassag átlaga között nem volt jelentős különbség. Az
énkép vizsgálatára a 100 állítást tartalmazó T~nessee skálát használ
tuk. A skála 90 tétele adja a teljes énkép (TE) skálát: testkép (TK),
morális énkép (MK), individuális ~nkép (IK), családi énkép (CK), szo
ciális énkép (SK). Az önkritika (OK) skála tíz tételes volt. A vizsgálat
megkezdése előtt a két csoport között nem találtunk szignifikáns kü
lönbséget a teljes énképben és annak frakcióiban. Az önkritika szintje
bár a KT csoportban magasabb volt, a különbség nem szignifikáns.
Egy év elteltével az AK csoport szignifikánsan javult valamennyi én
képrnutatóban, kivéve a CK összetevőt. A KT csoport csupán a szoci
ális énképben mutatott jelent9s javulást. A vizsgálat szempontjából
legfontosabb mutatók (TK, TE, OK) változatlanul maradtak. Az egy
éves rendszeres aerobikozás pozitiv változást okozott a részt vevő sze
mélyek önmagukról kialakitott véleményében. A szignifikáns kapcso
lat a testkép, a teljes énkép és az önkritika között azt mutatja, hogy az
aerobikozás okozta pozitiv változás a testképben pozitívan hat ki a
komplex önmagukról kialakított véleményre.

ÁLTAlÁNOS ÉN-HATÉKONYSÁG ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGRE
VALÓ KÉSZENLÉT VIZSGÁLATA 10-15 ÉVES TANULÓKNÁL

Tóth László
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
A sporttevékenységre való készenlét (self-efficacy towards physical

exercise) mérésére szolgáló önértékelő skála magyar nyelvű változa
tának (SEPES-H, Sipos, 1993) belső megbízhatóságát és prediktív ér
vényességét 10-15 éves általános iskolai tanulók mintáján (N=205)
teszteltük. A vizsgáltaknak 7-fokozatú Likert-skálán (SEPES-H) kellett
kiválasztani a véleményüket leginkább kifejező választ. A pillanatnyi
és az alkati szorongást a Spielberger-féle STAIC-H 20-20 kérdésével
teszteltük. Az általános szorongást és az arousabilitást EL-Zahhar AAl
önértékelő skálával mértük. Az általános én-hatékonyságot (Schwar
zer, Jerusalem, 2000) a Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) ma
gyar nyelvű változatának (Tóth, 2002) 10tételével vizsgáltuk. A testi
énkép jellemzésére a Tennessee-Self-Concept Scale magyar nyelvű

változatának (Dévai, Sipos, M., 1986) megfelelő alskáláját alkalmaz
tuk. A 10-15 éves fiúknál és lányoknál mind a sporttevékenységre va
ló készenlét átlaga (xf=57,66; xl=57.96), mind az átlagos általános
én-hatékonyság (27.66-27.96) hasonló értéket mutatott. A szorongás,
az arousabilitás, és testi énkép értékei a magyar életkori és nemi
sztenderd értékeknek feleltek meg. Az önértékelő skálák belső kon
zisztenciáját mérő Cronbach-alpha a SEPES-H esetében fiúknál
(0,87), és lányoknál (0,85) egyaránt magasnak adódott. A rész-egész
korrelációs együtthatók a SEPES-H tételeinél a nemzetközi sztenderd
nek feleltek meg, a STAIC-H esetében 0,73-0,86 között változott, a lá
nyoknál volt magasabb. A sporttevékenységre való készenlét egy éves
teszt-reteszt vizsgálata (r=O,236; P< 0,037) 12-13 éves korban is kel
lő stabilitást mutatott. A sporttevékenységre való készenlét mérésére
szolgáló önértékelő skála prediktív validitása a szorongásra való haj
lam pontszámaival kapcsolatban mind a fiúknál, mind a teljes mintán
statisztikusan jelentős eredményt hozott: magas szorongásra való haj
lam a sporttevékenységre való készenlét alacsony értékével járt
együtt. A hosszú ideje használatos STAIC-H mellett a SEPES magyar
változata is megbizható önértékelő skálának mutatkozott. Mindkét
skála használatát már 10 éves kortól ajánljuk.

GYAKORLATI KÖVETEl..M.ÉNYEK A TESTNEVELŐ
TANÁRKÉPZÉSBEN - HALLGATÓI SZEMMEL

Tóván Ferenc - Prisztóka Gyöngyvér - Vass Miklós
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs

Napjaink testnevelő tanárképzésének egyik sarkalatos, oktatóknak
és hallgatónak egyaránt problémát jelentő jelensége a szaktárgyi gya
korlati követelmények teljesithetőségének kérdésköre. Elsődleges cé
lunk annak megállapitása, hogy testnevelés szakos hallgatóink szerint
a gyakorlati követelmények szintje és teljesíthetősége megfelelő-e.

Melyek azok a szaktárgyak, amelyek tanulmányaik során problémát
okoznak, ílletve a legnagyobb nehézséget jelentik. A vizsgálat arra is
kiterjed, hogya hallgatók hogyan képzelik el a szintek megállapítását,
esetleges módositását vagy annak szükségességét, az ellenőrzés-érté

kelés rendjét a testnevelő tanári pályára való felkészülés folyamatá
ban. Nyílt és zárt kérdésekből álló kérdőivet állítottunk össze a téma
kör vizsgálatára, amelyet nappali és levelező tagozatos testnevelés
szakos, alapképzésben résztvevő hallgatók töltöttek ki. (n: 364) Inter
jú, kikérdezés módszerével egészitettük ki a kapott információkat,
amelyben 2003. júniusában záróvizsgát tett hallgatók vettek részt. (n:

35) Dokumentumelemzés során helyzetfelmérést végeztünk a 2003
ban Pécsett lezajlott alkalmassági vizsgák eredményei alapján. (n:
360) Az alkalmassági vizsgákon tapasztalt teljesitmények, valamint a
kérdőívek és interjúk kiértékelésével képet kaphatunk hallgatóink ké
pességeiről, a későbbi képzésük során várható eredményeikről. Meg
állapithatjuk, hogy melyek a problémát jelentő sportágak és szaktár
gyak, követelményeivel és azok számonkérési módszereivel kapcsola
tos hallgatói vélemények. Mindezek alapján tükröt tartva saját értéke
lési módszereink elé az oktató - hallgató kapcsolatrendszerbe is bele
láthatunk a téma vizsgálata kapcsán. Az eredmények értékelése után
tisztázható és áttekinthető, hogy kell-e, szükséges-e az értékelési
módszerek felülvizsgálata, módosítása, a gyakorlati szintek esetleges
átalakitása az egyes szaktárgyaknál? Mindezek következtében a vizs
gálat eredménye hatással lehet a képzés tartalmi kérdéseinek alakulá
sára, valamint a hallgatók és oktatók együttműködésének, közös
munkájának javítására is.

TESTEDZÉS ÉS INTIM ÉLETRE NEVElÉS

Trényiné Rákóczi Zsuzsa
Szegedi Tudományegyetem Sportk.özpont, Szeged

Az abortusz-megelőző, a családí- és intim életre nevelő (családter
vező) programok, egyre inkább az oktatás- és közművelődés területé
hez kapcsolódnak, azaz "kilépnek" a hagyományos egészségügyi ellá
tó szolgálat kereteiből. A szegedi Diákcentrum Universitas által évek
óta szervezett a "Testedzéssel a harmoníkus intiméletért" programban
olyan egyetemisták vesznek részt, akik különösen érintettek az abor
tusz elkerülésében, a nyugodt, harmonikus magánélet és a tudatos
egészségvédő magatartás kialakításában. Az intim önismereti-önfej
lesztő csoport foglalkozása olyan, amelyben a művelődés-szórakozás

(kikapcsolódó testedzés a Szexuálgímnasztika) keretébe ágyazza az
egészség megóvó, megelőző ismeret átadást és a nyitott, őszinte be
szélgetést, gyakorlati tanácsadást. A hazai és a nemzetközi testneve
lés- és sporttudományban még kevesen próbálták empirikus vizsgála
tokra alapozva megállapítani, milyen lényeges helye, szerepe van a
szülőknek, a tanároknak és különösen a testnevelőknek, az edz6knek
a fiatalok családi nemi felvilágositásában, nevelésében. Ez a tanul
mány szegedi egyetemista hallgatónők (többségében leendő tanárok)
iskolai- és családi (egyéb) szexuális nevelését, ismereteit, párkapcso
latát, társas támogatását vizsgálta sajátos társadalmi szempontból.
Vizsgálatunk célja az volt, hogy önálló tapasztalati kutatásunk alapján
választ keressünk arra, hogy milyen kapcsolat áll fenn szegedí hallga
tónők (580 fő) bizonyos szociológiai karakterísztikumai és nemi tájé
kozottságuk, szokásaik között. Továbbá kikérdeztük véleményüket, ja
vaslataikat, elképzeléseiket a progressziv szexuális oktatásról , neve
lésről a családokban, iskolarendszerünkben és egyéb módon. Kutatá
sunk tárgya a rendszeres és tervszerű családi életre nevelés lényegi al
kotó része: a szexuális nevelés, annak fontosabb szociális tényezőinek

feltárása, különösen a testnevelés és a sport oktatásának szempontjá
ból. Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk.
Megpróbáltuk kimutatni - az alkalmazott statisztikai próbákkal -, hogy
a foglalkozásainkon testedző szegedi hallgatónők iskolai- és családi
nemi nevelése, beállitottsága, szokása, bensőséges viszonya, továbbá
javasiatuk a progressziv szexuális felvilágositásról, nevelésről nem füg
getlen bizonyos társadalmi jellemzőktől.

SPORTOLÓ LEÁNYOK TESTTÁJI ZSíRMEGOSZLÁSA

Tr6znai Zsófia - Pápai Júlia
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest
Előadásunk a pubertás késői fázísában lévő tehetséges sportoló le

ányok testtáji zsírmegoszlásával foglalkozik. Kérdéseink a következők

voltak:
• A sportoló leányok zsirszázaléka és zsirmegoszlása különbözik-e a

hazai standardtól?
• Az egyes sportágakhoz tartozó leányok zsírmegoszlásában van-e

különbség?
• Eltér - e az azonos sportágakhoz tartozó fiúk és leányok testtáji

zsírmegoszlása') ..
A leányok a Héraklész programhoz tartozó sportolók voltak. Ossze

sen 288 fő - 9 sportágat képviselő - leányt vizsgáltunk meg. A hazai
standardhoz való hasonlítás érdekében asportolók zsirszázalékát Dur
nin - Rahaman (1967) és Síri (1956) egyenletei segítségével számitot
tuk ki. A testláji zsírmegoszlás összehasonlítása 4 bőrredő alapján tör
tént. Az eredmények szerint a ma sportoló leányok zsirszázaléka a
sportágak többségében meghaladja 80-as években az átlagos magyar
lányokra jellemző értéket. A zsírszövettesttáji elhelyezkedése is külön
bözik, a sportolók a végtagjaikon raktároznak nagyobb mennyiségű

zsirt, míg a nem sportolók a törzsükön. A különböző sportágakhoz tar
tozó leányok zsírmegoszlásának vizsgálatában 8 bőrredőre támasz
kodtunk. A sportoló leányok - sportágra való tekintet nélkül - nagyobb
arányban raktározzák a zsírszövetet a végtagjukon, mint a törzsükön.
Különösen jellemző ez a futó és ugró atlétákra, az ötlusázókra és a tri-
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atlon sportágat képviselőkre. A testtájak közül a legkevesebb zsirszö
vetet a mellkason, míg a legtöbbet az alsó végtagon találjuk. Ez utób
bi aránya 32-38% között ingadozik. A csoportok közötti eltérések főleg

a medencei és alsó végtagi zsir arányeltéréseiből adódnak. A leányok
adatait az elit utánpótláskorú fiúk hasonló értékeihez viszonyítva kimu
tatható, hogya fiúknak - a leányokkal ellentétben - a sportágak több
ségében a törzsön nagyobbak zsírlarlalékaik. A testtáji megoszlásban
a nemi különbségek elsősorban hormonális eltérésekkel magyarázha
tók, de biztosan szerepet játszik benne az érésbeli fáziseltolódás is. Mi
vel a serdülés idején mindkét nemnél megfigyelhető a centrális típusú
zsírfelhalmozódás, úgy tűnik, hogya sportban eredményes leányok
testtáji zsirmegoszlása gyermekibb mind a fiúkénál, mind az azonos
korú nem sportoló leányokéinál.

TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK TÁPLÁLKOZÁSI
ÉS DOPPINGOLÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA

Szabó Krisztina - Újlaki János
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Kar, Szeged

Kutatásunk témája a testnevelés szakos hallgatók táplálkozási és
doppingolási szokásainak vizsgálata. 100db kérdőivet töltettünk ki a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző kar testneve
lésszakos hallgatóíval. A kérdőíven szereplő kérdések közül a követke·
zőket emeltük ki.

l. Használtál-e valamilyen doppingszert valaha?
2. Mennyi ideig használtad)
3. Milyen úton szerezted azt be?
4. Milyen tipusú doppingszert használtál?
5. Hallottál a doppingolás következményeiről?

6. Szoktál·e táplálék-kiegészitőt fogyasztani?
7. Mít jelent számodra az egészséges táplálkozás?
8. Hallottál már a vércsoport szerinti táplálkozásról?
9. Elégedett vagy testsúlyoddal és tartod·e?

10. Szoktál verseny előtt speciálisan táplálkozni?
A válaszok feldolgozását és elemzését a következő négy csoport

szerint különitettük el: férfi, nő, amatőr, versenysportoló.

A KÖVÉRSÉG ÉS AZ ÉLETMÓD ÖSSZEFÜGGÉSEI
KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYOKNÁL

Uvacsek Martina
Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest

Jelen vizsgálatban budapesti és hatvani középiskolás leányok test·
összetételét vizsgáltuk, értékeltük a BMI·ben kapott eredményeket és
a relatív testzsirtartalomban talált különbségeket. A 25%·os relativ
testzsírtartalmat Lohman (1992) alapján kritikus határnak tekintet·
tük, így meghatároztuk a kövérnek minősülők arányát. Adatfelvéte
lünkkel egy időben egy életmód kérdőívet töltöttek ki, mely fizikai
aktivitásukra, szabadidejük eltöltésére, valamint a kövérségre, mínt
rizikófaktorra vonatkozó kérdéseket tartalmazott.Az antropometriaí
vizsgálatban Budapesten 837, míg Hatvanban 140 egészséges, nem
testnevelés tagozatos leány vett részt. A kérdőívet Budapesten 582,
Hatvanban 169 leány önállóan töltötte ki. A vizsgáltak területenkén
ti megoszlása 5%-ban reprezentálja az érintett populációt. Eredmé·
nyeink alapján megállapítottuk, hogyakövérnek minősülők gyako
risága Budapesten jelentősen kisebb, mint Hatvanban. A rendkívül
magas 50%·ot meghaladó hatvaní gyakoriságot alátámasztja a jel
lemzőbb inaktív életmód, a testnevelési óra alól felmentettek na
gyobb aránya, valamint a rizikófaktorokra vonatkozó tájékozatlan
ság.

EGYHETES NYÚJTÁSOS-RÖVlDÜLÉSES EDZÉS HATÁSA
AZ IZOM MECHANIKAI ÉS BIOKÉMlAl MUTATÓIRA

Váczi Márk - Tihanyi József - Rácz Levente - Pucsok József
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Biomechanikai Tanszék, Budapest
- Országos Sportegészségügyi Intézet", Budapest

Számos kutató vizsgálta az excentrikus edzés hatását az ízom
mikrosérüléseire. A tisztán excentrikus kontrakció azonban kevésbé
létezik, azt szinte minden alkalommal megelőzi egy koncentrikus
fázis is. A vizsgálat célja az volt, hogy megfigyeljük azokat az izom
morfológiai és biokémiai változásokat, amelyek egy hétig tartó min
dennapos nyújtásos-rövidüléses kontrakcióval történő edzés hatásá
ra következnek be. További cél volt, hogy megállapitsuk, hogy mek
kora izomfájdalom, izomláz lép fel az edzésciklus alatt, illetve köz
vetlenül utána. A vizsgálatban két személy vett részt. A vizsgálat
eredményeiből arra a következtetésre jutottunk, hogy az egy hétig
tartó intenziv nyújtásos rövidüléses kontrakcióval történő edzés
mindkét változata jelentős izometriás erőnövekedést váltott ki, de a
lassú, hosszabb úton történő nyújtásnak jelentősebb hatása volt,
mint a gyors, rövid nyújtásnak. A nyújtásos-rövidüléses kontrakció-

ban történő erőnövekedés mindkét vizsgálati személynél csak az
alacsony energiával történő nyújtáskor következett be. Kontrolate
rális hatás csak a 130 fokos szöghelyzetben mért maximális izomet
riás erő mérésekor figyelhettünk meg. A megnövekedett CK kon
centráció és a fokozott izomfájdalom az izomban mikrosérülések ki
alakulását jelenthetik.

A KEZDŐ RÚDUGRÓK MOZGÁSTANULÁSI SAJÁTOSSÁGAINAK
BIOMECHANIKAI ELEMZÉSE

Vágó Béla
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Atlétika Tanszék, Budapest

Az előadás ismerteti a II. évfolyamos női és férfi (TF-es) hallgatók
mozgástanulási modelljét a rúdugrás oktatásánál. Vizsgáltuk a domi
náns kéz-láb szerepét a technika kialakításának kezdeti szakaszában
elemezve, hogya kéz vagy a láb domináns, vagyis az elugró láb, vagy
a felül fogó kéz kiválasztása a meghatározó-e. Ezt önkitöltős kérdőív

segítségével döntöttük el. Felmértük a hallgatók véleményét a tanulá
si-tanításí folyamat speciális gyakorlatainak használhatósági sorrend
jéről. Az eredmények alapján meghatároztuk a. rúdugrás oktatásának
legfontosabb gyakorlatait és azok sorrendjét. Osszefüggés vizsgálatot
végeztünk a gyakorlatok eredményei és a rúdugrás teljesítménye kö
zött, nagy hangsúlyt helyezve a megszerzett vizszin,tes sebesség törés
mentes átvitelére az el rugaszkodás szakaszában. Igy az előadás egy
korszerű mozgásoktatási folyamatot ismertet, kezdő rúdugrók biome
chanikai jellemzőinek feltárásával.

HAJÓS ALFRÉD .ÚSZÓ UTÓDAI· SZEGEDEN

Varró Oszkár László
Szegedi Úszó Egylet, Szeged

Szegednek a XX. század első évtizedétől napjainkig tartó sikeres,
és kitűnő úszósportja volt, és jelenleg is van. Az első szegedi úszóver
senyt 1907. év nyarán rendezték meg az úszósport népszerűsítése ér
dekében. Egy évvel később 1908. június 22.-én városui']k polgárai,
közép-, kispolgárok és diákok megalakították a Szegedi Uszó Egyle
tet, a szervezett úszóélet érdekében. Amegalakult úszószakosztály
nagy kedvvel szervezte és irányította a város vízi életét. A verseny
szerű úszósport beindulásával hamarosan a vidék meghatározó úszó
bázisává fejlődött. Első igazán átütő erejű országos sikereket a SZU E
sportolói az 1920-as és 1930-as években érték el. Szinte minden év
ben a vidék legjobbjai voltak, a megrendezett úszóversenyeke'1. Ha
mar felzárkóztak az országos élvonalhoz. Ehhez járult hozzá az Ujsze
gedi Versenyuszoda (SZUE) megépitésének lehetősége, mely Hajós
Alfréd építészmérnök tervei alapján készült el, és 1929. szeptember
29.-én ünnepélyes átadásra került. Ez alkalombql ünnepi úszóver
senyt is rendeztek, melyen megjelentek a Magyar Uszó Szövetség ve
zetői is, akik elismerően szóltak az új létesítményről. A nagyszerű

építésznek Hajós Alfrédnak a szegedi úszók azóta is hálásak, hiszen
a hiressé vált (SZUE) uszodában fejlődött európai hirű úszóvá Wanié
András és Rezső, Herendi Ferenc, Maróthy András, Angyal (Engel)
György is. Szivós István, id. Knézy Jenő dr., Kőrösi István, Dobay
Gyula dr., Molnár Magda, Littomeritzky Mária, a,kik később budapes
ti úszó klubokban (BEAC, UTE, BVSC. HONVED, Sport Plussz SE)
érték el úszóbajnoki, olimpiai helyezéseiket, és olimpiai bajnoki ci
meiket. Hajós Alfréd 1896-os olimpiai bajnoki győzelmének 100. év
fordulóján 1996-ban a szegedi születésű Czene Attila olimpiai bajno
ki cimet szerzett.

A MAGYAR SPORTSZAKEMBERKÉPZÉS
AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉGBEN

Vass Miklós - Prisztóka Gyöngyvér - Papp Gábor
Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet,
Pécs

A magyarországi sportszakemberképzés szerkezetének kialakulá
sában két fontos dátum - 1925 és 1948 - játszott szerepet. E két dá
tumhoz köthető annak a duális képzési rendszernek a létrejötte, amely
a mai napig jellemzi a magyar felsőoktatást, ezen belül a sportszak
ember-képzést. A Bolognai Nyilatkozat (dekrétum) magyar részről

történt aláírása egyben kötelezettség vállalást is jelentett arra nézve,
hogy a felsőoktatás duális szerkezetét lineáris modellé alakítjuk át,
legkésőbb 2010-ig. Az átalakítás célja, hogya magyar felsőoktatás is
egyenrangú partnere legyen a kialakuló Európai Felsőoktatási Térség
résztvevőinek, adiplomák ekvivalenciája révén elősegítve a munka
erő szabad áramlását az Európai Unióban. A felsőoktatás átalakítása
kiterjed:

• egy könnyen átlátható és összehasonlítható diploma-fokozati
rendszerre, amely elsősorban diploma-kiegészitéssel (supplement) va
lósítható meg;

• egy több ciklusú - undergraduate, graduate, postgraduate - egy
másra épülő képzési rendszerre, amelynek első szakasza a BSC már a
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munkaerő piac megkivánta végzettséget ad, a második szakon a MSC
fokozat, a harmadik a PhD fokozat megszerzését helyezi kilátásba;

• a kreditrendszer bevezetésére;
• európai kooperációra a minőségbiztosítás lerületén;
• különböző kooperációkra a kutatás, tananyagfejlesztés, oktatói·

hallgatói mobilitás elősegítésére.

EJ?adá_s~nk azt mutatja be, hogy a fenti elvárások alapján mi módon
alak.lthato at a ~portszakemberképzés jelenlegi duális rendszere, olyan
IJn~ans modelle, amelyben megőrizhetők mindazon értékek és hagyo
manyok, amelyek nem kis részben a magyar sport nagyszerű sikerei
nek a szakember hátterét biztosították.

A JUDO ÉS A KÜZDŐKÉPESSÉG SZEREPE
A RENDőRI MUNKÁBAN

Weisz MariaMa - Nagykáldi Csaba
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar
Küzdöspoftok Tanszék, Budapest

Mindig izgalmas gyakorlati kérdés, hogyaküzdősportoknak van-e
szerepe az élet különböző területein. Ezt a kérdést most a hatékony
rendőri munka szempontjából tesszük fel. Megvizsgáljuk, hogya küz
dőképességnek, önbizalomnak, dominanciának, kockázat-vállalásnak
~ová~bá a ~zorongás különféle változatainak van-e jelentősége? Férfi
es nOI rendon csoportokban több pszichometriai módszerrel mértük az
emlitett tulajdonságokat úgy, hogy judoval foglalkozó és nem judozó
alcsoportokat hasonlitottunk őssze. A férfi és női összehasonlítás so
rán nem volt szignifikáns eltérés. A judos csoportok azonban rendre
kedvezőbb értéke~et mutattak, mint a nem judosok. A férfi sportoló
csoportn~k jelentosen alacsonyabb volt a szomatikus szorongása, női

judosoknal magasabb volt az asszertivitás, az önbizalom és alacso
nyabb_ valamennyi szorongásmutató. Megállapitható, hogy egybe
hangzoan együtt jár a küzdőképesség a magasabb önbizalommal és
alacsonyabb szorongással. A nem judos rendőrök ezeket nem tudják
kihasználni munkájuk során.

ACHI:EVEMENT ORlENTATIONS OF
El.ITE YOUTH PERFORMERS IN SCOTLAND, UNITED KJNGDOM

Whyte lan" - Soós István" - Vergeer Ineke""
I.Sport [, Exercise Sciences Department, (Jniversity ofSunderland, (JK
z Sport and Hea/th Department, (Jniversity of Durham, (JK

Scotland is a small country (population 5 million) that exists within
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. As a nati
on s~ate, ScotJand provides its own sports teams for major multi-sport
manifestatIons such as the Commonwealth Games in addition to de
livering athletes for Great Britain Teams for major ~vents such as the
Ol~mpic Games and most.world championships. Recent changes in
pohcy and funding of Scottlsh sport makes it imperative that Scottish
athletes succeed on the international sporting stage, wi th sport fun
ding being. directed ~y the successes of the athletes. As a consequen
ce, there IS mcreasmg focus on the identification and nurturing of
young talented sports people. Vet, evidence exists that up to 53% of
talented young athletes drop out of sport annually (Whyte, 1993). In
an ~ttempt to unders~and this phenomenon, this study examined the
achleveme~t goaI onentatlons of young athletes to identify if there
w~re any dlfferences between goal orientations of dropouts compared
Wlth those of é<dherers. An adapted Ewing-Roberts Achievement Ori
entation Questionnaire (Ewing, 1981) was used to elicit information
regarding the goal orientations of young (l0-21 years.)J~lite, male (N
= 63) and fe~ale (N = 51) athletes from three sports (Swimming N =
3~; Gymnastlcs N = 60; Basketball N =22) across 6 factors (ability,
vlCtory, mastery, breakthrough, social, teamwork). ANOVA was con
ducted on the data using General Unear Modelling (p<.05). In cont
rast with other studies, no significant differences were recorded bet
ween .dropouts and adherers. The lack of evident differences might be
explamed by the fact .that th.e sample consisted of elite youngsters,
whereas prevlOus studles mamly renected the orientations of recreati
onal.athletes. Moreover, other studies utilised older athletes who may
prOVide more stable responses whereas this study included some
young swimmers and gymnasts. Notwithstanding, it was found that
male~ s~ored significa.ntly higher than females on 'ability' and 'team
work onentattons, whlle three orientations registered significant diffe
rences by sport. Post-hoc analysis offered possible reasons for those
dlfferences. Future work should consider age-related variables as weil
as investigating for comparisons between recreational participants
and elite athletes.

A SPORTIGAZGATÁS TŐRTÉNETE MAGYARORSZÁGON
A RENDSZERVÁLTÁSTÓl NAPJAINKIG

Woth Péter
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

A sportigazgatás, vagy tágabb értelemben a sportjog története az
1700-as évek végéig nyúlik vi~sza Magyarországon. Ennek a folya
matnak az utoiso szakasza az AISH megszünésétől egészen a GYISM
fe.lállításáig tartott._Ez a r.övid időszak azonban több különböző megol
das~ hozott a VIZsgait t~ruleten, melyek folyamatosan érzékenyen érin
tettek a n::agy~r.sportelet ~z~replöit. A sportigazgatási feladatokat egy
Ideig a Muvelod~sl M~ms7t~num fe!ü~yelete alá tartozó szervezet, majd
kozvetlen kormanYlranYltas alatt allo hivatal látta el, egészen a szak
minis:térium felállí~ásáig. Ezek mellett a helyi (települési, megyei) ön
k.ormany~ato.knak .IS voltak s~ort~al kapcsolatos feladataik, melyeket
reszben onkent vallaitak. Eloadasomban azt szeretném' bemutatni,
hogy a vizsgált időszakban milyen strukturális változások történtek és
ezek .m.iI~en feladat, illetve hatás~öri átrendeződéssel jártak. Néhány
telepules!, Illetve meg~el, onkorm.an~zat sportt~1 kapcsolatos jelenlegi
ren?szerenek ~emut~tasaval pedig erzekeltetnem, hogy milyen hete
rogen megoldasok leteznek helyi szinteken a többnyire önként vállalt
sporttal kapcsolatos feladatok szabályozására.

TESTŐSSZETÉTEL ÉS MOTORlKUS TELJESÍTMÉNY
NEMZETKŐZIŐSSZEHASONUTÁS

Zs~d~h Miklós - T~tár AJ:tdrás - Mészáros János - Völgyi Eszter
Prókai András - Vajda Ildikó - Mohácsi János
Semmelweis Egyetem Budapest, Testnevelési és Spor/tudományi
Kar, Kommunikációs-Informatikai és Oktatástechnológiai Tanszék,
Budapest

..~. tes~n::é~etek, ~ testarányok és a testi felépítés emberfajták közötti
k~lonbozos:ge m~r gyermekkorban is lényegesen nagyobb, mint pél
daul a testosszetetel vagy a motorikus teljesítmények antropológiai
rassz-függése (Carter és Heath 1990, Bouchard 2000). A Földközi
tenger_keleti medencéjébe~ élő europid népességek gyermekei érté
kelh~t?e~ alacsonyabbak es plknon;orfabbak, mint a Közép-Európá
ba~ eloke (GeorgIOu et al. 2002, Meszáros et al. 2002). A nem spor
t.olo gyermekek testösszetételét alapvetöen meghatározó tényező az
eletmod, vagy!s ebben a öröklöttség szerepe szinte teljes mértékben
elhanya,golhato (Bouchard et,al. 1997). Hasonló következtetés fogai
r:n~zhato meg annak Ismereteben IS, hogy a hasonló életszínvonaion
elo, de antropológiailag nagyon távoli népességek mintáiban hasonló
a .k.öv~rek és elhi:ottak aránya (Othman 2001, Lee 2002). A vizsgálat
celja osszehasonhtanl Európa különböző régióiban élő 10-13 éves kö
vé: éselhizo~! fiúk testi f~l~pítését, gyorsasági és állóképességi teljesít
menyeI. Az osszeh~sonhtasban 334 ciprusi és 331 magyar gyermek
szerepel. Megegyezoen Lohman (1992) javaslatával kövérnek minősí

tették azokat a fiúkat, akíknél a relatív testzsírtartalom több volt, mint
25%. A testi fel~pitést a met.rikus és plasztikus indexpárral (Conrad
!9?3) jelle~eztek, a gyorsasagot a 30 m futás, a kardiorespiratorikus
allokepesseget az 1200 m futás idejével becsülték. A szélsőségesen

na~y testzs,írtart,alom eredményeként a két népességnél a korábban
n:ar bIzonYItott atlagos termet differencia (Georgiou et al. 2002) nem
valtozott, vagyis ilyen elrendezésben is a magyar gyermekek ma
gasabbak, viszont a kövér és elhízott fiúk mindkét mintában magasab
bak, mint a nem kövér kortársaik. A növekedési típus nyúlánkságát
(kere~de?ségét) bem.utató m.7trikus index átlagok a nemzetiségi hova
ta.rtozastol fuggetlenul jelentosen pozitivabbak, mint a nem elhizotta
k~, ~z. ~zonos kórcsop.ortba tartozók átJagainak különbsége humán
b.I~loglallag ~em j:lentos. A test zsírtartalma alapján végzett csoporto
sl.tas eredm:nyek:~~ az etni.kai különbözőségből származó morfológi
ai dlfferenclak valojaban eltuntek. Amennyiben a két futás próba átla
gai k?zö~t a különbség szígnifikáns, a magyar gyermekek és serdülők

teljesItmenye a jobb, de a 30 m futásban kapott 5,7-6,7 s közötti kor
csoportonkénti átlagok kifejezetten gyengék, csak a 3-4 évvel fiata
labb, de nem kövérekéhez hasonló. Az 1200 m futás középértékei
3.94-4~4 s között variálnak, a szórások általában nagyok, meghalad
jak a~ atlag, 15-18%-át. Az időeredmények alapján számolt átlagos se
besseg tehat 9,5- 11,0 km ~ h-l közötti, vagyis lényegében nem is te
kinthető futásnak.
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cikkeket közöl magyar vagy angol nyelven. A kéziratokat egy példányban, szimpla sortávolsággal,
az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betünagysággal, Times New Roman betűtípussal gépeive kérjük
elkészíteni. A közlemény elfogadásának feltétele a teljes anyag papíron és szárnit6gépes adathordo
zón (lemezen vagy e-mailen) történő megküldésel A dokumentumokat "stílus" alkalmazása nélkül
Winword, a táblázatokat Excel formátumban, a grafikonokat, ábrákat sokszorosításra alkalmas nyo
maton várjuk. A kézirat, táblázat, ábra azonositásához kérjük az összes információt megadni (könyv
táro, file-, munkalapnév stb.) A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt
ne haladják meg. A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten, táblázatonként és ábránként
külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és
címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg szereplő jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz:
a táblázatok és ábrák a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek. A táblázatok, áb
rák címét mindkét nyelven kérjük megadní (PI. 1. ábra /Fíg. I .. Térd feszítés, hajlítás/ Knee exten
sion, flexion). A táblázatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva (pl. 2. ábra) jelölni kell.

Az első oldal a szerző(k) nevével ("dr" és egyéb titulus nélkül) kezdődjön. Ez alatt a tanulmány
(kifejező, de minél rövidebb) címe következzen mindkét nyelven. Ezt kövesse a maximum 20 soros
összefoglaló magyar és angol nyelven. Az összefoglaló a kérdésfeltevést, az eredményeket és a kö
vetkeztetést tartalmazza és maximálisan 5 kulcsszóval fejeződjön be. A kulcsszavak magyar és an·
gol nyelven is itt szerepeljenek.

Az összefoglalót kövesse a tanulmány szövege, amelyet célszerű bevezetésre, a módszerekre, az
eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekezdések a sor ele
jén kezdődjenek és ezt sorkihagyás jelezze. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. A következő

fejezet az irodalomjegyzék. Folyóíratnál: a SZERZO(K) neve (Nagy betűkkel), a megjelenés éve, a
mű címe eredeti ny~!ven, a folyóirat neve, a Iapszám, a terjedelem: kezdő és befejező oldalszám. PI.
FRIEDMANN, B - BARTSCH, P. (1999): Möglichkeiten l,!nd Grenzen des Höhentrainings im Ausdau
ersport. Leístungssport, 3. 43-48. Könyvnél: a SZERZO(K) neve, a megjelenés éve, a könyv címe
(eredeti nyelven), a kiadó neve, városa, esetleg a könyv utolsó számozott oldalszárna. PI: CARL, K.
(1983): Training und Traíningslehre in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A
szöveg közben a hivatkozás a szerző(k) nevével és az évszámmal történjen, pl. FRIEDMANN (1999).

Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzőnek a teljes nevét, titulusát, munkahelyé
nek nevét, címét, (telefonszámát, e-maii címét), akít az esetleges érdeklődők további informácíókért
megkereshetnek. A szerkesztő
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