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Innovatív összjáték…

„Az egészség és a teljesítmény szolgálatában”
Az elmúlt esztendô gazdag kon-

ferenciaprogramja több fontos ki-
érlelt üzenetet hagyott hátra. A
Beköszöntô címében jelzett inno-
vatív összjáték megvalósítását
sürgeti, hogy eddigi vezérfona-
lunk, a 2001-ben indított, 15 évre
tervezett Szent-Györgyi Sporttudo-
mányi Program felett elszállt az
idô. A utóbbi években jelentôs vál-
tozások történtek a sportéletben: a
MOB részvétele az állami sportirá-
nyításban, a sport stratégiai ága-
zattá minôsítése, a mindennapos
iskolai testnevelés bevezetése, a
TF önálló státuszú Testnevelési
Egyetemmé válása. A nemzetközi
trendeket nem is említve… Megé-
rett az idô egy új, korszerû, fejlesz-
tési stratégia körvonalazására.

Az innovációt általánosan elfo-
gadott értelmezésében használjuk,
mint a kreatív ötletbôl születô fo-
lyamatot, az alkotó gondolat meg-
valósítását. Kiktôl várhatjuk a jövôt reálisan látó al-
kotói elhivatottságot? Az MSTT stratégiai fôiránynak a
sportszakemberek, sportkutatók gyakorlatorientált,
innovatív gondolkodásának fejlesztését és ösztönzését
tekinti.

Hazánk sportkultúrája értékes nemzeti kincs! Alap-
értékeink, az egészség és a teljesítmény szolgálata vég-
sô soron az egészséges és teljesítôképes nemzedékek
felnevelésének szolgálata. Kiemelt figyelmet szente-
lünk, egyrészt, a dominánsan egészségorientált test-
mozgásra, testedzésre, nevezetesen a nevelési-oktatá-
si intézményekben folyó mindennapos óvodai-iskolai
testnevelésre, a globális méretekben jelentkezô fizikai
inaktivitás, a mozgáshiány okozta elváltozások, beteg-
ségek megelôzésére („mozgás=egészség"), gyógyítására
(„mozgásgyógyszer"). Másrészt, a sporttudomány kez-
detektôl fogva prominens szakterülete a teljesítmény-
orientált versenysport.

Az innovációs tevékenység fô célja a stratégiai ága-
zat fejlesztésének rendszerbe foglalt ösztönzése. Az
egyetemi szintû sportszakember-képzés terén kézen-
fekvô lehetôség az innovációs témájú sportkutatások
és fejlesztési programok pályázati ösztönzése. A Fiatal
Sporttudósok Országos Konferenciája sorozat önma-
gában is példaszerûen innovatív kezdeményezés. Ké-

zenfekvô a sportinnovációs szekci-
ók rendszeres megrendezése az or-
szágos kongresszuson, hiszen tár-
saságunk szervezésében az elmúlt
évben már az V. Önálló Sportinno-
vációs Konferenciát rendeztük
ezen a téren világszerte elismert
elôadókkal.

Kiemelt figyelmet érdemel a vi-
lágháló, a kreatív, innovatív kezde-
ményezések és az új szakmai-tudo-
mányos ismeretek gazdag, köny-
nyen hozzáférhetô forrása, a krea-
tív gondolkodás fejlesztésének el-
sôszámú motorja. Sport- és sport-
tudományos szervezeteink korsze-
rû informatikai hálózata felbecsül-
hetetlenül értékes mediátora lehet
a sportbeli megújulás hazai gon-
dolatának. 

Az Európai Sporttudományi Kol-
légium (ECSS) ebben az évben
Malmôben rendezi jubileumi 20.
Kongresszusát a „Fenntartható

sport" vezérgondolattal. Európa elsô számú sporttu-
dományi fórumának a kreatív ötlete 1994-ben Buda-
pesten született, a világszerte jól ismert finn sporttu-
dós, Paavo Komi professzor szürkeállományában. Az
ECSS két évtizedes sikertörténete az alkotó gondolat,
a professzionális szervezettség és az elhivatott együtt-
mûködés erejének kiváló példája, adaptálható irány-
vonal. Ezzel elérkeztünk a stratégia sikerének legfon-
tosabb kulcsához: a hazai sport hatékony fejlesztésé-
ben érdekeltek elhivatott együttmûködéséhez.

A stratégiai koncepció az MSTT tagjaival, alelnökei-
vel történt elmúlt évi megbeszéléseink alapján, irány-
vonalként állt össze, és a további egyeztetéseket szol-
gálja. A Magyar Sporttudományi Társaság az ECSS
megalapítása után egy évvel jött létre, 2016. májusá-
ban ünnepli mûködésének 20. évfordulóját. A jubileu-
mi eseményhez méltó lenne, ha a Társaság és a megú-
julás gondolatában egyetértô partnerei, az ECSS ez évi
üzenete alapján, kibontakozó együttmûködéssel járul-
nának hozzá az ország lakosságának egészséges élet-
módjához és fenntartható sportjához. Valóra váltásá-
hoz valamennyi tagunk közremûködésére számítunk!

Hivatásunk teljesítéséhez az Új Évben is kívánok
mindenkinek egészséget és sok sikert!

TTóótthh  MMiikkllóóss
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Összefoglaló
A fizikailag aktív életmódot célzó intervenciós bea-

vatkozások száma folyamatosan növekszik, azonban
ennek ellenére sem tapasztalhatjuk az aktivitási szint
szignifikáns növekedését. A sportolási szokások meg-
értése komplex megközelítést kíván, ehhez pszicholó-
giai alapok mindenképpen szükségesek. Az egészség-
magatartási szokások szociálpszichológiai megközelí-
tése felhívja a figyelmet az egészségmagatartási szo-
kásokban szerepet játszó szociális képzetek és társas
viszonyulás szerepére.

Jelen kutatásomat a Szegedi Tudományegyetemen
tanuló magyar és külföldi diákok (N=515) körében vé-
geztem, önkitöltéses kérdôíves módszer segítségével.
A 18-31 éves megkérdezettek 53,1%-a fiú, 46,9%-a
lány volt, az átlagéletkor pedig 21.05 év (S.D.=2.38)
volt. A kérdôív itemei a társas magatartás különbözô
aspektusait vizsgálták, jelen vizsgálatomban azonban
a sportolási szokásokra és a prototípusészlelés jelleg-
zetességeire, összefüggéseire koncentráltam.

A megkérdezett egyetemisták többsége nem érte el a
kívánt aktivitási szintet. Többségük sportklubokban
sportol kortársaival. A sportolói prototípusban egyér-
telmûen a pozitív jellemzôk jelentek meg. A nemi ho-
vatartozás, a sportolási szokás változói és az, hogy a
megkérdezett hallgatók milyen szakra járnak, szigni-
fikáns összefüggést mutatott a prototípusészleléssel.
Faktoranalízis segítségével három önálló faktort sike-
rült elkülöníteni: a „vonzó külsô", a „pozitív megjele-
nés és pozitív jellem, valamint a „pozitív személyiség"
faktorokat.

Jelen kutatásom eredményei alapján úgy gondolom,
hogy segítségül szolgálnak az attitûdformálást célzó
egészségfejlesztô programok számára, melyek a spor-
tolással összefüggô, már meglévô pozitív képzetekre
építve még hatékonyabbak lehetnek. Illetve kutatá-
som alapját képezheti egy új, a rendszeresen sportoló
prototípust mérô, összetett mérôeszköz kidolgozásá-
nak és validálásának.

KKuullccsssszzaavvaakk:: egyetemisták, prototípusok, szociális
képzetek, sportolási szokások

Abstract
Number of intervention programs targeting phys-

ically active lifestyle increases constantly. In contrast,
level of inactivity is still very high. Holistic and com-
plex view, psychological theories and practices are
needed to understand the relations of physical activ-
ity. Social-psychological view draws the attention to

the significant role of social images and social atti-
tudes regarding health behaviours.

My recent research was carried out among
Hungarian and foreign students from University of
Szeged. We used self-administered questionnaire to
collect data. Among 18-31 years old students, 53.1%
were male and 46.9% female (Mage=21.05 years, S.D.
2.38).

Most of the respondents were under the ideal and
recommended activity level. Most of them do sports in
an organized sport club with their peers. Prototye of a
regularly active peer was totally positive and influ-
enced by gender, study subject and social environ-
ment of sport. Using factor analyses three independ-
ent factors were separated, namely: „attractive
appearance factor", „positive look and positive char-
acter factor" and „positive personality factor".

Results from my recent study could help for health
promotion programs to develop adequate attitude
toward physical activity. Programs could be more
effective if they built on the extant images. I think my
research could be the first step in developing a new,
complex measurement for sporting prototypes.

KKeeyywwoorrddss:: university students, prototypes, social
images, sporting habits

Bevezetés
Az ülô életmód terjedésével, a sport, mint egészség-

védô magatartás egyre inkább a figyelem középpont-
jába kerül. A helyes sportolási szokások kialakítása
azonban – hasonlóan más preventív magatartások-
hoz, mint amilyen például az egészséges táplálkozás
(Fitzgibbon és Stolley, 2006) – egyre nagyobb nehéz-
ségekbe ütközik a globalizációs és modernizációs ha-
tások gyûrûjében. A modern társadalom kialakulásá-
val napjainkban egyre inkább tapasztalhatjuk az
inaktivitás és a testmozgás iránti igény együttes jelen-
létét. Ahhoz azonban, hogy minél többek számára va-
lóban hatékony egészségvédô eszközzé váljon a sport,
ismernünk kell a sportolási szokásokat meghatározó
tényezôk összetett rendszerét és a sport illeszkedését
az életmód keretei közé (Pikó és Keresztes, 2007).

A sportolási szokásokat befolyásoló szociodemográ-
fiai tényezôkkel (Földesiné és mtsai, 2010; Pikó és Ke-
resztes, 2008a), a sport életmódban betöltött szerepé-
vel (Aszmann, 2000; Pikó, 2005), a sportmotivációs
tényezôk struktúrájával (Pikó és mtsai, 2004; Wang és
Biddle, 2001) vagy éppen a sportolás egészségre gya-
korolt jótékony hatásaival (Pluhár és mtsai, 2004; Pu-
csok, 2000) számos tanulmány foglalkozik. Az aktív
életmódot célzó intervenciós beavatkozások száma is
fokozatosan növekszik. Azonban ezek ellenére sem ta-
pasztalhatjuk az aktivitási szint szignifikáns növeke-
dését (van Sluijs és mtsai, 2007), így az inaktívak szá-
ma még mindig igen magasnak tekinthetô.
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Egyetemista fiatalok sportolási szokásai 
és szociális képzetei 

a rendszeresen sportoló kortársaikról
Sporting habits and social images about regularly active peers among 

university students

Keresztes Noémi
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged 
E-mail: noisyka1980@gmail.com

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:02  Page 4



A sportolási szokások megértése komplex megköze-
lítést kíván, ehhez pedig pszichológiai alapok szüksé-
gesek. A sportolás kora gyermekkori mintákhoz kötô-
dik és tanulással alakul ki. A fiatalok társas kapcso-
lati rendszere a serdülôkortól kezdôdôen jelentôsen
átalakul, és részben ehhez kapcsolódóan egészségma-
gatartási szokásaikban is változást tapasztalhatunk
(Pikó, 2004; Pikó és Keresztes, 2008a; Skultéti, 2005).
E folyamat megismerésében a társas tanulás elméle-
tének kiemelt szerepe van. Az elmélet a viselkedés, az
attitûdök és a mások érzelmi reakcióinak megfigyelé-
sét, illetve a modellkövetés jelentôségét hangsúlyozza
(Bandura, 1977). A társas tanulás modelljében e ha-
tások igen gyakran, mint motivációs erôk hatnak.

A serdülôk mellett az egyetemisták vizsgálata is
rendkívül népszerû az egészségpszichológiai kutatá-
sokban. Az önálló életkezdés kitolódása (utóserdülô-
kor) miatt életmódjuk külön figyelmet kap, hiszen az
egyetem évei alatt a rizikómagatartások gyakoriságá-
nak növekedése mellett az inaktivitás is súlyos prob-
lémaként jelenik meg (Brassai és mtsai, 2006; Keresz-
tes és mtsai, 2014; Mészáros és munkatársai, 2011).
Ezt a populációt a 18-24 éves korosztály almintájának
tekinthetjük, megkülönböztetve ôket a hasonló élet-
korú, munkát vállaló fiataloktól (Johnston és mtsai,
2005).

A preventív és rizikómagatartási szokások szociál-
pszichológiai megközelítése felhívja a figyelmet az
egészségmagatartási szokásokban szerepet játszó szo-
ciális képzetekre és a társas viszonyulásra (Pikó és
Keresztes, 2008b). A szociális kogníció folyamata a
másokról alkotott szociális információk összegyûjtésé-
bôl, értékelésébôl, végül pedig a szociális képzetek
megalkotásából áll. Ezek pedig a különbözô társas vi-
szonyulások, értékelések, attitûdök, akár sztereotípi-
ák formálódásához járulhatnak hozzá (Weber, 1992).
A szociális képzetek jellemzô csoportokból állnak, me-
lyek segítenek mások megítélésében és a másokról va-
ló véleményalkotásban. Ha ezek a szociális képzetek a
másokhoz való pozitív és negatív viszonyulásunkat is
meghatározzák, már társas attitûdrôl beszélünk. Mi-
vel mindezek alapját a szociális képzetek alkotják,
megértésük és kialakulási mechanizmusuk kiemelten
fontos (Pikó és Keresztes, 2008b).

A társas sztereotípiák szerepét számos korábbi ta-
nulmány bizonyította a fiatalok egészségmagatartási
szokásával kapcsolatosan (Gibbons és Gerrard, 1997;
Ouellette és mtsai, 1999). A szociális képzetek gyak-
ran úgynevezett „prototípussá" állnak össze, amelye-
ket egy bizonyos módon viselkedô emberek csoportjá-
ra (pl. dohányosok, alkoholisták, heroinisták… stb.)
alkalmazunk. Ezek a prototípusok attitûdöket is for-
málhatnak, illetve sztereotípiák kialakulásához is ve-
zethetnek. Ezek a szociális konstrukciók egészséggel
kapcsolatos magatartási döntéseinket jelentôsen be-
folyásolják (Amos és mtsai, 1997). A szociális képze-
tek között a „prototípusok" vizsgálata jelenti az egyik
legnagyobb kihívást, hiszen ezek sokat segíthetnek
abban, hogy az egészséggel kapcsolatos magatartási
döntéseinket megértsük, illetve a változtatásra irá-
nyuló hatások feltérképezésében is hasznunkra lehet.

A prototípusok olyan szociális képzetek, amelyeket
az egyének olyan más egyénekrôl alkotnak, akiket bi-
zonyos magatartásforma jellemez (Gibbons és Ger-
rard, 1995; Rivis és Sheeran, 2003). A „tipikus dohá-
nyos" képzete erre jó példa lehet. Akkor is vannak el-
képzeléseink az ilyen magatartásformában résztvevô

egyénrôl, ha az adott magatartással nincs is közvetlen
élményünk vagy tapasztalatunk (Gibbons és Gerrard,
1995).

A „prototípusokkal" kapcsolatos korábbi kutatások
többsége a rizikómagatartási szokásokkal összefüggô
szociális képzetekre fókuszált. Ezek a kutatások meg-
állapították, hogy a szociális képzetek a magatartás
igen jelentôs befolyásoló tényezôi. A negatív képzetek
csökkentik, míg a pozitívak növelik az adott magatar-
tásmódban való részvétel valószínûségét (Gibbons és
Gerrard, 1995).

A „prototípusok" preventív egészségmagatartások-
ban betöltött szerepe kevésbé ismert, (Blanton és
mtsai, 2001; Ouellette és mtsai, 2005; Rivis és
Sheeran, 2003). Korábban (Keresztes és mtsai, 2009;
Pikó és Keresztes, 2007; Tari-Keresztes, 2009) közép-
iskolás fiatalok szociális képzeteit vizsgáltuk, Rivis és
Sheeran (2003), nyílt kérdéses pilot study-ban tesztelt
zárt kérdéssé alakított mérôeszközével. A kutatás
eredményei alapján azt tapasztaltuk, hogy a korábbi
kutatásokhoz hasonlóan a fizikai aktivitási magatar-
tással kapcsolatosan döntôen a pozitív képzetek do-
minálnak és a képzeteket a társas magatartás elemei
jelentôsen befolyásolják (társas összehasonlítás, ver-
sengô attitûd, racionális/érzelmekkel szemben véde-
kezô, illetve harmóniára törekvô/altruista szociális
coping mechanizmusok). Az is megállapítást nyert,
hogy a prototípusészlelésben a nemi hovatartozás ke-
vésbé jelentôs, míg a fizikai aktivitási státusz szerepe
meghatározó. A nemi hovatartozás és a fizikai aktivi-
tási státusz közötti szignifikáns interakció pedig arra
enged következtetni, hogy a leányok mind az ala-
csony, mind a magas aktivitású csoportban hajlamo-
sabbak sportolással összefüggô szociális képzetek
használatára, míg a fiúkra csak akkor jellemzô ez a
tendencia, ha a magas aktivitású csoportba tartoznak
(Keresztes és mstai, 2009; Pikó és Keresztes, 2007;
Tari-Keresztes, 2009).

A szociális képzetek megértésében a szociális-kogni-
tív elméletek lehetnek segítségünkre, melyek arra fó-
kuszálnak, hogy a szociális magatartás kognitív ele-
meit megértsék. A szakemberek azt feltételezik, hogy
ezek könnyebben alakíthatók, mint a magatartás
egyéb tényezôi (Conner és Norman, 1996). Az egyik
ilyen modell a Tervezett Cselekvés (TPB) elmélete (Aj-
zen és Fishbean, 1980), a másik pedig a Prototí-
pus/Hajlandóság (PWM) modell (Gibbons és mtsai,
1998).

A tervezett cselekvés elmélete (TPB) (Ajzen és Fish-
bean, 1980), a magatartási szándék mellett további
két összetevôre is felhívja a figyelmet, ez pedig a szub-
jektív norma, valamint a magatartás felé irányuló at-
titûd. Az attitûd esetében meghatározó, hogy az adott
magatartásformát összességében mennyire tekintjük
kedvezônek, kívánatosnak. A szubjektív norma a kör-
nyezetünkbôl származó nyomásként jelenik meg, a
magatartási kontroll-tényezôk pedig a szándék, atti-
tûd és szubjektív norma prediktoraként jelennek meg
(Ajzen és Fishbean, 1980).

Az úgynevezett Prototípus/Hajlandóság modell
(PWM), mely Gibbons és munkatársainak (1998) ne-
véhez köthetô, azt sugallja, hogy a kedvezô vagy kívá-
natos célt közvetítô prototípusok nagyobb hajlandó-
sággal járnak együtt, amely könnyen vezet magatar-
tási döntésekhez, ha erre alkalom adódik. Ha példá-
ul egy dohányzót felnôttesnek, megfontoltnak vagy
„menônek" tartunk, azaz ilyen képet ôrzünk magunk-
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ban egy tipikus dohányosról, akkor nagyobb a való-
színûsége, hogy kipróbáljuk a dohányzást, ha ciga-
rettával kínálnak. Ezt az összefüggést, annak lehet-
séges magatartási következményeivel, számos kuta-
tás igazolta (Blanton és mtsai, 1997; Gibbons és Ger-
rard, 1995; Gerrard és mtsai, 2002). A modell átfogó-
an közelíti meg az adott magatartásformát és figye-
lembe veszi a nem szándékos magatartási elemeket
is. A Prototípus/Hajlandóság modell (PWM) egy két-
irányú folyamatmodell, mely egy racionális és egy he-
urisztikus részbôl áll. A racionális folyamati rész az
attitûdöt és a szubjektív normákat tartalmazza, de a
magatartási kontroll-tényezôket vagy az önhatékony-
ságot nem (Gerrard és mtsai, 2008). A heurisztikus
eleme pedig azt fejezi ki, hogy a magatartás nem fel-
tétlenül tervezett. Két eleme van, a prototípus észle-
lés és a hajlandóság. 

Jelen kutatásom célja az volt, hogy: 1, megismerjem
az egyetemista fiatalok szabad asszociációit a rendsze-
resen sportoló kortársaikról; 2, megvizsgáljam, hogy
az „Eater Images Scale" validált mérôeszköz alkalmas-
e a sportolással, mint preventív egészségmagatartás-
sal összefüggô prototípusok megismerésére is (Gerrits
és mtsai, 2006; Pikó és Keresztes, 2008b); 3, felderít-
sem a prototípusészlelést befolyásoló tényezôk rend-
szerét; 4, megállapítsam a rendszeresen sportolók pro-
totípusain belül elkülöníthetô tulajdonságfaktorokat.

Minta, módszer
Jelen kutatásom az „Egyetemista fiatalok szociális

képzete a szabadidôs fizikai aktivitásról és a társas
hatások" (A2-MZPD-12-0294) elnevezésû Magyary
Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas kutatásom része. Ez a
kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemze-
ti Kiválóság Program címû kiemelt projekt keretében
zajló kutatás és a projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg. 

Az adatgyûjtés 2013 októberében kezdôdött és
2014 márciusában fejezôdött be. A válaszadók a Sze-
gedi Tudományegyetemen tanuló magyar és külföldi
diákok voltak, akiket önkitöltéses kérdôíves módszer
segítségével kérdeztünk ki. A mintába fôként a Peda-
gógusképzô (55%), a Természettudományi (20,6%);
az Orvostudományi (15,9%) és „Egyéb" (Gazdasági,
Jogi, Egészségügyi, Bölcsészeti) (8,5%) karok hallga-
tói kerültek be. A posztdoktori pályázatomban vállalt
szemináriumokon és tutori tevékenységem során
PhD hallgatókkal és egyetemi (BSc, MSc) hallgatók-
kal ismertettem meg a kutatás hátterét, szakirodal-
mát, céljait és magát a kérdôívet is, így az adatgyûj-
tésben ôk is aktívan részt vettek. Egyetemi tanórák
keretében került sor az adatgyûjtésre, ahol a kitöltés
elôtt tájékoztattuk a válaszadókat a kutatás céljairól,
témaköreirôl és kérdéseirôl is. A kitöltés során végig
a hallgatók rendelkezésére álltunk, kérdéseik pontos
megválaszolásával segítettük a pontos válaszadáso-
kat. A kérdôív kitöltése kb. 40-45 percet vett igény-
be. 500 magyar kérdôívet küldtünk ki az adatgyûjtés
során, amelybôl 386 db érkezett vissza. Az adat-
mennyiség növelése érdekében elkészítettem a kér-
dôív on-line változatát is, melynek során még továb-
bi 35 db kérdôívet kaptunk vissza. Így a magyar kér-
dôívek esetén az elemszám 421 db, a válaszadási
arány 84,2% lett. A külföldi hallgatók elérésekor ne-
hézségekbe ütköztem, de az egyetemen és a karon
dolgozó oktatók segítségével 150 db kérdôívet sike-

rült szétosztanunk a Szegedi Tudományegyetemen
tanuló külföldi diákoknak különbözô egyetemi kur-
zusokon. Ebbôl 89 db érkezett vissza, illetve további
5 db on-line változat is. Így a külföldi minta esetében
az elemszám 94 db, a válaszadási arány pedig
62,66% volt. 

A magyar hallgatók a kérdôív magyar változatát, a
külföldi hallgatók pedig az angol verziót töltötték ki. A
felhasznált mérôeszközök többsége korábbi cross-cul-
tural kutatásaim révén angol és magyar nyelven vali-
dáltan is rendelkezésemre állt. Az eddig fel nem hasz-
nált mérôeszközöket pedig, a szokásos elvárásoknak
eleget téve kétnyelvû fordítással (angolról magyarra,
magyarról angolra és vissza) adaptáltam. Természete-
sen hazai adaptálásukhoz további validálási eljárások
is szükségesek.

A teljes mintát tekintve tehát elmondhatjuk, hogy a
650 db kiküldött kérdôívbôl 515 db-ot kaptunk vissza,
a válaszadási arány így összességében 79,23% lett. A
18-31 éves válaszadók 53,1%-a fiú, 46,9%-a leány
volt, az átlagéletkor pedig 21.05 év (S.D.=2.38).

Mérôeszközök
A kérdôív itemei a szociodemográfiai változókon túl

vizsgálták a megkérdezettek sportolási szokásait, a
társas környezet sportolási szokását, a sportmotiváci-
ót, a sportolásról alkotott szociális képzeteket, a Ter-
vezett Cselekvés Elméletének elemeit; a Prototí-
pus/Hajlandóság Modell elemeit, a versengô attitûdöt,
a valakihez való tartozás igényét, a társas összehason-
lítást, a megkérdezettek társas kapcsolati hálóját és
társas támogatását is. Jelen tanulmányomban azon-
ban a megkérdezett egyetemisták rendszeresen spor-
toló kortársaikról alkotott szociális képzeteit és ennek
összefüggéseit elemzem többféle mérôeszközzel.

A sportolási gyakoriságot az elmúlt 3 hónapra vo-
natkoztatva mértem. A válaszkategóriák a következôk
voltak: (1) soha; (2) egyszer-kétszer; (3) havonta két-
szer-háromszor; (4) hetente egyszer-kétszer; (5) heten-
te három vagy több alkalommal (Pikó és Keresztes,
2007). A sportolási szokások vizsgálatánál kitértem a
sportolási gyakoriságon túl a sportolás szervezettsé-
gére (1=iskolai, 2=sport klub, 3=barátokkal, 4=egye-
dül), a legnépszerûbb sportágakra (Keresztes és
mtsai, 2003) és arra is, hogy a fiatalok általában kivel
járnak sportolni (1=barátokkal, 2=csoporttársakkal;
3=egyedül, 4=egyéb).

A rendszeresen sportoló fiatalokról alkotott szociális
képzeteket több kérdéssel vizsgáltam. Elsôként nyílt
kérdést alkalmazva arra kértem a megkérdezetteket,
hogy gondoljanak egy velük egyidôs fiatalra, aki rend-
szeresen sportol. Majd kértem ôket, idézzék fel azokat
a jellemzôket, amik eszükbe jutnak róla. Az ilyen tí-
pusú nyílt kérdést már korábbi kutatásban is alkal-
mazták a szociális képzetek felderítésére (Rivis és
Sheeran, 2003). Rendszeres sporton a minimum heti
háromszori, legalább fél óráig tartó sportot értettem.
Ezt a meghatározást a kutatásban résztvevô hallgatók
is láthatták a kérdôíven a megfelelô kérdések alatt
(Keresztes és mtsai, 2009; Luszczynska és mtsai,
2004).

Ezután egy 14 elemû szemantikus differenciál ská-
la segítségével kértem a válaszadókat, fejezzék ki vé-
leményüket a rendszeresen sportoló kortársaikról. E
mérôeszköz alapját a Gerrits és mtsai (2006) által ki-
fejlesztett pszichometriailag ellenôrzött és validált
kérdôív az Eater Images Scale adta. 
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A skála elemei a következôk voltak: 1, felelôtlen/fe-
lelôsséget vállaló; 2, aktív/passzív; 3, hanyag/pedáns;
4, fegyelmezetlen/fegyelmezett; 5, magabiztos/bizony-
talan; 6, jövôorientált/a mának élô; 7, okos/buta; 8,
sportos/nem sportos; 9, dundi/karcsú; 10, elége-
dett/elégedetlen; 11, ápolatlan/jól ápolt; 12, úgy gon-
dolja a külsô nem fontos/úgy gondolja a külsô fontos;
13, vonzó/nem vonzó; 14, népszerû/népszerûtlen. A
megkérdezettek a megadott tulajdonságpárokat egy 1-
7-ig terjedô skála segítségével értékelték.

A statisztikai elemzést SPSS for MS Windows 17.0
programcsomag segítségével végeztem. A kutatási cé-
loknak megfelelôen az adatelemzéshez a gyakorisági
eloszláson túl kétmintás t-próbát, variancia-analízist
(ANOVA) és faktoranalízist alkalmaztam.

Eredmények
Sportolási szokások
Elsôként a sportolási szokásokat elemeztem és azt

tapasztaltam, hogy a megkérdezett egyetemi hallgatók
többsége nem éri el a kívánt aktivitási szintet, hiszen
csak 38,6%-uk sportolt rendszeresen, heti 3 vagy
több alkalommal az elmúlt három hónapban. Rend-
szeresen, de csak heti 1-2 alkalommal a válaszadók
26,2%-a. Alkalomszerû, rendszertelen (elmúlt 3 hó-
napban egyszer-kétszer, illetve havonta 1-2 alkalom-
mal) fizikai aktivitással jellemezhetjük 26%-ukat,
9,3%-uk pedig egyáltalán nem vett részt szabadidôs
fizikai aktivitásban (11..  áábbrraa).

A válaszadók körében a legnépszerûbb csapatsport-
ágak a következôk voltak: foci (13,4%), kosárlabda
(8,4%), kézilabda (4,4%), röplabda (3,6%). Egyéni
sportok közül pedig a futás (9%), kondizás (6,6%),
úszás (6,5%), harcmûvészetek (5,3%), kerékpározás
(4%) emelkedett ki. A válaszadók közül többen egy-
szerre többféle sportot is ûznek (22..  áábbrraa).

A hallgatók többsége kortársaikkal együtt vesz részt
szabadidôs sportban. 56,2%-uk barátaikkal, 10,8%-
uk csoporttársaikkal sportol és csupán 24,7%-uk
egyedül. Az egyéb kategóriát bejelölôk (8,2%) többsé-
ge edzôtársát, csapattársát, egyesületi társát jelölte
meg (33..  áábbrraa).

A sportolás szervezettségét tekintve azt tapasztal-
tam, hogy a szervezett sportolási lehetôségeket része-
sítették elônyben, hiszen 45,2%-uk sportklubban,
13,6%-uk iskolai keretek között sportol. 22,6%-uk
sportol szervezett háttér nélkül a barátaikkal és
18,6%-uk pedig egyedül (44..  áábbrraa).

Prototípusészlelés
A rendszeresen sportoló kortársakról alkotott szoci-

ális képzeteket elsôként nyílt kérdéssel vizsgáltam,
szabad asszociációkkal. A felsorolt tulajdonságok
rendkívül sokfélék voltak. A leggyakoribb válaszokat
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11..  áábbrraa.. Egyetemista fiatalok sportolási gyakorisága
az elmúlt hónapban (%)
FFiigguurree  11.. Frequency of sport in the last month among
university students (%)

22..  áábbrraa.. Legnépszerûbb sportok a megkérdezett egye-
temisták között (%)
FFiigguurree  22.. Most popular sports among university stu-
dents (%)

33..  áábbrraa.. Egyetemisták sportolási szokásának társas
környezete (%)
FFiigguurree  33.. Social environment of sporting habits among
university students (%)

44..  áábbrraa.. Sportolás szervezettsége (%)
FFiigguurree  44.. Organization of sport (%)
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jelentésük alapján csoportba rendeztem, a csoportok
elnevezése pedig a leggyakoribb karakter lett. Így 12
fô jellemzô csoportot sikerült elkülönítenem, melyek
alapján a megkérdezettek a rendszeresen sportoló
kortársaikat: 

1 = ffiittttnek (fitt, aktív, energikus, edzett, erôs, jó ál-
lóképességû, jó erônléttel rendelkezô, mozgékony, fá-
radhatatlan); 2 = ccééllttuuddaattoossnak (céltudatos, ambició-
zus, elszánt, akaraterôvel bíró, motivált, elhivatott, el-
kötelezett, eltökélt, szervezett, összeszedett); 3 = iizz--
mmoossnak (izmos, jó alakú, jó testalkatú); 4 = eeggéésszzsséé--
ggeessnek (egészséges, egészségtudatos, jó közérzetû); 5
= vviiddáámmnak (vidám, életvidám, jókedvû); 6 = intelli-
gensnek (intelligens, okos, értelmes, jó tanuló); 7 =
bbaarrááttssáággoossnak (barátságos, kedves, aranyos, jó ba-
rát); 8 = bboollddooggnak (boldog, elégedett, kiegyensúlyo-
zott); 9 = mmaaggaabbiizzttoossnak (magabiztos, határozott); 10
= ffeeggyyeellmmeezzeettttnek (fegyelmezett, nyugodt, higgadt); 11
= sportosnak (sportos); 12 = vvoonnzzóónak (vonzó, szép,
gyönyörû, csinos) tartották.

A rendszeresen sportoló fiatalokhoz kapcsolódó tu-
lajdonságokat mérô szemantikus differenciál skála
eredményei alapján pedig a következôket tapasztal-
tam:

A válaszadó egyetemisták 80,2%-a szerint a rendsze-
resen sportoló kortársaik ffeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóókk,, 68,1%-
uk szerint aakkttíívvaakk,, 58,5%-uk szerint ppeeddáánnssaakk,,
76,3%-uk szerint fegyelmezettek, 68,7%-uk szerint
mmaaggaabbiizzttoossaakk,, 49,8%uk szerint jjöövvôôoorriieennttáállttaakk,,
48,8%-uk szerint okosak, 85,2%-uk szerint sportosak;
79%-uk szerint kkaarrccssúúaakk,, 63,2%-uk szerint eellééggeeddeett--
tteekk,, 77%-uk szerint jjóóll  ááppoollttaakk,, 70,7%-uk szerint a
sportolók a kküüllssôôtt  ffoonnttoossnnaakk  ttaarrttjjáákk,,  59,5%-uk szerint
nnééppsszzeerrûûeekk és 65%-uk szerint vvoonnzzóókk (55..  áábbrraa).

A rendszeresen sportoló prototípusváltozók átlagait
(szemantikus differenciál skála alapján) kétmintás t-
próba segítségével vetettem össze a fiúk és a leányok
almintáján. 

Az 11..  ttáábblláázzaattbbaann láthatjuk, hogy a 14 vizsgált jel-
lemzôbôl 5 esetben tapasztaltam szignifikáns eltérést.
A leányok a következô tulajdonságokat találták a
rendszeresen sportolókra jellemzôbbnek, mint a fiúk:
felelôsséget vállaló; pedáns, fegyelmezett, sportos és
karcsú.

A 22..  ttáábblláázzaattbbaann a rendszeresen sportoló prototí-
pusváltozók átlagainak megoszlása látható a sporto-

lási gyakoriság tükrében. Az elemzéshez a sportolási
gyakoriság változó válaszkategóriáit rekódolva, egy
magas és egy alacsony intenzitású sportgyakoriság
kategóriát különítettem el. Az átlagok összehasonlítá-
sához pedig kétmintás t-próbát alkalmaztam, mely-
nek eredményei alapján elmondhatjuk, hogy az ala-
csony és magas aktivitású csoport prototípusészlelé-
sében jelentôs különbségek vannak, hiszen 8 tulaj-
donság tekintetében tapasztaltam szignifikáns elté-
rést. A magas aktivitású csoport tagjai jellemzôbbnek
találták a felelôsségvállalást, a fegyelmezettséget, a
sportosságot és az ápoltságot, míg az alacsony aktivi-
tású csoport tagjai szerint a buta, a külsô fontossága,
a népszerûtlenség és a nem vonzó külsô jellemzôbb a
rendszeresen sportolókra.

A sportolás szervezettségének hatásait a prototípus-
észlelésre variancia-analízissel vizsgáltam. A 33..  ttáábblláá--
zzaatt jól mutatja, hogy a hivatalos, szervezett keretek
között sportolók (sportklub) csoportja a rendszeresen
sportolót felelôsségvállalóbbnak tartja, mint a többi
csoportja tagjai és ôk tartják legkevésbé jellemzônek a
buta és az elégedetlen tulajdonságot, azaz ôk oko-
sabbnak és elégedettebbeknek látják ôket.

A prototípusészlelést befolyásoló tényezôk közül
végül vizsgáltam még azt is, hogy van-e befolyásoló
hatása annak, hogy a megkérdezett fiatalok kivel jár-
nak el általában sportolni. Ehhez variancia-analízist
alkalmaztam és azt tapasztaltam, hogy az összeha-
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55..  áábbrraa.. A szemantikus differenciál skála (Eater Images
Scale) eredményei a sportolói prototípusról (%)
FFiigguurree  55.. Results of the „Eater Images Scale" regard-
ing physical activity (%)

11..  ttáábblláázzaatt.. Rendszeresen sportoló prototípusváltozók értékeinek megoszlása nemek szerint
TTaabbllee  11.. Means of regularly active peers prototypes among male and female students

Kétmintás t-próba, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001
Note: Student t-test, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001

FFiiúúkk LLeeáánnyyookk
Átlag Szórás Átlag Szórás

11..  FFeelleellôôttlleenn//ffeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóó**** 5.35 1.26 5.65 1.18
22..  AAkkttíívv//ppaasssszzíívv 2.62 1.87 2.32 1.91
33..  HHaannyyaagg//ppeeddáánnss**** 4.56 1.29 4.91 1.93
44..  FFeeggyyeellmmeezzeettlleenn//FFeeggyyeellmmeezzeetttt** 5.24 1.54 5.59 1.42
55..  MMaaggaabbiizzttooss//BBiizzoonnyyttaallaann 2.94 1.85 2.68 1.76
66..  JJöövvôôoorriieennttáálltt//MMáánnaakk  ééllôô 3.48 1.55 3.24 1.71
77..  OOkkooss//BBuuttaa 3.43 1.34 3.24 1.37
88..  NNeemm  ssppoorrttooss//SSppoorrttooss** 5.78 1.71 6.13 1.59
99..  DDuunnddii//KKaarrccssúú** 5.23 1.43 5.54 1.46

1100..  EEllééggeeddeetttt//EEllééggeeddeettlleenn 3.07 1.49 2.89 1.57
1111..  ÁÁppoollaattllaann//ÁÁppoolltt 5.35 1.48 5.53 1.48
1122..  AA  kküüllssôô  nneemm  ffoonnttooss//FFoonnttooss 5.18 1.40 5.38 1.37
1133..  VVoonnzzóó//NNeemm  vvoonnzzóó 3.03 1.44 2.83 1.54
1144..  NNééppsszzeerrûû//NNééppsszzeerrûûttlleenn 3.14 1.34 3.15 1.40

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:02  Page 8



sonlított csoportok vélekedése között mindössze
egyetlen tulajdonságban volt szignifikáns eltérés ez
pedig az volt, hogy a rendszeresen sportolók mennyi-
re tartják fontosnak a külsôt. Az egyedül sportoló

csoport tagjai ezt jellemzôbbnek gondolták aktív tár-
saikra (44..  ttáábblláázzaatt).

A következôkben a prototípus észlelés átlag pont-
számait kétmintás t-próbával összevetettem a meg-
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Kétmintás t-próba, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001
Note: Student t-test, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001

22..  ttáábblláázzaatt.. Rendszeresen sportoló prototípusváltozók értékeinek megoszlása az aktivitási szint tükrében 
TTaabbllee  22.. Means of regularly active peers prototypes in the light of activity level

AAllaaccssoonnyy  aakkttiivviittáássúú  ccssooppoorrtt MMaaggaass  aakkttiivviittáássúú  ccssooppoorrtt
Átlag Szórás Átlag Szórás

11..  FFeelleellôôttlleenn//ffeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóó****** 5.18 1.38 5.66 1.11
22..  AAkkttíívv//ppaasssszzíívv 2.66 1.87 2.39 1.90
33..  HHaannyyaagg//ppeeddáánnss 4.66 1.45 4.76 1.32
44..  FFeeggyyeellmmeezzeettlleenn//FFeeggyyeellmmeezzeetttt**** 5.16 1.49 5.54 1.49
55..  MMaaggaabbiizzttooss//BBiizzoonnyyttaallaann 3.01 1.87 2.72 1.77
66..  JJöövvôôoorriieennttáálltt//MMáánnaakk  ééllôô 3.44 1.62 3.32 1.63
77..  OOkkooss//BBuuttaa**** 3.58 1.33 3.21 1.21
88..  NNeemm  ssppoorrttooss//SSppoorrttooss**** 5.60 1.82 6.12 1.55
99..  DDuunnddii//KKaarrccssúú 5.25 1.48 5.43 1.43

1100..  EEllééggeeddeetttt//EEllééggeeddeettlleenn 3.15 1.60 2.90 1.49
1111..  ÁÁppoollaattllaann//ÁÁppoolltt**** 5.14 1.52 5.59 1.44
1122..  AA  kküüllssôô  nneemm  ffoonnttooss//FFoonnttooss** 5.45 1.37 5.17 1.49
1133..  VVoonnzzóó//NNeemm  vvoonnzzóó**** 3.23 1.58 2.79 1.42
1144..  NNééppsszzeerrûû//NNééppsszzeerrûûttlleenn****** 3.53 1.42 2.93 1.29

33..  ttáábblláázzaatt.. Rendszeresen sportoló prototípusváltozók értékeinek megoszlása a sportolás szervezettsége szerint 
TTaabbllee  33..  Means of regularly active peers prototypes in the light of organization of sport

Variancia-analízis, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001
Note: ANOVA, * p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001

IIsskkoollaaii SSppoorrttkklluubb BBaarrááttookkkkaall EEggyyeeddüüll
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

11..  FFeelleellôôttlleenn//ffeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóó** 5.53 1.22 5.65 1.06 5.21 1.36 5.40 1.32
22..  AAkkttíívv//ppaasssszzíívv 2.71 2.03 2.50 1.80 2.70 1.95 2.28 1.92
33..  HHaannyyaagg//ppeeddáánnss 4.67 1.14 4.84 1.35 4.55 1.30 4.73 1.65
44..  FFeeggyyeellmmeezzeettlleenn//FFeeggyyeellmmeezzeetttt 5.17 1.53 5.59 1.39 5.37 1.44 5.24 1.71
55..  MMaaggaabbiizzttooss//BBiizzoonnyyttaallaann 3.07 1.80 2.64 1.69 2.97 1.84 2.93 1.90
66..  JJöövvôôoorriieennttáálltt//MMáánnaakk  ééllôô 3.36 1.62 3.43 1.62 3.37 1.72 3.28 1.68
77..  OOkkooss//BBuuttaa**** 3.30 1.21 3.14 1.33 3.62 1.30 3.56 1.33
88..  NNeemm  ssppoorrttooss//SSppoorrttooss 5.80 1.82 6.15 1.38 5.67 1.79 6.00 1.83
99..  DDuunnddii//KKaarrccssúú 5.28 1.43 5.55 1.20 5.26 1.45 5.41 1.77

1100..  EEllééggeeddeetttt//EEllééggeeddeettlleenn**** 3.25 1.57 2.85 1.43 3.27 1.50 3.62 1.58
1111..  ÁÁppoollaattllaann//ÁÁppoolltt 5.40 1.63 5.60 1.25 5.32 1.41 5.32 1.74
1122..  AA  kküüllssôô  nneemm  ffoonnttooss//FFoonnttooss 5.11 1.54 5.23 1.28 5.27 1.42 5.66 1.31
1133..  VVoonnzzóó//NNeemm  vvoonnzzóó 3.21 1.64 2.84 1.36 3.10 1.46 2.68 1.54
1144..  NNééppsszzeerrûû//NNééppsszzeerrûûttlleenn 3.43 1.51 3.01 1.32 3.20 1.30 2.97 1.40

Variancia-analízis, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001
Note: ANOVA, * p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001

44..  ttáábblláázzaatt.. Rendszeresen sportoló prototípusváltozók értékeinek megoszlása a sportolás társas környezet szerint
TTaabbllee  44.. Means of regularly active peers prototypes in the light of social environment of sport

BBaarrááttookkkkaall CCssooppoorrttttáárrssaakkkkaall EEggyyeeddüüll
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

11..  FFeelleellôôttlleenn//ffeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóó 5.40 1.19 5.46 0.89 5.54 1.31
22..  AAkkttíívv//ppaasssszzíívv 2.52 1.89 2.53 1.91 2.36 1.94
33..  HHaannyyaagg//ppeeddáánnss 4.72 1.27 4.87 1.12 4.77 1.52
44..  FFeeggyyeellmmeezzeettlleenn//FFeeggyyeellmmeezzeetttt 5.41 1.52 5.46 1.36 5.48 1.48
55..  MMaaggaabbiizzttooss//BBiizzoonnyyttaallaann 2.81 1.70 2.51 1.55 2.87 1.90
66..  JJöövvôôoorriieennttáálltt//MMáánnaakk  ééllôô 3.48 1.62 3.34 1.47 3.11 1.68
77..  OOkkooss//BBuuttaa 3.41 1.34 3.09 1.09 3.36 3.31
88..  NNeemm  ssppoorrttooss//SSppoorrttooss 5.94 1.60 6.12 1.39 6.05 1.72
99..  DDuunnddii//KKaarrccssúú 5.50 1.32 5.32 1.36 5.53 1.70

1100..  EEllééggeeddeetttt//EEllééggeeddeettlleenn 3.01 1.48 2.77 1.59 2.88 1.65
1111..  ÁÁppoollaattllaann//ÁÁppoolltt 5.50 1.36 5.36 1.56 5.27 1.62
1122..  AA  kküüllssôô  nneemm  ffoonnttooss//FFoonnttooss**** 5.34 1.28 4.65 1.75 5.56 1.33
1133..  VVoonnzzóó//NNeemm  vvoonnzzóó 2.98 1.52 2.97 1.41 2.80 1.50
1144..  NNééppsszzeerrûû//NNééppsszzeerrûûttlleenn 3.13 1.36 2.97 1.25 3.29 1.42
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kérdezett hallgatók szakjával. Ehhez a szak változót
rekódoltam a következôképpen: 1=sportszakos hall-
gatók; 2=egyéb szakos hallgatók. Eredményeim azt
mutatták, hogy a sportszakos hallgatók a rendszere-
sen sportolókat felelôsséget vállalóbbnak, sporto-
sabbnak, karcsúbbnak, ápoltabbnak és a külsôt fon-
tosnak tartóbbnak gondolták (55..  ttáábblláázzaatt).

A prototípusészlelés faktorstruktúrájának felderíté-
séhez faktoranalízist alkalmaztam varimax rotációval.
Az értelmezéshez az 1-nél nagyobb saját értékkel ren-
delkezô változókat vontam be, a táblázatban pedig a
0.3-nál nagyobb faktorsúllyal rendelkezô változókat
tüntettem fel (úgynevezett Kaiser kritérium). 

Ez alapján három önálló faktorváltozót sikerült el-
különíteni (66..  ttáábblláázzaatt). A három faktor összesen a va-
riancia 57.16%-át magyarázta meg.

Az elsô faktort „vonzó külsô" faktornak neveztem el,
mely a következô tulajdonságokat foglalta magába:
pedáns, fegyelmezett, sportos, karcsú, ápolt, a külsô

fontos. Ebben a faktorban negatív elôjellel szerepelt az
aktív és az elégedett jellemzô.

A második faktor a „pozitív megjelenés és pozitív jel-
lem" elnevezést kapta és a következô faktorjellemzô-
ket tartalmazta: felelôsséget vállaló, pedáns, fegyel-
mezett és ápolt. Itt negatív elôjellel szerepelt az aktív,
magabiztos, jövôorientált, okos és a külsô fontos tu-
lajdonság.

A harmadik faktort „pozitív személyiség” faktornak
neveztem el, mely olyan jellemzôket tartalmazott,
mint az aktív, magabiztos, jövôorientált, okos, elége-
dett, vonzó és népszerû.

A faktorok megbízhatóságát vizsgálva a Cronbach
alpha értékek a következôképpen alakultak: 

Elsô faktor („vonzó külsô faktor”) = 0.438, a máso-
dik faktor („pozitív külsô, pozitív jellem”) = 0.165, a
harmadik faktor („pozitív személyiség”) =0.798. Tehát
ezek alapján a harmadik faktort nagyon megbízható-
nak, az elsôt éppen elfogadhatónak, a másodikat pe-
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Kétmintás t-próba, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001
Note: Student t-test, *p<0.05; **p<0.01, ***p<0.001

55..  ttáábblláázzaatt.. Rendszeresen sportoló prototípusváltozók értékeinek megoszlása szakok szerint
TTaabbllee  55.. Means of regularly active peers prototypes regarding students’ subject

SSppoorrttsszzaakkooss  hhaallllggaattóókk EEggyyéébb  sszzaakkooss  hhaallllggaattóókk
Átlag Szórás Átlag Szórás

11..  FFeelleellôôttlleenn//ffeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóó**** 5.73 1.13 5.35 1.25
22..  AAkkttíívv//ppaasssszzíívv 2.56 2.02 2.42 1.80
33..  HHaannyyaagg//ppeeddáánnss 4.78 1.29 4.68 1.41
44..  FFeeggyyeellmmeezzeettlleenn//FFeeggyyeellmmeezzeetttt 5.55 1.52 5.31 1.47
55..  MMaaggaabbiizzttooss//BBiizzoonnyyttaallaann 2.68 1.82 2.90 1.79
66..  JJöövvôôoorriieennttáálltt//MMáánnaakk  ééllôô 3.33 1.67 3.38 1.70
77..  OOkkooss//BBuuttaa 3.25 1.38 3.42 1.33
88..  NNeemm  ssppoorrttooss//SSppoorrttooss** 6.17 1.48 5.81 1.76
99..  DDuunnddii//KKaarrccssúú**** 5.63 1.35 5.21 1.48

1100..  EEllééggeeddeetttt//EEllééggeeddeettlleenn 3.01 1.55 2.95 1.50
1111..  ÁÁppoollaattllaann//ÁÁppoolltt** 5.65 1.48 5.31 1.43
1122..  AA  kküüllssôô  nneemm  ffoonnttooss//FFoonnttooss**** 5.10 1.41 5.38 1.35
1133..  VVoonnzzóó//NNeemm  vvoonnzzóó 2.85 1.46 2.94 1.47
1144..  NNééppsszzeerrûû//NNééppsszzeerrûûttlleenn 3.02 1.41 3.20 1.32

66..  ttáábblláázzaatt.. Rendszeresen sportoló prototípus változóinak faktoranalízise (végsô rotált struktúra) 
TTaabbllee  66.. Final factor structure for the regularly active peers prototypes

Megjegyzés. Csak a 3-nál nagyobb faktorsúlyok értékeit tüntettük fel (Kaiser kritérium). A Cronbach alpha
mutatók a skálák megbízhatósági értékeit jelzi.
Note. Only factort loadings > 0.3 are included (Kaiser’s criterion). Cronbach alpha coefficients display the
reliability of the scales

PPrroottoottííppuuss  vváállttoozzóókk 11..  ffaakkttoorr 22..  ffaakkttoorr 33..  ffaakkttoorr
AA  rreennddsszzeerreesseenn  ssppoorrttoollóó  ffiiaattaall…… FFaakkttoorrssúúllyyookk

11..  FFeelleellôôssssééggeett  vváállllaallóó - 7.69 -
22..  AAkkttíívv -.368 -.446 .380
33..  PPeeddáánnss 3.68 .683 -
44..  FFeeggyyeellmmeezzeetttt .544 6.12 -
55..  MMaaggaabbiizzttooss - -4.13 .479
66..  JJöövvôôoorriieennttáálltt - -4.84 .504
77..  OOkkooss - -.478 .459
88..  SSppoorrttooss .768 - -
99..  KKaarrccssúú .765 - -

1100..  EEllééggeeddeetttt -.351 - .443
1111..  ÁÁppoolltt .598 .351 -
1122..  AA  kküüllssôô  ffoonnttooss .682 -3.38 -
1133..  VVoonnzzóó - - .773
1144..  NNééppsszzeerrûû - - .810
FFaakkttoorrookk  mmeeggnneevveezzééssee „Vonzó külsô" „Pozitív megjelenés „Pozitív személyiség" 

faktor pozitív jellem" faktor faktor
FFaakkttoorrookk  ssaajjááttéérrttéékkee 5.42 1.34 1.23
VVaarriiaanncciiaa%% 20.23% 19.27% 17.66%
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dig nem tekinthetjük megbízhatónak. A KMO (=0.894)
értéket figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a továb-
bi elemzésekbe az elsô („vonzó külsô") és a harmadik
(„pozitív személyiség") faktort vonhatjuk be.

Következtetés
Jelen kutatásom az egyetemista fiatalok sportolási

szokására és a rendszeres sporttal kapcsolatos szoci-
ális képzetek felderítésére fókuszált. Kutatási témám
az ülô, inaktív életmód rohamos terjedése és az aktív
életmód megváltoztatására irányuló törekvések miatt
igen aktuális terület (Pikó és Keresztes, 2007; van
Sluijs és mtsai, 2007).

A korábbi, fôként epidemiológiai, leíró jellegû kuta-
tások eredményei rávilágítanak az intervenciós prog-
ramok fókuszpontjaira, kijelölik a fizikai aktivitás
szempontjából leghátrányosabb, leginkább segítségre
szoruló csoportokat (például: leányok, serdülôk, ala-
csony szocio-ökonómiai státuszú csoportok, kisebb
településeken élôk) (Földesiné és mtsai, 2010; Pikó és
Keresztes, 2008a). A valóban hatékony intervenciós
programok kidolgozásához, a sportolási szokások
komplexebb megértéséhez azonban elengedhetetle-
nek a pszichológiai alapok és a magatartástudományi
megközelítésû kutatások (Pikó, 2004). A szociális
képzetek megismerése, a prototípusok mûködési me-
chanizmusának megértése ehhez a folyamathoz já-
rulhat hozzá (Pikó és Keresztes, 2008b). Ezekben a
kutatásokban az egyetemisták kedvelt célcsoportot
jelentenek, a fizikai aktivitási magatartás vizsgálatá-
ban pedig kiemelt demográfiai csoportnak tekinthet-
jük ôket (Brassai és mtsai, 2006; Johnston és mtsai,
2005).

A sportolási szokások vizsgálatánál azt tapasztal-
tam, hogy a megkérdezett fiatalok többsége nem éri el
a kívánt aktivitási szintet, hiszen csupán 38,6%-uk
sportol heti három vagy több alkalommal, és 26,2%-
uk heti egy-két alkalommal. A többiek (51,8%) csak
alkalmanként vagy egyáltalán nem sportolnak. Ezek
az arányok pedig az inaktív életmóddal kapcsolatos
problémák sürgetô megoldására utalnak. Sportszoci-
ológiai vizsgálatokból ismeretes (Földesiné és mtsai,
2010; Pikó és Keresztes, 2008a), hogy az aktivitási
szint az életkor elôrehaladtával szignifikánsan csök-
ken. Azonban összehasonlítva a magyar felnôtt lakos-
ság aktivitási szintjét, más, például skandináv orszá-
gok adataival, a helyzet még inkább elkeserítô és meg-
oldást sürgetô (Földesiné és mtsai, 2010).

A legnépszerûbb sportágak vizsgálatánál kiderült,
hogy a csapatsportok igen népszerûek az egyetemis-
ták körében (foci, kézilabda, kosárlabda, röplabda).
Ez az életkor elôrehaladtával, a sportmotivációs
struktúra változásában keresendô, miszerint az idô-
sebb korosztályokban, szemben a gyermekekkel, a
belsô sportmotivációs tényezôk szerepe egyre fonto-
sabbá válik, mely az egészségre való törekvés mellett
a sport örömfunkcióira, a szórakozásra és a jó baráti
társaság szerepére hívja fel a figyelmet (Pikó és mtsai,
2004).

A sportolás szervezettségének vizsgálata azt mutat-
ta, hogy az egyetemisták többsége szervezett keretek
között, sportegyesületeknél, sportkluboknál sportol.
Figyelembe véve ezeket az eredményeket láthatjuk,
hogy a sportegyesületek, az egyetemi sportklubok sze-
repe az egyetemisták aktivitási szintjének emelésében
igen jelentôs, melyet hatékonyabban is ki lehetne
használni.

A sportolás a fiatalok életében gyakran szociális
eseményként jelenik meg. Erre utalnak a következô
adatok is: A válaszadók 56,2%-a a barátaival, 10,8%-
a a csoporttársaival jár el sportolni, tehát a sportolás
a kortársak körében zajlik. Így a sportolási szokások-
ra ható társas tényezôk megismerése, a kortárscso-
portokat is megcélzó egészségfejlesztô programok je-
lentôsége igen nagy.

A sportolási szokások megismerése mellett kutatá-
som központi kérdése volt a rendszeres sporttal kap-
csolatos szociális képzetek, prototípusok megismeré-
se, összefüggéseinek felderítése. Elsô lépésben nyílt
kérdéssel, szabad asszociációk felidézését kértem az
egyetemistáktól a rendszeresen sportoló kortársaikkal
kapcsolatban. Egy korábbi kutatásban már alkalmaz-
ták ezt a módszert szintén egyetemistákon (Rivis és
Sheeran, 2003). Ebben a kutatásban a következô jel-
lemzôk voltak a leggyakoribbak a rendszeresen spor-
toló egyénekkel kapcsolatosan: fitt, céltudatos, egész-
séges, sportos, izmos, gondtalan/szabad, népszerû,
unalmas, vonzó, intelligens és magabiztos. Korábban
(Keresztes és mtsai, 2009; Tari-Keresztes, 2009)
ugyanezt a módszert alkalmazva vizsgáltuk középis-
kolások sportolással összefüggô prototípusait és azt
tapasztaltuk, hogy e mérôeszköz segítségével jól mér-
hetjük a vélekedéseket, azonban a módszert érte né-
hány kritika is, miszerint többségében pozitív jellem-
zôket tartalmaz és nem jelennek meg benne igazán
negatív karakterek. Ezért is döntöttem ebben a kuta-
tásban a nyílt asszociációk és a szemantikus differen-
ciál skála alkalmazása mellett.

Azonban a szabad asszociációk során a megkérde-
zett egyetemisták válaszaiban is a pozitív képzetek
jelentek meg a leggyakrabban. A negatív képzetek
száma rendkívül alacsony volt (például: bájgúnár,
önimádat, unalmas, komolytalan, buta). Összeha-
sonlítva jelenlegi kutatásomat Rivis és Sheeran
(2003) korábbi mérôeszközével, tapasztaltam néhány
különbséget az elemzések során. Ehhez a korábbi
vizsgálathoz hasonlítva elmondhatjuk, hogy míg eb-
ben a korábbi módszerben 11 alapvetô, döntôen po-
zitív jellemzôt (kivéve unalmas és negatív értelemben
vett gondtalan/szabad) emeltek ki, jelen kutatásom-
ban 12 pozitív karakter emelkedett ki, melybôl 8
megegyezett a korábbi módszerrel (fitt, céltudatos,
izmos, egészséges, intelligens, magabiztos, sportos
és vonzó), melyek ez alapján tekinthetôk általános
karakternek. Jelen vizsgálatomban – összehasonlítva
a korábban alkalmazott mérôeszközzel (Rivis és
Sheeran, 2003) – a prototípus változók sorából hi-
ányzott a népszerû, az unalmas és a gondtalan/sza-
bad karakter, illetve további jellemzôként elôfordult a
vidám, a barátságos, a boldog és a fegyelmezett jel-
lemzô. Ezek a többletként megjelenô tulajdonságok a
sportban való részvételhez kapcsolódó és elvárt fe-
gyelmezettséggel (például: szabályok betartása, sérü-
lésmentes sportolás) és a sport örömfunkciójával (vi-
dámság, baráti társaság, boldogság) lehetnek kap-
csolatosak.

A két mérôeszköz karakterei közötti különbséget
magyarázhatjuk az eltérô szocio-kulturális háttérrel
és jellemzôkkel, a jelen minta sportszakos hallgatók-
kal való felülreprezentáltságával (42,6%), illetve a sza-
bad asszociációk kvalitatív feldolgozásának különbsé-
geivel (csoportképzés a közös jelentéstartalom alap-
ján). Ennek kiderítése és megértése azonban további
vizsgálatokat és elemzéseket igényel.
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A prototípusészlelést ezután egy szemantikus diffe-
renciál skála segítségével elemeztem tovább. Ezt a
mérôeszközt eredetileg táplálkozással összefüggô pro-
totípusok vizsgálatára fejlesztették ki (Eater Images
Scale, Gerrtis és mtsai, 2006). Ezt a módszert egy ko-
rábbi cross-cultural kutatásban már sikerrel alkal-
maztuk (Pikó és Keresztes, 2008b). Eredményeink azt
mutatták, hogy a megkérdezettek az egészségesen
táplálkozó fiatalt egyértelmûen pozitív jellemzôkkel
kapcsolták össze és faktoranalízis segítségével jól el-
különíthetô külsô és belsô tulajdonságokat sikerült
azonosítani. 

Jelen kutatásomban az Eater Images Scale karakte-
reinek sportolási szokásokra való alkalmazását az in-
dokolta, hogy mind a két esetben preventív egészség-
magatartásról beszélünk (egészséges táplálkozás és
rendszeres sport), a skála pozitív és negatív jellemvo-
nások jelölését is lehetôvé teszi, illetve a skála több
eleme is egyezést mutatott Rivis és Sheeran (2003)
korábbi mérôeszközével. Kíváncsi voltam arra, hogy
ez az eszköz alkalmazható-e a sporttal kapcsolatos
prototípusok leírására; azaz vannak-e univerzális pre-
ventív egészségmagatartási karakterek, vagy inkább
speciálisan a rendszeres sportra vagy az egészséges
táplálkozásra vonatkozók. 

A szemantikus differenciál skálán adott válaszok
alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek köré-
ben a rendszeresen sportoló prototípust a sportosság-
gal (85,2%), a felelôsségvállalással (80,2%); a karcsú-
sággal (79%), a jól ápoltsággal (77%), a fegyelmezett-
séggel (76,3%), a külsô fontosnak tartásával (70,7%),
a magabiztossággal (68,7%), az aktivitással (68,1%), a
vonzó külsôvel (65%) és az elégedettséggel (63,2%)
azonosították. A többség még a rendszeresen sporto-
lókat (59,5%) népszerûnek és pedánsnak (58,5%) is
tartotta. Csak a jövôorientáltság (49,8%) és az értelem
(okos) (48,8%) tekintetében tapasztaltam alacsonyabb
elôfordulási gyakoriságot, kicsit kevesebb, mint a
hallgatók fele vélekedett így.

A prototípusészlelést mérô nyílt (szabad asszociáció)
és zárt (szemantikus differenciál skála) kérdésekre
adott eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a
szabad asszociációk által sikerült azonosítani né-
hány, a korábbi vizsgálati módszerhez képest (Rivis és
Sheeran, 2003) új karaktert, valamint a zárt kérdé-
sekre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy
az egészségesen táplálkozó prototípuson alkalmazott
eszköz a sportolással kapcsolatos prototípusok leírá-
sára is jól alkalmazható. Az egyezô karakterek és az új
karakterek alapján azonban azt gondolom, hogy a
sporttal kapcsolatos prototípusok megismerésére
szükséges lenne egy mérôeszköz kidolgozása, mely
Rivis és Sheeran (2003) valamint Gerrits és munka-
társainak (2006) mérôeszközére, az ezzel kapcsolatos
saját kutatási tapasztalatokra (Keresztes és mtsai,
2009; Pikó és Keresztes, 2008b) és a jelenlegi vizsgá-
lat eredményeire épülhetne. Ezek alapján az új, össze-
tett mérôeszköz 20 karaktert tartalmazna a rendsze-
resen sportoló fiatalokkal kapcsolatban, amik a kö-
vetkezôk lennének: fitt, céltudatos, izmos, egészséges,
intelligens, sportos, vonzó, magabiztos, gondta-
lan/szabad, népszerû, unalmas, vidám, barátságos,
boldog, fegyelmezett, felelôsséget vállaló, pedáns, jö-
vôorientált, jól ápolt, külsô fontos. Ezen új mérôesz-
köz alkalmazásához azonban további validálási eljá-
rások szükségesek, melyeket egy kis elemszámú, pilot
study tenne lehetôvé.

Kutatásom következô célja a prototípusészlelést be-
folyásoló tényezôk megismerése volt. Ehhez a prototí-
pus változók átlagait hasonlítottam össze kétmintás t-
próbával és varainacia-analízissel (ANOVA). Elôször a
lehetséges nemi különbségeket próbáltam felderíteni,
habár korábbi középiskolások körében végzett proto-
típus vizsgálatunkban a nemi hovatartozást a prototí-
pusészlelésben kevésbé találtuk jelentôsnek, míg a fi-
zikai aktivitási státusz szerepe meghatározó volt. A
nemi hovatartozás és a fizikai aktivitási státusz közöt-
ti szignifikáns interakció pedig arra engedett követ-
keztetni, hogy a leányok mind az alacsony, mind a
magas aktivitású csoportban hajlamosabbak sporto-
lással összefüggô szociális képzetek használatára,
míg a fiúkra csak akkor jellemzô ez a tendencia, ha a
magas aktivitású csoportba tartoznak (Keresztes és
mstai, 2009; Tari-Keresztes, 2009). 

Jelen vizsgálatomban azonban azt tapasztaltam,
hogy a leányok bizonyos karaktereket (felelôs, pe-
dáns, fegyelmezett, sportos és karcsú) szignifikánsan
jellemzôbbnek tartanak, mint a fiúk. Ennek magyará-
zatára is a sportmotivációs struktúra adhat választ,
hiszen a leányok és a fiúk sportmotivációjában igen
jelentôsek az eltérések (Pikó és mtsai, 2004).

A korábbi kutatásunkhoz hasonlóan vizsgáltam a
sportolási szokások szerepét a prototípusészlelésben.
Jelen vizsgálatomban a sportgyakoriság mellett a
sportolás szervezettségére és a sportolás társas kör-
nyezetére is kitértem.

A sportolási gyakoriság jelentôsen befolyásolta a
prototípusészlelést, hiszen a rendszeresen sportoló
egyetemisták a felelôsségvállalást, a fegyelmezettsé-
get, a sportosságot, és az ápoltságot szignifikánsan
jellemezôbbnek ítélték, míg az alacsony aktivitású
csoport tagjai szignifikánsan több negatív jellemzôt
használtak a rendszeresen sportoló kortársuk leírásá-
ra (buta, népszerûtlen, nem vonzó és a külsô fontos). 

A sportolás szervezettségét tekintve is tapasztaltam
szignifikáns eltéréseket. Itt fôként a sportklubban
sportolókra hívnám fel a figyelmet. Ôk (összehasonlít-
va az iskolai keretek között, barátokkal vagy egyedül
sportolókkal) a felelôsségvállalást szignifikánsan jel-
lemzôbbnek, és a buta, elégedetlen jellemzôket pedig
szignifikánsan kevésbé jellemzônek ítélték. 

A prototípus észlelést a sportolás társas környezete
kevésbé befolyásolja. Egyetlen karakter (külsô fontos)
esetében tapasztaltam szignifikáns eltérést. Ezt a jel-
lemzôt az egyedül sportolók csoportja szignifikánsan
jellemzôbbnek ítélte meg. Ennek okai is a sportmoti-
vációs struktúrában rejlenek (Pikó és mtsai, 2004).

A megkérdezett hallgatók pozitív tulajdonságokat
társítottak a rendszeres sportoláshoz, de a sportsza-
kos hallgatók néhány tulajdonságot (fôleg külsô jegye-
ket) szignifikánsan gyakoribbnak, jellemzôbbnek ítél-
tek meg az egyéb szakos hallgatókhoz viszonyítva.

Végezetül faktoranalízis segítségével az volt a célom,
hogy korábbi prototípus vizsgálatainkhoz hasonlóan
(Keresztes és mtsai, 2009; Pikó és Keresztes, 2008b)
felderítsem a prototípusokon belüli esetleges tulaj-
donságfaktorokat. A faktoranalízis során három önál-
ló faktort sikerült elkülöníteni. Az elsô faktor a pe-
dáns, fegyelmezett, sportos, karcsú, ápolt, külsô fon-
tossága tulajdonságokat tartalmazta, illetve ebben a
faktorban az aktív és elégedett karakterek negatív elô-
jellel szerepeltek. Ez a faktor a „vonzó külsô" faktor el-
nevezést kapta, mely fôként külsô tulajdonságokat
tartalmazott. A második faktor a felelôs, pedáns, fe-
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gyelmezett és ápolt karakterekbôl állt, ahol az aktív, a
magabiztos, a jövôorientált, az okos és a külsô fontos-
sága negatív elôjellel fordult elô. Ennek a faktornak a
„pozitív megjelenés és pozitív jellem" faktor nevet ad-
tam, melyben külsô és belsô tulajdonságok is megje-
lentek. A harmadik faktorban nem volt negatív elôjelû
jellemzô, ide az aktív, magabiztos, jövôorientált, okos,
elégedett, népszerû és vonzó tulajdonságok kerültek.
Ebben a faktorban fôként a belsô tulajdonságok do-
mináltak. Ez a faktor a „pozitív személyiség" faktor
lett. A faktorok megbízhatósága alapján csak az elsô
(„vonzó külsô") és a harmadik faktor („pozitív szemé-
lyiség) vonható be további elemzésekbe. A megkérde-
zettek a rendszeresen sportoló prototípusához egyér-
telmûen pozitív jellemzôket kapcsoltak, azonban a
faktoranalízis jól elkülöníthetô külsô („vonzó külsô")
és belsô („pozitív személyiség") tulajdonságfaktorokat
azonosított, hasonlóan az egészségesen táplálkozók
prototípusához (Pikó és Keresztes 2008b).

Jelen kutatásom eredményei a rendszeresen sporto-
ló fiatalokhoz kapcsolódó szociális képzetekrôl, azok
összefüggéseirôl és struktúrájáról úgy gondolom, hogy
segítségül szolgál az attitûdformálást célzó intervenciós
és egészségfejlesztô programok számára, mely a spor-
tolással összefüggô, meglévô pozitív képzetekre építve
még hatékonyabb lehet. Kutatásom pedig alapját ké-
pezheti egy új, a rendszeresen sportoló prototípust mé-
rô, összetett módszer kidolgozására és validálására.

Ez a kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
Nemzeti Kiválóság Program címû kiemelt projekt kere-
tében zajló kutatás és a projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg. 

„Egyetemista fiatalok szociális képzete a szabadidôs
fizikai aktivitásról és a társas hatások" 

(A2-MZPD-12-0294)

Felhasznált irodalom
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980): Understanding atti-

tudes and predicting social behavior. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Ajzen, I. (1991): The theory of planned behaviour.
Organizational Behaviour and Human Decision Pro-
cesses, 5500::  179-211.

Amos, A., Gray D., Currie C., Elton R. (1997): Healthy
or druggy? Self-Image, ideal image and smoking
behaviour among young people. Social Science and
Medicine, 4455:: 847-858.

Aszmann A. (2000): Fiatalok egészségi állapota és
egészségi magatartása. Országos Tisztifôorvosi Hiva-
tal, Budapest

Bandura, A. (1977): Social learning theory. New
York, General Learning Press.

Blanton, H., Vanden Eijnden, R. J., Buunk, B. P.,
Gibbons, F. X., Gerrard, M., Bakker, A. (2001): Accen-
tuate the negative: Social images in the prediction and
promotion of condom use. Journal of Applied Social
Psychology, 3311::  274-295.

Brassai L., Pikó B., Keresztes N., Unger J.B. (2006):
Kockázati magatartásformák összehasonlító vizsgála-
ta erdélyi, magyarországi és amerikai egyetemisták
körében. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 44::  311-326.

Conner, M., Norman, P. (1996): The role of social
cognition in health behaviours. In: M. Conner & P.
Norman (Eds.): Predicting health behaviour. (1st ed.),
Buckingham, Philadelphia: Open University Press. 1-
22.

Fitzgibbon, M.L., Stolley, M. (2006): Promoting
health in an unhealthful environment: Lifestyle chal-
lenges for children and adolescents. Journal of the
American Dietetic Association, 110066:: 518-522.

Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2010): Sportszo-
ciológia. Semmelweis Egyetem.

Gerrard, M., Gibbons, F.X., Reis-Bergan, M.,
Trudeau, L., Lune, L., Buunk, B. (2002): Inhibitory
effects of drinker and nondrinker prototypes on
adolescent alcohol consumption. Health Psycho-
logy, 2211::  601-609.

Gerrard, M., Gibbons, F.X., Houlihan, A., Stock, M.,
Pomery, E. (2008): A dual-process approach to health
risk decision making: The prototype willingness
model. Developmental Review, 2288::  29-61.

Gerrits, J. H., Kuijer, R.G., De Wit, J.B.F., De
Ridder, D.T.D. (2006): Sensible and fit or stupid and
fat: Adolescents’ prototypes of (un)healthy eaters.
Manuscript.

Gibbons, F.X., Gerrard, M. (1995): Predicting young
adults’ health-risk behavior. Journal of Personality
and Social Psychology, 6699:: 505-517.

Gibbons, F.X., Gerrard, M. (1997): Health images
and their effects on health behavior. In: Buunk, B. P.,
Gibbons, F. X. (eds.): Health, coping, and well-being.
Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 63-94.

Gibbons, F.X., Gerrard, M., Blanton, H., Russell, D.
(1998): Reasoned action and social reaction: Willing-
ness and intention as independent predictors of
health risk. Journal of Personality & Social Psycho-
logy, 7744::  1164-1180. 

Johnston, L.D., O`Malley, P.M., Bachman, J.G.
(2005): Monitoring the future national survey result
on drug use. 1975-2004, Vol. II.: College Students
and adults ages 19-40. Bethesda, Md.: National Insti-
tute on Drug Abuse, NIH Publication.

Keresztes N., Pluhár Zs., Pikó B. (2003): A fizikai ak-
tivitás gyakorisága és sportolási szokások általános
iskolások körében. Magyar Sporttudományi Szemle,
44:: 43-47.

Keresztes, N., Pikó, B., Gibbons, F.X., Spielberger,
C.D. (2009): Do high and low active adolescents have
different prototypes of physically active peers?
Psychological Report, 5599::  39-52.

Keresztes N., Szilágyi N., Horváth G. (2014): Egye-
temisták sportolási gyakoriságának és társas kapcso-
lati hálójának összefüggései. Magyar Sporttudományi
Szemle, 44::  8-13.

Luszczynska, A., Gibbons, FX, Piko, B.F, Teközel,
M. (2004): Self-regulatory cognitions, social compari-
son, and perceived peers’ behaviors as predictors of
nutrition and physical activity: A comparison among
adolescents in Hungary, Poland, Turkey, and USA.
Psychology & Health, 1199::  577-593.

Mészáros D., Ács P., Rétsági E. (2011): Felmérés a
Pannon Egyetem Georgikon Kar hallgatóinak élet-
módjáról és fittségi állapotáról. Magyar Sporttudomá-
nyi Szemle, 22:: 16.

Ouellette, J.A., Hessling, R., Gibbons, F.X., Reis-
Bergan, M., Gerrard, M. (2005). Using images to in-
crease exercise behavior: Prototypes versus possible
selves. Personality and Social Psychology Bulletin, 3311::
610-620.

Pikó B., Pluhár Zs., Keresztes N. (2004): Külsô
kényszer vagy belsô hajtóerô? Gyermekek és serdülôk
fizikai aktivitásának motivációs tényezôi. Alkalmazott
Pszichológia, 33:: 40-54.

13Tanulmány • Keresztes Noémi: Egyetemista fiatalok sportolási szokásai...

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

6
. é

v
fo

ly
a
m

 6
1
. sz

á
m

 • 2
0
1
5
/1

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:02  Page 13



Pikó B. (2004): Csoporthatások a serdülôk identi-
tás-formálódásában, kapcsolati struktúrájában és
egészség-magatartásában. Pszichotherápia, 1133::  16-
22.

Pikó B. (2005): Középiskolás fiatalok szabadidô-
struktúrája, értékattitûdje és egészségmagatartása.
Szociológiai Szemle, 1155::  88-99.

Pikó B., Keresztes N. (2007): Sport, lélek, egészség.
Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pikó, B., Keresztes, N. (2008a): Sociodemographic
and socioeconomic variation in leisure time physical
activity in a sample of Hungarian youth. International
Journal of Public Health, 5533::  306-310.

Pikó B., Keresztes N. (2008b): Fegyelmezett és von-
zó? Fiatalok egészséges és egészségtelen étkezésrôl al-
kotott véleményeinek prototípusai. Pszichológia, 2288::
3. 287-299.

Pluhár Zs., Keresztes N., Pikó B. (2004): A rendsze-
res fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek
kapcsolata általános iskolások körében. Sportorvosi
Szemle, 44:: 285-300.

Pucsok J. (2000): A rendszeres fizikai aktivitás ha-
tása a szervezetre. www.vitalitas.hu

Rivis, A., Sheeran, P. (2003): Social influences and
the theory of planned behaviour: evidence for direct
relationship between prototypes and young people’s

exercise behaviour. Psychology and Health, 1188:: 567-
583.

Skultéti D. (2005): Társas hatások szerepe a fiata-
lok egészségkockázati magatartásában. In: Pikó B.
(szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a mo-
dern társadalomban. Budapest, L’Harmattan, 104-
120.

Tari-Keresztes N. (2009): Fiatalok szabadidôs fizikai
aktivitásának magatartástudományi vizsgálata. Dok-
tori Disszertáció, Semmelweis Egyetem, Mentális
Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest.

Todd, J., Mullan, B. (2011): Using the theory of
planned behavior and prototype willingness model to
target binge drinking in female undergraduate univer-
sity students. Addictive behaviors, 3366::  980-986.

van Sluijs, E.M.F., McMinn, A., Griffin, S.J. (2007):
Effectiveness of interventions to promote physical ac-
tivity in children and adolescents: systematic review
of controlled trials. British Medical Journal, 333355::
703.

Wang, C.K.J, Biddle, S.J.H. (2001): Young people’s
motivational profiles in physical activity: A cluster
analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2233::
1-22.

Weber, A.L. (1992): Social psychology. New York,
HarperCollins Publishers.

Tanulmány • Keresztes Noémi: Egyetemista fiatalok sportolási szokásai...14

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 1
6
. 

é
v
fo

ly
a
m

 6
1
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
5
/1

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:02  Page 14



Összefoglaló
Az életmód, ezen belül a fizikai aktivitás szintje és a

táplálkozási szokások, valamint a környezeti tényezôk
napjainkban egyre inkább kedvezôtlenül befolyásolják
a lakosság egészségi állapotát. Vizsgálatunkban egy
átfogó, iskoláskorú gyermekek állapotfelmérése során
kapott részeredményekrôl számolunk be. 

Közismert, hogy az életkorral a spontán mozgásos
aktivitás csökken, a tanórai elfoglaltságok száma nô,
és bár szignifikánsan kevesebbet mozognak az idô-
sebbek, e két, az egészség szempontjából kedvezôtlen
tényezô hatását is csökkentheti a mindennapos test-
nevelés bevezetése.

A mindennapos testnevelésben résztvevô 5. és 9.
osztályosok, illetve az alattuk járó évfolyamok tanulói
közül 196 fôt (94 leány, 102 fiú) vontunk be az elem-
zésbe. Habituális fizikai aktivitásukat aktigráffal
(GT1M/GT3X) rögzítettük, antropometriai mérés
alapján becsültük a relatív zsírtömegüket. 

A teljes minta (N=196 fô) tekintetében a fizikai ak-
tivitási szintek és a relatív testzsírtartalom lineáris
összefüggése az elvárt módon alakult: minél több
idôt töltenek a gyermekek mozgással a közepes és in-
tenzív tartományban, annál kisebb a relatív testzsír-
juk. Az általunk vizsgált gyermekek az ajánlott napi
minimum egy óra helyett két órát töltöttek az MVPA
(Moderate and Vigorous Physical Activity) azaz a
mérsékelt és erôs intenzitású fizikai aktivitás tarto-
mányban. 

Eredményeinkbôl arra a következtetésre jutottunk,
hogy a mindennapos testnevelés bevezetését követô 7-
8 hónapos, heti 90 perces többlet testmozgás, feltehe-
tôen az elemszám korlátai miatt sem tekinthetô ele-
gendônek a teljes hatáselemzéshez. Sem a habituális
fizikai aktivitás szintjében, sem pedig a relatív zsírtö-
megben nem tapasztaltunk jelentôs különbséget a na-
pi illetve a heti 2-3 testnevelés órán résztvevô gyerme-
kek között, de a tendencia mindenképpen pozitív
irányba mutat. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: mindennapos testnevelés, fizikai akti-
vitás, aktigráf, testzsír 

Abstract
Lifestyle, physical activity level and nutritional

habits as well as environmental factors are having a
greater and greater detrimental effect on the health of
various populations. In the present study we system-

atically researched the  physical status of school-
children. 

It is well known that as children grow up, the
amount of spontaneous physical activity they perform
decreases as they have more mental tasks to do these
negative factors can be offset with daily physical edu-
cation.

We measured children participating in physical
education on a daily basis, consisting of 5th (10-11
years old) and 9th (14-15 years old) grade students
and control groups of 4th (9-10 years old) and 8th
(13-14 years old) grade students, respectively, for a
total of 196 persons (94 girls and 102 boys). Habitual
physical activity was obtained with Actigraph,
(GT1M/GT3X) and body fat percentage was calcu-
lated from anthropometrical measurements.

As expected, we were able to observe a linear correl-
ation between the physical activity levels and the rela-
tive body fat mass of the participants. The more time
the subjects spent performing MVPA (Moderate and
Vigorous Physical Activity), the less body fat they had.
The recommended MVPA is a minimum of one hour
per day, but these Hungarian children had two hours
of MPVA per day. 

Our results lead us to conclude that in this relative
small sample ninety minutes of additional physical
education per week for 7-8 months cannot be con-
sidered sufficient for a full impact analysis nor for
schoolchildren’s physical activity needs or body fat
percentage. However, an increase in the amount of
time spent in physical education classes shows bene-
ficial effects for these children. 

KKeeyywwoorrddss:: daily physical education (PE), physical
activity, Actigraph, body fat

Bevezetés
Egy 850 kutatást összehasonlító tudományos cikk

szerint az iskoláskorúaknak minimum napi 60 perces
intenzív, változatos és fejlesztô jellegû élvezhetô test-
mozgás ajánlott (Strong és mtsai, 2005).

A rendszeres fizikai aktivitás az egészséges testi és
szellemi fejlôdés és az elhízás elkerülése szempontjá-
ból is szükséges. A tényleges aktivitási és az ülô zó-
nákban töltött idôt sokáig nehéz volt objektíven meg-
határozni. Az aktivitást szubjektív tesztek segítségével
mérték, amelynek megbízhatósága és megismételhe-
tôsége kérdéses. Öt európai ország 10-12 éves gyer-
mekeinek fizikai aktivitás szintjét vizsgálták. Az
összehasonlítás a különbözô országokra és a nemek
közti eltérésekre irányult. A 10-12 éves kor az az idô-
szak, amikor a fizikai aktivitás drasztikusan csökken,
és az inaktivitás eluralkodik. Megbízhatóság, megva-
lósíthatóság és megismételhetôség szempontjából is
az aktigráf bizonyult a legalkalmasabb aktivitásmérô

15Tanulmány • Protzner Anna és mtsai: Iskoláskorúak fizikai aktivitása és testzsírja...

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

6
. é

v
fo

ly
a
m

 6
1
. sz

á
m

 • 2
0
1
5
/1

Iskoláskorúak fizikai aktivitása és testzsírja: 
a mindennapos testnevelés 

elsô hatásvizsgálata

First study of the effect of everyday physical education in Hungarian students by 
monitoring physical activity and body composition

Protzner Anna, Trájer Emese, Bosnyák Edit, Udvardy
Anna, Szôts Gábor, Tóth Miklós, Szmodis Márta

Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi
Tanszék, Budapest
E-mail: annaprotzner@gmail.com

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:02  Page 15



eszköznek. Hátrányai közé tartozik azonban, hogy
nem méri a kar mozgását és az úszást, nem tud kü-
lönbséget tenni a fekvés, az ülés és a mozdulatlan ál-
lás között, valamint alábecsüli a kerékpározás inten-
zitását és még más mozgásformákét is.  Sok esetben
tapasztalták a mérések érvénytelenségét, amely az
elemszám csökkenésével járt (Verloigne és mtsai,
2012).

Egy, a korábbi években lezajlott finn kutatás célja
az volt, hogy összevesse a szubjektív és objektív fizikai
aktivitást, a hipoaktív viselkedést és az iskolai érdem-
jegyeket. A szubjektív aktivitásról egy, a WHO által
megadott kérdôív kitöltésével adtak visszajelzést a
gyermekek. Az objektív aktivitásmérésre az akcelero-
méter adott lehetôséget. A 277 fôs finn vizsgálat 2011
tavaszán Finnországban, Jyväskyläben zajlott. A
résztvevôk 56%-ban leányok voltak, a gyermekek át-
lagéletkora 12,2 év volt. A szülôk által kitöltött kérdô-
ívbôl a családi, szociális, vagyoni állapotról, valamint
a tanulási nehézségekrôl nyertek adatokat a vizsgá-
lók.

Az intenzív aktivitási zónát Evenson ajánlása alap-
ján 2296 ütés per perctôl (Evenson és mtsai, 2008),
míg az inaktivitást 100 ütés perc alatt állapították
meg. Azokat a gyermekeket vonták be az elemzésbe,
akiknek minimum 500 percnyi érvényes adata volt
két hétközbeni, és egy hétvégi napról. A felmérésben a
tanulók hét napig viselték az Actigraph GT1M/GT3X
típusú szenzort, mely egy vertikális szögben mér. A
gyermekek különbözô aktivitási szinten töltött ideje és
a tanulmányi átlaguk nem mutatott összefüggést. 

A gyermekek által kitöltött fizikai aktivitás kérdôív
direkt módon összefüggött viszont a tanulmányi átla-
gukkal. A szubjektív és objektív mérési módszer kö-
zötti különbség oka feltehetôen az lehetett, hogy az
uniaxiális akcelerométer a szívmûködés alapján hatá-
rozza meg az intenzitási zónákat. Ebben a kutatásban
az objektíven mért hipoaktív idô sem mutatott össze-
függést a tanulmányi átlaggal (Syväojal és mtsai,
2013).

A gyermekkorban megjelenô túlsúly egyre gyako-
ribb. Ennek a jelenségnek a vizsgálata a fizikai aktivi-
tás tükrében sajnos még nincs kimerítôen tárgyalva a
szakirodalomban. Ez derül ki egy majdnem 900, 11-
15 éves gyermeket vizsgáló San Diego-i kutatásból. A
tanulmány szerint a túlsúly negatívan korrelál az
MVPA (Moderate and Vigorous Physical Activity) hi-
ánnyal (Patrick és mtsai, 2005). 

Egy 5500, 12 éves gyermekeket felmérô angol kuta-
tásban a fizikai aktivitás és az elhízás közötti negatív
korreláció erôsebb volt a fiúknál, mint a leányoknál.
A hosszmetszeti vizsgálat eredményei alátámasztják a
magas intenzitáson végzett fizikai aktivitás jelentôsé-
gét. A testzsír nagysága negatívan függött össze az
MVPA hiányával, de ha csak a fizikai aktivitással vet-
jük össze, nem találunk összefüggést (Ness és mtsai,
2007).

Egy dán tanulmány az optimális csontfejlôdés gene-
tikai és életmódbeli összetevôi mellett a fizikai aktivi-
tás intenzitásának hatásával foglalkozik. A csont ás-
ványi anyag tartalmát, ennek denzitását (g/cm3) és a
csont-áreát (cm2) hasonlítja össze a különbözô inten-
zitáson végzett fizikai aktivitás mennyiségével. A ku-
tatás célja az volt, hogy a biciklizés, a futás, vagy ép-
pen a sokkal passzívabb mozgásformák hogyan befo-
lyásolják a csont egészségét. Ebben a hosszmetszeti
vizsgálatban átlagosan 11,5 éves gyermekek vettek

részt. A csont állapotát DEXA-val, míg a fizikai aktivi-
tást ActiGraph GT3X szenzorral mérték. A felmérés-
ben résztvevôk 6 napon át viselték a szenzort, napi 13
órán keresztül.

Megállapították, hogy az aktivitás pozitívan hat a
csont ásványi anyag tartalmára. Az viszont nem egy-
értelmû, hogy az akcelerométer által mért, különbözô
zónák közül, melyikben eltöltött idô van a gyermekek
csontozatára és annak ásványi anyag tartalmára a
legjobb hatással. A leányok és a fiúk a szenzor által
mért teljes idô 62%-ában, illetve 64%-ában az ülô zó-
nában voltak, 29%-ban könnyû mozgást végeztek. Az
intenzív tartományban a leányok 9%-ot és a fiúk 7%-
ot töltöttek (Heidemann és mtsai, 2013).

Egy ausztrál kezdeményezés a serdülôkori fizikai
aktivitás csökkenésével foglalkozik. A fiatalok 15 éves
korukra már nem végeznek az ajánlott napi szükség-
letnek megfelelô testmozgást. Az iskolának nagyon
fontos szerepe lehet ezen adat megváltoztatásában. Az
ausztrál program célja az, hogy egy több összetevôjû
módszerrel, iskolai kereteken belül lehessen növelni
az aktív mozgással töltött idôt a gyermekek körében.
A programba hátrányos szocio-ökonómiai környezet-
bôl származó gyermekeket terveznek bevonni. Az isko-
lákban kihelyezett szaktanácsadók irányítják majd a
tanárok és a szülôk segítségével a gyermekek fizikai
aktivitásával kapcsolatos teendôket. Ezen szakembe-
rek nem csak a testnevelô tanárokkal, hanem a szü-
lôkkel és a többi tanárral is folyamatos kontaktusban
lesznek. Külön erre a célra létrehozott testülettel és
tananyaggal fejlesztenék a gyermekek és a felnôttek
fizikai aktivitással kapcsolatos tudását. A szocio-de-
mográfiai hátteret egy on-line kitölthetô kérdôívvel, a
gyermekek fizikai jellemzôit pedig antropometriai mé-
résekkel fogják meghatározni. A fizikai aktivitással
kapcsolatos méréseket Actigraph GT3x+ készülékkel
mérik majd a tanulmány megvalósulásának elsô és a
második évében (Sutherland és mtsai, 2013).

A philadelphiai belvárosi általános iskolások felmé-
rése során a gyermekek nemi, életkori, etnikai és tes-
ti jellemzôinek hatását vizsgálták a fizikai aktivitásuk
szintjére. A felmérésben 470 gyermek, negyedik-hato-
dik osztályosok vettek részt. A gyermekek az MVPA
tartományban átlagosan 48 percet töltöttek, amely
6%-a a teljes idônek. A vizsgált idô 63%-ában ülô te-
vékenységet folytattak, könnyû fizikai aktivitási zóná-
ban az idejüknek 31%-át, intenzív tartományban 6%-
át töltötték. A fiúk szignifikánsan több idôt töltöttek
az intenzív zónában, mint a leányok. Az 5. osztályos
fiúk kevesebb idôt töltöttek az intenzív zónában, mint
a 4. és a 6. osztályosok. A leányok esetében kevesebb
volt a 6. osztályosoknál az MVPA tartományban eltöl-
tött idô, mint az ötödik és a negyedik osztályosok ese-
tében. A latin származásúak kevesebbet voltak az in-
tenzív zónában, mint a többiek.  A túlsúlyos és elhí-
zott gyermekek idejük kisebb hányadában voltak az
intenzív zónában, mint a megfelelô testsúlyúak.
Mindösszesen a minta 24,3%-a érte el a közegészség-
ügy által megadott fizikai aktivitásra vonatkozó nor-
mát. Kevesebb, mint a gyermekek negyede érte el a
napi 60 perces MVPA zónában töltött idôt. Ezek az
eredmények arra világítanak rá, hogy szükség van a
hatékony testnevelés-népszerûsítésre a belvárosi fia-
talok körében. Több biztonságos, felügyelettel rendel-
kezô játszótér létrehozása az iskolák, a templomok és
a közintézmények mellett feltehetôen nagy százalék-
ban növelné a gyermekek aktivitását. A másik lehet-
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ségesnek tûnô módszer az iskolai testnevelés minôsé-
gi és mennyiségi javítása lenne (Trost és mtsai, 2012).

Egy magyar kutatásban 63 gyermeket (33 fiú és 30
leány) vizsgáltak meg, akiknek az átlagéletkora 11,16
év volt. A két általános iskola diákjai 5 napig viselték
az uniaxiális akcelerométert. Ebbôl három tanítási
nap és kettô hétvégi nap volt. A fiúk és a leányok BMI
értékeiben, valamint testzsír százalékukban nem volt
eltérés. A hétvégén kevesebb idôt töltöttek a gyerme-
kek aktívan, mint hétközben. A könnyû és az intenzív
aktivitás között nem volt nemi eltérés a hét napjain. A
leányok 96%-ban és a fiúk 92%-ban betartották a na-
pi 60 perces intenzív mozgástartományban való cse-
lekvést a hétköznapokon. Hétvégén viszont a leányok
28%-ban és a fiúk 43%-ban érték csupán el a WHO
által elôírt 60 percet. A leányok napi MVPA értéke
32,8 perccel, míg a fiúké 31,2 perccel csökkent a hét-
végi napokon (Uvacsek és mtsai, 2011).

Anyag és módszerek
Résztvevôk
Összesen 196 fô, 94 leány, 102 fiú vett részt a fizi-

kai aktivitás akcelerométeres felmérésében, 2013 ta-
vaszán. A fizikai aktivitás objektív monitorozásán kí-
vül a mindennapos testnevelés hatására is kíváncsiak
voltunk, mely felmenô rendszerben több mint fél éve
került bevezetésre vizsgálatunk kezdete elôtt. A vizs-
gálatba ötödik és kilencedik osztályba járó tanulókat
választottuk be, akiknél a mindennapos testnevelés
már egy tanéve bevezetésre került. A kontrollszemé-
lyeket az eggyel alacsonyabb évfolyamba járó gyerme-
kek alkották (negyedik, nyolcadik osztály). A negye-
dik-ötödik osztályosok összesen 85-en voltak, átlag
életkoruk: 11,24±0,62 év volt. Ebben a korcsoportban
34 leányt és 51 fiút mértünk fel a napi mozgástevé-
kenység szempontjából. A negyedik osztályosok 34-en
voltak és az ötödikesek 51-en. A nyolcadik-kilencedik
osztályosok 111-en voltak, átlagéletkoruk 15,2 ± 0,72
év volt. Ebben a korcsoportban 60 leány és 51 fiú ak-
tivitását vizsgáltunk meg. A nyolcadik osztályosok 51-
en voltak, amíg a kilencedikesek 60-an vettek részt a
felmérésben. A gyermekek több mint fele – kérdôíves
felmérésünk szerint – részt vesz az iskolai testnevelés
órán kívüli szervezett sportfoglalkozáson (11..  ttáábblláázzaatt). 

A vizsgálat névtelenül zajlott, önkéntes alapon, a
szülôk elôzetes tájékoztatásával és írásos beleegyezé-
sével, a Helsinki deklarációnak megfelelôen. A gyer-
mekeket Alsónémedi, Budapest, Budakeszi, Nyíregy-
háza, Pécs, Sopron és Tata oktatási intézményeiben
vizsgáltuk. Felmérésünkben 40 Budapesten, 33 Pé-
csett, 33 Sopronban, 20 Tatán, 22 Nyíregyházán, 28
Budakeszin és 22 Alsónémediben tanuló gyermek vett
részt.

Antropometria 
Az antropometriai méréseket a Nemzetközi Biológiai

Program (Weiner és Lourie, 1963) ajánlásai alapján
végeztük. Ebben az elemzésben a kétkomponensû

testösszetétel becsléséhez Parízkova ajánlását (ZS%)
(Parízková, 1961) alkalmaztuk. Ehhez a testtömeg,
valamint öt bôrredô mérése szükséges (bicepsz, tri-
cepsz, lapocka, csípô és medialis lábszárredô), ame-
lyet az ISAK metodika alapján rögzítettünk. 

Actigraph
A habituális fizikai aktivitást triaxiális akceleromé-

ter (ActiGraph wGT3X-BT) segítségével mértük. Az
eszköz 3,8 cm*3,7 cm *1,8 cm kiterjedésû. Az adattá-
roló képessége 16 MB, vagyis 40 nap aktivitási szám-
lálására, lépésszámlálására, metabolikus ekvivalens
(MET) és aktivitási zóna mérésére alkalmas. Az Acti-
graph GT3X+ készülék a mindhárom térirányban tör-
ténô mozgások erôsségét méri, valamint ezek tarta-
mát rögzíti.  A napi alapvetô aktivitás mérésére és ka-
tegóriába sorolására az aktigráf ütéseket mér. Egy
ütés alatt azt a jelet értjük, amelynek a magnitudója
elegendô arra, hogy az akcelerométer analógból digi-
tálissá alakítsa. 

Az aktivitásmérôt a vizsgálati személyek 5 napig, éj-
jel-nappal viselték. Egy hétvégi napot is bevontunk a
mérésbe. A gyermekek a kisméretû szenzort a csípô-
jük jobb oldalán viselték. A készülék elhelyezkedhe-
tett a ruha alatt és felett is egyaránt. Alanyaink a tar-
tós vízben tartózkodást (tisztálkodás, úszás) kivéve
minden cselekedet közben viselték a szenzort.

A kiértékelésnél a reggel 6 és este 8 közötti idôin-
tervallumot vettük figyelembe. Az Actigraph GT3X+
adatainak elemzése során 5 epoch idôket állítottunk
be. Az energiafelhasználás elemzésére Freedson
Children 2005-féle Vector magnitude algoritmust ál-
lítottunk be. A töréspont értékeket is Freedson Chil-
dren 2005 határértékei mellett határoztuk meg. Azt
az idôt, amikor a készülék nem volt a vizsgált szemé-
lyen, kizártuk. 

Az értékelés során öt aktivitási szintet különböztet-
tünk meg (Freedson és mtsai, 2005). Hipoaktivitás-
nak (sedentary) a <149 ütés/perc, könnyû (light) ak-
tivitásnak a 150-499 ütés/perc közötti, közepesnek
(moderate) a 500-3999 ütés/perc közötti, intenzívnek
(vigorous) a 4000-7599 ütés/perc közötti és nagyon
intenzív (very vigorous) aktivitásnak a >7600
ütés/perc közötti érték számított. A különbözô aktivi-
tási zónákban töltött idôt percben adtuk meg. Az
MVPA kifejezés a Moderate to Vigorous Physical Activ-
ity, azaz a közepesen intenzív és intenzív zónák
összességét fejezi ki.  Az ötnapi teljes aktivitási
mennyiségbôl megbecsülhetô a napi átlagos aktivitási
szint, amelyre a nemzetközi ajánlások vonatkoznak.

Statisztika
A nemek összehasonlítása során kétmintás t-próbát

alkalmaztunk, az alcsoportok összehasonlításánál, ha
az F-próba szignifikáns volt, Tukey-féle post-hoc ana-
lízist végeztünk, az összefüggések elemzésénél lineáris
korreláció analízist használtunk. A szignifikancia-
szint p<0,05 volt. 
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11..ttáábblláázzaatt.. A nemek és az osztályok eloszlása (fô) 
TTaabbllee  11.. Gender and class distribution (person)

44..  oosszzttáállyy 55..  oosszzttáállyy 88..  oosszzttáállyy 99..  oosszzttáállyy ÖÖsssszzeesseenn

FFiiúúkk 19 32 24 27 102
51 51

LLeeáánnyyookk 15 19 27 33 94
34 60

ÖÖsssszzeesseenn 85 111 196
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Eredmények
A gyermekek habituális fizikai aktivitását iskolai

osztályok, fiatalabb és idôsebb korcsoportok és ne-
mek szerint is elemeztük. A mindennapos testnevelés
hatásvizsgálata érdekében az iskolai osztályok szerint
hasonlítottuk össze a gyermekeket. 

A negyedik osztályosok az MVPA tartományban öt
nap alatt 707,31±188,18 percet, míg a hipoaktív tar-
tományban 2983,18±386,86 percet töltöttek. Az ötö-
dikesek MVPA értéke 708,703±214,16 perc volt és a
hipoaktív zónában 2949,73±444,82 percet töltöttek. A
nyolcadikosok MVPA értéke 557,06±151,80 és a ki-
lencedikeseké 525,22±216,43 perc volt. Az ülô tevé-
kenységgel töltött hipoaktív idô ebben a két osztály-
ban 3344,27±252,50 perc, valamint 3486,68± 286,95
perc voltak. 

A teljes minta tekintetében, a 9. osztály kivételével
a hipoaktív tartományban a fiúk átlagosan kevesebb
idôt töltöttek, mint a leányok, azonban a különbség
nem volt szignifikáns (11..  áábbrraa). Fordított tendenciát
tapasztaltunk az MVPA aktivitás esetében (22..  áábbrraa). A
fiúk valamivel több idôt töltöttek a mérsékelt és na-
gyobb intenzitású zónában, mint a leányok, kivéve a
9. osztályosokat, de a különbség legtöbbször nem volt
szignifikáns.

A szomszédos osztályok között nem tapasztaltunk
különbséget, így az alcsoportokat összevontuk egy fi-
atalabb és egy idôsebb korcsoportba.

A hipoaktív idôtöltés mennyiségében nem találtunk
nemi különbséget, ha a gyermekeket életkoruk szerint
két korcsoportra osztottuk, azonban az idôsebb gyer-
mekek szignifikánsan több idôt töltöttek ülô tevé-
kenységgel (p=0,000) (33..  áábbrraa).

A korosztályos és nemi eltéréseket vizsgálva azt ta-
láltuk, hogy a fiúk fizikai aktivitása a fiatalabb korcso-
portban szignifikánsan meghaladta a leányokét (F4-5:
750,48±193,28 vs. L4-5: 644,65±203,42; p=0,000), az
idôsebbeknél azonban nem volt nemi különbség (F8-9:
544,63±197,08 vs. L8-9: 535,78±184,09). Mind a fiúk,
mind pedig a leányok esetében a 4-5. osztályos gyer-
mekek szignifikánsan több idôt töltöttek az MVPA ak-
tivitási tartományban (fiúk: p=0,000; leányok:
p=0,043), mint a 8-9. osztályos tanulók (44..  áábbrraa).

A teljes minta nemenkénti összehasonlítása alapján
(NF=102 vs. NL=94), a fiúk összesített MVPA aktivitá-
sa szignifikánsan nagyobb volt, mint a leányoké
(647,55±220,05 vs 575,16 ±197,35 perc; p=0,016).
Azonban a leányok hipoaktív (sedentary) idôtöltése
nem különbözött jelentôsen a fiúkétól (3210,6±
382,73 vs. 3235,47±448,88 perc).

A teljes mintában a fiúk relatív zsírtömege szignifi-
kánsan alacsonyabb (ZS%F=19,32±5,85 vs.
ZS%L=23,25±5,13) volt. A fiúk testzsír hányada azon-
ban csak az idôsebbeknél volt szignifikánsan alacso-
nyabb (4-5. o.: ZS%F=19,43±5,90 vs. ZS%L= 20,93±
5,36 és 8-9.o.: ZS%F=19,20±5,84 vs. ZS%L=24,56±
4,54; p=0,009). A nemenkénti és osztályonkénti
összehasonlítás során csak a 9. osztályos leányok
testzsír-százaléka volt szignifikánsan magasabb az
azonos évfolyamba járó fiúkénál, illetve a negyedikes
leányokénál (55..  áábbrraa).

Az egyes intenzitástartományok és a relatív zsírtö-
meg összefüggés-vizsgálata során a teljes mintában, il-
letve a leányoknál gyenge, de szignifikáns negatív kor-
relációt tapasztaltunk, az idôsebbeknél az összefüggés
legtöbb esetben nem volt szignifikáns (22..  ttáábblláázzaat). Az
ülô tevékenységgel töltött idô és a testzsír-százalék a
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11..  áábbrraa..  Hipoaktív tevékenység nemenként és osztá-
lyonként
FFiigguurree  11.. Sedentary behavior of the classes and gen-
ders

22..  áábbrraa.. MVPA aktivitás nemenként és osztályonként
(* szignifikáns különbség a  nemek között, ↔ a kor-
osztályok között)
FFiigguurree  22.. MVPA of the classes and genders (*signifi-
cant differences in gender, ↔ significant differences
between the age groups)

33..  áábbrraa.. A fiatalabb (4-5. osztály) és az idôsebb (8-9.
osztály) hipoaktív (sedentary) idôtöltésének összeha-
sonlítása (↔szignifikáns különbség a korosztályok kö-
zött) 
FFiigguurree  33.. Comparison of the sedentary behaviour of
10 to 12 years old and 13 to 15 years old students
(↔significant differences between the age groups)
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teljes mintában, illetve a leányoknál laza, pozitív kap-
csolatot mutatott, a fiúknál nem volt összefüggés.

Az eltérô heti testnevelés óraszám ellenére, sem a 4.
és 5. osztályosoknál, sem a 8. és 9. osztályosoknál nem
találtunk szignifikáns eltérést sem az összesített habi-
tuális aktivitásuk, sem a relatív zsírhányaduk között. 

Megbeszélés és következtetések
Közismert, hogy az életkorral a spontán mozgásos

aktivitás csökken, a tanórai elfoglaltságok száma nô.
Bár szignifikánsan kevesebbet mozognak az idôseb-
bek, e két, az egészség szempontjából kedvezôtlen té-
nyezô hatását is csökkentheti a mindennapos testne-
velés bevezetése.

Az életkori összehasonlításnál a fiatalabb fiúk (4-5.
osztály) aktívabbnak bizonyultak az idôsebbeknél (8-
9. osztály). A vártnak megfelelôen a relatív zsírhányad
negatív korrelációt mutatott az MVPA aktivitással.

Az angol hosszmetszeti kutatás (Ness és mtsai,
2007) során kiderült, hogy a testzsír és a kevés MVPA
tartományban eltöltött idô pozitívan korrelál. Azok a
gyermekek, akik legalább 15 percet töltöttek MVPA
tartományban, kevesebb eséllyel lesznek elhízottak.
A fiúknál 50, a leányok esetében pedig majdnem
40%-kal csökkenhet az elhízás veszélye. A tanulmány
szerint  nem magában a fizikai aktivitás, hanem an-
nak erôssége, az MVPA tartományban eltöltött idô a
meghatározó az obezitás szempontjából. Ezt inkább
fiúknál találták jellemzônek, a leányok feltehetôen
jobban tudták étkezésükkel kontrollálni a testtöme-
güket. Vizsgálatunkban mi is ezt tapasztaltuk a 4-5.
osztályosoknál, azonban csak a leányoknál volt nega-
tív szignifikáns összefüggés a relatív zsírhányad illet-
ve az MPVA tartományban töltött idô között. 

Az öt európai országot magába foglaló vizsgálatban
(Verloignel és mtsai, 2012) a leányok 4,6%-a érte el az
ajánlott 60 percet az MVPA tartományban, a fiúknak
pedig a 16,8%-a. A görög leányok egyike sem érte el az
ajánlott 60 percet ugyanebben a tartományban. A bel-
ga, a magyar és a holland leányok 1,5-2,1%-a érte el
az ajánlott 60 perces MVPA aktivitási zónában töltött
idôt, amíg ez az arány a svájci leányok esetében
12,5% volt. A svájci fiúk negyede (27,8%) töltött leg-
alább napi 60 percet az MVPA tartományban. A görög
fiúknak viszont csak 9,5%-a érte el a napi ajánlott
mozgási aktivitási szintet. Összességében elmondha-
tó, hogy az európai gyermekek nagyon csekély száza-
léka érte el az ajánlott minimum napi 60 perces MVPA
szintet és az inaktivitási szinten napi 8 órát töltöttek.
A fiúk valamivel többet mozogtak és jelentôs különb-
ség volt az országok között. Az MVPA-ban töltött aján-
lási idô alapján elmondható, hogy az európai gyerme-
kek keveset mozognak. A sajnálatos arányok rávilágí-
tanak a fizikai aktivitási programok fejlesztésének
szükségességére. Az iskolák igen nagy szerepet játsza-
nak a gyermekek napi mozgásának befolyásolásában.
A mi kutatásunkban, feltehetôen a mindennapos test-
nevelés felmenô rendszerben történô bevezetésének is
köszönhetôen azonban, a fiatalabb, sôt az idôsebb és
fiúk és leányok is átlagosan napi 90 percet töltöttek
MVPA tartományban. 
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44..  áábbrraa.. A fiatalabb (4-5. osztály) és az idôsebb (8-9.
osztály) MVPA aktivitásának összehasonlítása (* szig-
nifikáns különbség a nemek között, ↔ a korosztályok
között)
FFiigguurree  44.. Comparison of the minor (10 to 12 years old)
and major students (13 to 15 years old) MVPA (*signi-
ficant differences in gender, ↔ significant differences
between the age groups)

55..  áábbrraa.. A testzsír-százalék nemenként és osztályon-
ként (* szignifikáns különbség a nemek között, ↔ a
korosztályok között)
FFiigguurree  55.. Body fat % of the genders and classes (*sig-
nificant differences in gender, ↔ significant differences
between the age groups)

22..  ttáábblláázzaatt..  A zsírszázalék és az egyes intenzitási tartományokban eltöltött idô korreláció mintázata (szignifikáns
korreláció dôlt számokkal) 
TTaabbllee  22.. The correlation between fat% and the time spent in the activity levels (significant correlations in italics)

MVPA: A közepes és erôs intenzitású aktivitás összessége (Moderate and Vigorous Physical Activity)

rr ZZssíírr%% ZZssíírr%% ZZssíírr%% ZZssíírr%% ZZssíírr%%
((tteelljjeess  mmiinnttaa)) ((44--55..  oo..)) ((88--99..  oo..))  ((ffiiúúkk)) ((lleeáánnyyookk))

HHiippooaakkttíívv  iiddôôttööllttééss 0.16 0.05 0.12 0.04 0.30
KKöönnnnyyûû  aakkttiivviittááss -0.23 -0.16 -0.12 -0.06 -0.31

KKöözzeeppeess  iinntteennzziittááss -0.24 -0.20 -0.07 -0.06 -0.27
EErrôôss  iinntteennzziittááss -0.26 -0.41 -0.13 -0.24 -0.21

NNaaggyyoonn  eerrôôss  iinntteennzziittááss -0.19 -0.19 -0.23 -0.25 -0.28
MMVVPPAA -0.20 -0.27 -0.10 -0.11 -0.29
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Egy másik európai tanulmány (Martinez-Gomez és
mtsai, 2010) szerint a 15 éves gyermekek 58 percet töl-
tenek MVPA tartományban naponta (leányok: 50, fiúk:
66 perc). Azok a gyermekek, akik nem érik el a napi 60
percet az MVPA tartományban, melybôl az intenzív zó-
nában töltött idô legalább 10 perc, nagyobb eséllyel
lesznek túlsúlyosak. A 15 éves gyermekeket vizsgáló
tanulmány szerint követendô példa a Kanadában meg-
állapított 90 perces MVPA tartományban töltött idô.

Az általunk végzett felmérésben a teljes minta
(N=196 fô) tekintetében a gyermekek 92 százaléka ér-
te el a 60 percet. A napi átlag MVPA tartományban
töltött idô 118,18±42,40 perc volt. Ebbôl az erôs (vi-
gorous) tartományban átlagosan napi 14,84±10,46
percet töltöttek a tanulók. A gyermekek 56%-a elérte
a napi 10 percet az erôs intenzitású tartományban. 

A fizikai aktivitási szintek és a testösszetétel lineá-
ris összefüggése az elvárt módon alakult: minél több
idôt töltöttek a gyermekek mozgással a közepes és
erôs intenzitású tartományban, annál kisebb volt a
relatív testzsírjuk. 

Egy korábbi magyar tanulmány szerint a leányok
96%-a és a fiúk 92%-a érte el a napi ajánlott 60 per-
ces MVPA tartományban töltött idôt, a 11 éves  gyer-
mekek átlagosan 68 percet töltöttek a fent említett in-
tenzitási zónában. A leányok és a fiúk között nem volt
statisztikailag alátámasztható különbség az aktivitás-
ban. (Uvacsek és mtsai, 2011). Az általunk vizsgált
gyermekek az ajánlott napi minimum egy óra helyett
két órát töltöttek a mérsékelt és erôs intenzitású
(MVPA) fizikai aktivitás tartományban. 

A mi kutatásunkból viszont az is kiderült, hogy az ál-
talános iskola kezdetétôl a középiskola megkezdéséig
átlagosan több idôt töltenek a fiúk a nagyobb intenzitá-
sú tartományban, mint a leányok, hasonlóan más kül-
földi vizsgálatokhoz. Továbbá a hipoaktív tartományban
való részvétel is a fiúknál bizonyult kevesebbnek.

Eredményeinkbôl arra a következtetésre jutottunk,
hogy a mindennapos testnevelés bevezetését követô 7-8
hónapos, heti 90 perces többlet testmozgás, feltehetôen
az elemszám korlátai miatt sem tekinthetô elegendônek
a teljes hatáselemzéshez. Sem a habituális fizikai akti-
vitás szintjében, sem pedig a relatív zsírtömegben nem
tapasztaltunk jelentôs különbséget a napi illetve a heti
2-3 testnevelés órán résztvevô gyermekek között, de a
tendencia mindenképpen pozitív irányba mutat. 

Kutatásunkban a korosztályos és nemi különbsége-
ket alapul véve, a csökkenô mozgásos aktivitás és a
növekvô testzsír százalék különösen a leányoknál ér-
hetô tetten, ezért javaslatként megfogalmazható az is-
kolák számára egy nemi differenciát figyelembe vevô,
egyedi programokat nyújtó mozgásos tervezet, mely az
életkor elôrehaladtával is képes a szervezett sportfog-
lalkozások keretében a mozgásos igényt fenntartani

Vizsgálatainkat a Magyar Sporttudományi Társaság
Mozgásgyógyszer Szakbizottságának Mozgás=Egész-
ség Programjának, valamint a TÁMOP-6.1.2/11/2
projekt keretében végeztük. 
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Összefoglaló
A tánc, különbözô sportágakkal összehasonlítva,

meglehetôsen kevés tudományos vizsgálatot és megje-
lent szakirodalmat tudhat magáénak, pedig hasonló
teljesítményt igényel, mint a legtöbb sport. Komplex
mozgásforma, mivel össze kell hangolni nemcsak a
saját testünk mozgását, hanem a mozdulatainkat a
zenével és a partnerünkkel is, figyelni kell arra, hogy
helyesen végezzük a technikai elemeket, eközben pe-
dig lehengerlô elôadást nyújtsunk és élvezetet sugá-
rozzunk. De vajon mi motiválhatja a táncosokat? Ku-
tatásunkban társastáncosokat kerestünk meg, és azt
a célt tûztük ki magunk elé, hogy megvizsgáljuk, mi-
lyen tényezôk motiválják ôket, illetve mit éreznek tánc
közben, mindezt pedig befolyásolhatja-e a nemük, az
életkoruk, vagy a tánctudásuk szintje. Vizsgálatunk
során az eredeti 7 faktoros sportmotivációs kérdôívet,
illetve a legújabb flow kérdôívet alkalmaztuk. Össze-
sen 113 fô, 61 nô és 52 férfi vett részt a vizsgálatban,
melyet internetes kérdôív formájában végeztünk. A
sportmotivációra vonatkozóan eredményül azt kap-
tuk, hogy a nôk inkább belsôleg motiváltak, külsô
motiváció és amotiváció esetén viszont nem különböz-
nek a férfiaktól; nem mutatható ki életkori különbség;
tánctudásbeli eltérés pedig az extrinzik motivációnál
jelentkezik. A flow élményre vonatkozóan megfigyel-
tük, hogy autotelikus élmény esetén szignifikáns a
nemek közti különbség; az életkori csoportok között
csak a kontrollérzés kapcsán látható kisebb különb-
ség; valamint tánctudásbeli eltérés a flow mélyebb
szintjén lévô összetevôknél mutatkozik. A kapott ered-
mények alátámasztanak korábbi kutatási eredménye-
ket, viszont felvetnek újabb kérdéseket, melyek továb-
bi vizsgálatokat igényelnek.

KKuullccsssszzaavvaakk:: sportmotiváció, flow élmény, társastánc

Abstract
Dance comparing with other sport branches

appears only in a few scientific studies and published
literature none the less it requires same performance
as the most sports. We know from our experience that
dance is one of the most complex forms of movement,
because it is necessary to coordinate the body move-
ment with the music and with the partner. The dancer
needs to pay attention for the correct technical elem-
ents meanwhile he/she has to transmit pleasurable
and crushing performance. What can motivate the
dancers? We were looking for ballroom dancers in our
research. Our goal was to examine what factors can
motivate them and what kinds of feeling they have
during dancing, whether their gender, their age or
level of their dance knowledge can influence them or

not. The original seven-factors sport motivation ques-
tionnaire and the most recent flow questionnaire were
used during our study. 61 women and 52 men (total-
ly 113 people) were participated in the study, which
was collected via the internet through online ques-
tionnaires. Regarding to sport motivation we got the
following result: women are mainly internally motiv-
ated, in case of amotivation and external motivation
there are no difference between the men and women.
There is no difference in age and dance skills differ-
ence occurs only in extrinsic motivation. Regarding to
the flow experience we noticed significant differences
between genders in case of autotelic experience. There
were minor differences only in case of control feeling
between the age groups. In case of components at
deeper flow level dance skills differences were found.
The results verified the results of previous researches
however they raise some new questions which require
further investigation.

KKeeyywwoorrddss::  sport motivation, flow experience, ball-
room dance

Bevezetés
A tánc egy olyan mûvészeti ág, melyben a testünk

ritmikus, zenére való mozgatásával érzelmeket fejez-
hetünk ki és kapcsolatokat építhetünk (Adshead-
Lansdale, 1994). Az idôk folyamán sokféle táncstílus
alakult ki, melyek különbözô célokkal és táncformák-
kal rendelkeznek. A társastánc ezek közül egy olyan
páros táncforma, mely világszerte ismert és a mai na-
pig nagy népszerûségnek örvend, a fiatalok és az idô-
sebbek is egyaránt kedvelik mind a latin mind a stan-
dard táncokat (Silvester, 1993). Úgy gondoljuk, a tár-
sastánc sok hasonlóságot mutat egyéb sportágakkal,
hiszen itt is aktív testmozgásról van szó, lehetôség
van versenyzésre és sportkarrier befutására, ráadásul
számos sport tartalmazza az alapelemeit: torna, mû-
korcsolya, jégtánc. Azonban a tánc tudományos vizs-
gálata még mindig gyerekcipôben jár, nem beszélve a
társastáncról, mert a mûvészi jellemzôk miatt (kreati-
vitás vagy változékonyság) nehéz leírni a megtapasz-
talt élményeket (Stinton, 1997). Kutatásunk célja,
hogy bôvítsük e szakirodalmat, és a sportolókkal vég-
zett kutatási eredményekbôl kiindulva megvizsgáljuk
a magyarországi társastáncosok motivációját és flow
élményét.

A sportpszichológia egyik kiemelt kutatási területe a
sportolók motivációja. E jelenség meghatározza a
szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szerve-
zettségét és a hatékonyságát is egyben (Faludi és
mtsai, 2012). A pontos leírására és magyarázatára
számos elmélet született, melyek hangsúlyaikban és
nézôpontjaikban néha nagyon eltérnek egymástól
(Szabó, 2004). Az egyik legelterjedtebb sportmotiváci-
ós elmélet Deci és Ryan nevéhez fûzôdik. A szelfdeter-
minációs elmélet (önmeghatározás) szerint a motivá-
ció mértéke annak helyétôl függ, így megkülönböztet-
hetô a belsô (intrinzik) és a külsô (extrinzik) motivált
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állapot (Deci és Ryan, 1985). A legtöbb kutató szerint
mindkét motivációs típus egy-egy globális konstruk-
ció, a belsô motiváció célja maga az öröm és az elége-
dettség érzése, míg a külsô motivációt jutalom vagy
külsô kényszer hajtja (Gyömbér és mtsai, 2012).
Azonban néhány kutató úgy véli, hogy további motí-
vumok különíthetôk el, ezáltal egy kontinuumon áb-
rázolhatók az önszabályozás szintjének megfelelôen.
Pelletier és munkatársai (1995) kutatásukban három-
három motivációs fajtára bontották a külsô és a belsô
motivációt, és az általuk alkotott definíciók alapján al-
kotta meg Vallerand (1997) hierarchikus motiváció el-
méletét (11..  áábbrraa). 

Az a sportoló, aki szeretne új edzésmódszereket
megismerni, vagy új technikákat elsajátítani, azt a tu-
dás megszerzésére irányuló intrinzik motiváció hajtja
(Pelletier és mtsai, 1995). Ilyenkor az ember saját
megelégedésére vesz részt egyes cselekvésekben,
melyben az adott aktivitáshoz kapcsolható ismeretek
megszerzése a cél. Összefüggésbe hozható olyan tulaj-
donságokkal, mint például az érdeklôdés, a kíváncsi-
ság, a tanulás vagy a tudásvágy (Járai, 2004). Ha egy
versenyzô tökéletesíteni szeretné a saját technikáját,
vagy szeretné a képességeit mesteri szintre fejleszteni,
akkor a befejezettségre törekvés intrinzik motivációjá-
val rendelkezik (Pelletier és mtsai, 1995). A viselkedés
öröme az önmagunk meghaladásában és a kreatív te-
vékenységben rejlik, a hangsúly pedig a cselekvés fo-
lyamatán és nem a végeredményen van (Járai, 2004).
Az a sportoló, aki azért vesz részt a tevékenységben,
hogy különbözô ösztönzô érzéseket megtapasztaljon,
mint például öröm, esztétikai élmény, izgalom, szóra-
kozás, az élvezetek keresésére intrinzik motiváltnak
mondható (Pelletier és mtsai, 1995). A legtöbb eset-
ben ezzel a motivációfajtával azonosítják az intrinzik
motivációt, melyben az aktivitásban való részvétel él-
vezete a legfontosabb (Deci és Ryan, 1985). 

Az extrinzik szabályozók szintjén a legalacsonyabb
az önállóság mértéke, a viselkedést a különbözô típu-
sú megerôsítésektôl teszi függôvé az egyén (Járai,
2006). Amennyiben egy sportoló azért edz, hogy minél
nagyobb hírnévre tegyen szert vagy több pénzhez jus-
son a szponzorok és versenydíjak által, akkor a visel-
kedését egyértelmûen a külvilág határozza meg (Járai,
2004). Az introjektált szabályozók szintjén az egyén
elkezdi befelé vetíteni a viselkedésének okait, így azok
konkrét jelenlétére már nincs szükség, a személyisé-
gen belül határozzák meg a viselkedést (Járai, 2006).
Ha valaki azért sportol, hogy a fizikai megjelenését tö-
kéletesítse, akkor motivációja introjektált szabályo-

zóktól függ (Járai, 2004). Ebben az esetben a cselek-
vést a büszkeség és az önértékelés növelése illetve a
szégyen és a szorongás elkerülése motiválja, pl. ha a
sportoló úgy érzi, hogy nem a legjobb formájában van,
szégyellni kezdi magát (Pelletier és mtsai, 1995). Az
azonosulás/identifikáció szintjén a viselkedés okait
és azok értékelését az egyén a sajátjaként éli meg
(Deci és Ryan, 1991). Ilyenkor a belsô törekvések és a
külsô elvárások közötti konfliktus minimalizálódik,
így a viselkedés már szelfdeterminált cselekvésnek te-
kinthetô. A szelf határozza meg a szándékot, melynek
véghezvitele a külvilág követelményeinek is eleget tesz
(Járai, 2006). Ha az ember barátai miatt jár edzések-
re vagy úgy érzi, hogy részvételével hozzájárul a csa-
pat fejlôdéséhez, akkor az identifikáció határozza meg
a viselkedését (Pelletier és mtsai, 1995). 

A motiváció pszichológiájában azok az esetek is fon-
tosak, amikor a személyek valamilyen viselkedésre
nem motiváltak, vagy éppen elvesztették motivációju-
kat (Vallerand, 1997). Ilyenkor úgy érzik a sportolók,
hogy nem értenek hozzá és nincs kontrolljuk a moz-
gás felett, nincs kapcsolat a tettük és az eredményeik
között. Az amotivált sportolók nem tudják meghatá-
rozni, hogy miért is sportolnak, a motiváció hiánya
pedig a személyre és a cselekvésre vonatkozó hiedel-
mekkel értelmezhetô (Pelletier és mtsai, 1995). 

Az áramlat (flow) élmény kutatása és elmélete az
intrinzik motiváció illetve az autotelikus tevékenység
jelenségkörébôl nôtte ki magát. A flow elmélet szerint,
az áramlat élmény a személyiség kiteljesedésének és a
képességek fejlôdésének egyik központi mozgatórugó-
ja. Egy olyan pszichikus állapot, mely a lelki mûködés
leghatékonyabb módját tükrözi. A flow-modell szerint
az optimális élmény egy aktuálisan zajló cselekvésbe
való teljes bevonódás útján alakul ki (Csíkszentmihá-
lyi, 1997). Átélése univerzális, bármilyen tevékenység
végzése közben megjelenhet, ugyanakkor jelentôs
egyéni különbségek vannak akár az élmény minôsé-
gében, akár a cselekvés átélésének vágyában vagy
gyakoriságában is (Oláh, 2005). 

A sport számos alkalmat nyújt a flow állapot eléré-
séhez, ami összesen 9 összetevôre bontható. A flow el-
sô számú feltétele, hogy az ember képességeivel pozi-
tív egyensúlyban legyenek a választott kihívásai. Az
egyén által érzékelt képességek szintje, akárcsak a
vállalt kihívások mértéke fokozatosan növelhetô. A
flow állapot pedig akkor jön létre, ha beáll a harmó-
nia, illetve ha mind a kihívások, mind az alkalmazott
készségek szintje magasabb a mindennapinál (Csík-
szentmihályi, 1998). Fontos az is, hogy az illetô eggyé
váljon a mozdulataival, melyhez semmilyen erôfeszí-
tést nem kell tennie, az elméje már spontán módon
dolgozza fel a testébôl érkezô információkat. Ebben az
állapotban az ember teljesen feloldódik abban, amit
csinál és igen pontosan képes idôzíteni a mozdulatait
(Csíkszentmihályi, 1997). Flow állapotba csak akkor
kerülhet az ember, ha elôre meghatározza a céljait,
azaz pontosan tudja, hogy melyik pillanatban mit kell
tennie. Például az elképzelt pozitív kimenetel segíti az
adott tevékenységre való fókuszálást, ezáltal elôkészí-
ti a talajt a flow számára is (Oláh, 2005). A különféle
visszajelzések adják a sportoló számára a saját testé-
rôl és teljesítményérôl való tudást és lehetôvé teszik,
hogy eredményesen folytassa a céljai elérése érdeké-
ben tett erôfeszítéseit (Nakamura és Csíkszentmihá-
lyi, 2003). Flow állapotban tökéletesen és terv szerint
összpontosít az egyén, semmilyen más gondolat nem
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11..  áábbrraa.. Vallerand (1997) hierarchikus motiváció el-
méletének modellje (Ryan és Deci (2000), 72.o.)
FFiigguurree  11.. Vallerand (1997) hierarchical model of motiv-
ation theory (Deci and Ryan (2000), page 72)
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vonja el a figyelmét a pillanatnyi feladatról (Csíkszent-
mihályi, 1998). Optimális élmény alatt az ember úgy
érzi, hogy hatalma van afölött, amit csinál, hogy sem-
mit nem tudna elrontani, felszabadul és megszûnik a
kudarctól való félelme (Csíkszentmihályi, 1997). A
flow felszabadítja az embert az önmaga miatti aggódás
alól. Nem engedi az embert olyan dolgokra koncent-
rálni, amelyek amúgy rengeteg idôt elvesznek a min-
dennapi életébôl (Oláh, 2005). A flow átélése közben
felszabadul az egyén az idô nyomása alól is. Az ese-
ménytôl és a sportoló beállítódásától függ, hogy mi-
lyen módon alakul át az idô, felgyorsultnak vagy lelas-
sultnak érzékeli azt (Nakamura és Csíkszentmihályi,
2003). A flow egyik legfontosabb jellemzôje pedig,
hogy önmagában is jutalomértékû állapot, mely na-
gyon élvezetes és optimális. Az autotelikus élmény a
flow többi nyolc összetevôjének a végeredménye, flow
átélése után még hosszú ideig mámoros hangulatban
tartja az embert (Csíkszentmihályi, 1997). 

A sportmotivációra vonatkozó kutatások kimutat-
ták, hogy a szelfdetermináció sok formája szoros kap-
csolatot mutat a pozitív érzelmekkel, a kiégéssel, a
nagyobb koncentrációs képességgel, a hatékony meg-
küzdési stratégiákkal és a célok elérésével (Weiss és
Amorose, 2008). Viszont ezek a kutatások nem érté-
kelték mind a hét motiváció típust, így Briére és mun-
katársai (1995) egy megfelelô mérôeszközt próbáltak
alkotni, melyet azóta már több nyelvre lefordítottak
megbízható eredményei miatt. A pszichológia ezzel
szemben kevesebb figyelmet fordított a flow élmény
szisztematikus vizsgálatára, mivel ez a jelenségkör
hosszabb ideig kívül esett a tudományos vizsgálódás
területén (Richardson, 1999). Jackson és Marsh
(1996) nevéhez fûzôdik a speciálisan csak sportolókra
kifejlesztett Flow Állapot Skála (FSS), viszont az ered-
ményeik megkérdôjelezték a skála érvényességét. Az
idôélmény átalakulása és az öntudatvesztés között
alacsony volt a kommunalitás, tehát kevésbé voltak
jelentôs faktorok a flow élmény kialakulása szempont-
jából, illetve az autotelikus élmény csak másodlagos
faktorként jelent meg, mivel a globális flow élmény
már eleve önmagában hordozta. Jackson és Eklund
(2002) megalkottak egy újabb verziót (FSS-II), mely-
ben a skála megbízhatósága erôsebb lett, és megfele-
lôen mérte az összes flow tényezôt. 

A fentiekbôl is látható, hogy egyelôre kevés kutatá-
si eredmény született a sportmotiváció és a flow él-
mény mélyebb feltárásáról, még kevesebb a kettô
kapcsolatáról. Kowal és Fortier (2000) utal elsôként
a két jelenség összefüggéseire, sportmotivációs mo-
delljükben kihangsúlyozzák az áramlat élmény jelen-
létét, mint a motivációs folyamat következményét, il-
letve Martin és Cutler (2002) figyelték meg vizsgála-
tukban, hogy az optimális élmény pozitív kapcsolat-
ban áll a belsô motivációval. Ráadásul fontos kiemel-
ni, hogy a tudományos vizsgálatok többsége sporto-
lókkal foglalkozik, nem pedig táncosokkal, azon be-
lül is társastáncosokkal. Jackson és Eklund (2004)
kimutatták, hogy bármely tánc képviselôi többször
tapasztalhatnak flow élményt, mint például sporto-
lók vagy mûvészek. Valamint Stinson (1997) kutatá-
si eredményében fellelhetôk azok a motivációs (tanu-
lás, kreativitás, mozgás, társas interakciók) és flow
élményhez tartozó tényezôk (stresszoldás, koncent-
ráció, szabadság, transzcendencia), melyeket nem-
csak a sport, hanem a tánc, jelen esetben a társas-
tánc is kialakíthat. 

Hipotéziseink a fentiek alapján a következôk:
1. Pelletier és munkatársai (1995), valamint Járai

(2004) vizsgálati eredményeit alapul véve azt feltéte-
lezzük, hogy a társastáncot ûzô nôk inkább belsô,
míg a férfiak inkább külsô tényezôk által motiváltak.
A nôknek ugyanis kevésbé számít, hogy másoknak
bizonyítsanak, és ezzel tekintélyt szerezzenek maguk-
nak, míg ezek a szociális megerôsítések a férfiak szá-
mára nagyon fontosnak bizonyulnak. Mindezek alap-
ján azt is gondoljuk, hogy a férfiak nagyobb arányban
tapasztalnak motiválatlanságot, mint a nôk, mely a
kisebb szelfdeterminációval hozható összefüggésbe
(Fortier és munkaársai, 1995). 

2. Cuddihy és Corbin (1995), illetve Murcia és
munkatársai (2007) kutatása alapján úgy gondoljuk,
hogy az életkor elôrehaladtával fokozatosan nô a bel-
sô motiváltság. Gyermekkorban még erôteljes a szü-
lôi befolyás, késôbb a különbözô társas hatások erô-
södnek meg, de a személyiségfejlôdés során végül ki-
alakul egy olyan érték és normarendszer, mely a
szelfdetermináltság egyre magasabb fokának felel
meg.

3. Fortier és munkatársai (1995), valamint Chantal
és munkatársai (1996) megfigyeléseit alapul véve azt
feltételezzük, hogy a nagyobb társastánctudással
rendelkezôknek nagyobb a külsô motivációjuk a kez-
dô táncosokhoz képest. Kezdetben nagy a lelkesedés
a tánc iránt, sok az újdonság és az élvezet, majd a
sok edzés és az egyre rutinosabbá váló mozdulatok
után enyhülhet a belsô késztetés és ilyenkor külsô
jutalmak bevonásával maradhat fenn a motiváltság
(Fortier és mtsai, 1995).

4. Tenenbaum és munkatársai (1999) vizsgálati
eredményeivel összhangban úgy véljük, hogy nincs
nemi különbség a flow élmény átélésében, mind a
társastáncos férfiak, mind a nôk hasonlóan képesek
átadni magukat az optimális élménynek. 

5. Tenenbaum és munkatársai (1999) kutatási hi-
potéziséhez hasonlóan mi is azt feltételezzük, hogy a
fiatalabb társastáncosoknál jellemzôbb a flow maga-
sabb szintjeinek megjelenése, míg idôsebbeknél a
mélyebb. A flow magasabb szintjén az autotelikus él-
mény, a világos célok, az idôélmény átalakulása és a
cselekvés-tudat összeolvadása áll, míg a mélyebb
szinten a pillanatnyi feladatra való koncentráció, a
kontrollérzés, az egyértelmû visszajelzések, az öntu-
dat elvesztése és a kihívás-képesség egyensúly. A
flow mélyebb szintjén lévô összetevôket nehezebb
észrevenni, ezért több flow élmény adta tapasztalatot
igényelnek. Mivel az idôsebbek más területeken is át-
élhették már az optimális élményt, ezért számukra
könnyebb minél több összetevôt észlelni és felsorolni
a visszaemlékezés során.

6. Hefferon és Ollis (2006) vizsgálati eredményét
alapul véve úgy gondoljuk, hogy a nagyobb társas-
tánctudással rendelkezôknél mélyebb szinten jelenik
meg a flow élmény, míg a kezdôknél magasabb szin-
ten. Jackson és Eklund (2004) rámutattak arra, hogy
a tánc az egyik legalkalmasabb módja annak, hogy
minél több flow élményben legyen része az embernek,
így aki többet társastáncol, valószínûleg többször él-
heti át az optimális élményt, mely tapasztalat köze-
lebb viszi a flow mélyebb szintû összetevôinek felfede-
zéséhez is.

Hipotézisünk a skálákra vonatkozóan a következô:
7. Kowal és Fortier (2000) valamint Martin és

Cutler (2002) megfigyelései alapján a sportmotivációs
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skála és a flow élmény skála között szignifikáns, pozi-
tív lesz az együttjárás.

Anyag és módszerek
Vizsgálatunkban összesen 113 társastáncos vett

részt, 61 nô és 52 férfi, akiket kényelmi mintavétellel,
ismerôsségi alapon választottunk ki. A résztvevôk 12
és 35 év közöttiek voltak (átlag=19,54; szórás=4,29)
14 különbözô magyarországi táncklubból. A vizsgálat-
hoz az angol nyelvû Sport Motivation Scale-t (1995) és
a Flow State Scale-II-t (2002) használtuk, melyeket
két anyanyelvi szinten magyarul és angolul beszélô
segítségével magyarra fordítottunk és ellenôrzéskép-
pen visszafordítottunk. Az így létrehozott Sportmoti-
vációs Skála 28 tételbôl áll, melyek mérik az intrinzik
motiváció és az extrinzik motiváció Vallerand-féle hie-
rarchikus modelljében megnevezett részeit. A Flow él-
mény Skála pedig összesen 36 tételbôl áll, melyek mé-
rik a Csíkszentmihályi által megnevezett összes flow
összetevôt (autotelikus élmény, világos célok, kihívás-
képesség egyensúly, cselekvés-tudat összeolvadása,
pillanatnyi feladatra való koncentráció, kontrollérzés,
egyértelmû visszajelzések, önmagunkkal kapcsolatos
tudatosság elhalványulása, idôélmény átalakulása). A
vizsgálatot internetes kérdôív formájában végeztük
Google Drive segítségével. A vizsgálati személyeknek
az volt a feladatuk, hogy a sportmotiváció esetén egy
hétfokú Likert-skála segítségével jelöljék meg, hogy
mennyire érzik igaznak önmagukra vonatkozóan az
adott állításokat. A flow élmény esetén egy ötfokú
Likert-skálán kellett megjelölni, hogy melyik érték fe-
jezi ki leginkább az átéltekkel kapcsolatos érzéseiket.
A feladat elôtt néhány demográfiai kérdést is feltet-
tünk, hogy az elemzés során össze tudjuk hasonlítani
a nemüket, az életkorukat és a társastánctudásuk
szintjét, melyet több versenyzésre, edzésre vonatkozó
kérdéssel igyekeztünk megállapítani.

Az adatokat SPSS Statistics programmal elemeztük.
A nemek közti különbségeket kétmintás t-próbával,
az alcsoportok közti különbségeket variancia-analí-
zissel, az összefüggéseket Pearson-féle lineáris korre-
láció-analízissel és regresszió-analízissel elemeztük, a
szignifikanciaszint p < 0,05 volt.

Eredmények
A sportmotivációs skálán végzett belsô konzisztencia

mérésének eredményei arra engednek következtetni,

hogy az egy faktorba tartozó itemek összefüggnek egy-
mással, ezért alkalmasak a gyakorlati felhasználáshoz
(0,9<α<0,6). Egyedül az extrinzik motivációhoz tartozó
introjekció faktornál jelentkezik alacsonyabb korrelá-
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22..  áábbrraa.. Nemi különbségek a sportmotiváció intrinzik
elsajátítás és intrinzik tapasztalatkeresés típusaiban,
a résztvevôk válaszainak átlaga alapján
FFiigguurree  22.. Gender differences in types of intrinsic ac-
quisition of sport motivation and intrinsic searching
of experience, based on the average of the responses
of the participants

33..  áábbrraa.. Az extrinzik külsô szabályozás általi motivált-
ság mértéke a tánccal töltött évek függvényében, a
résztvevôk válaszainak átlaga alapján
FFiigguurree  33.. Rate of extrinsic motivation by external
control as a function of the years spent with dance,
based on the average of the responses of the partici-
pants

11..  ttáábblláázzaatt.. A magyarra fordított Sportmotivációs skála típusainak és a Flow élmény skála egyes összetevôinek k
TTaabbllee  11.. Correlation table of the Hungarian translation of the types of Sport Motivation Scale and the flow experience o

IInntt.. IInntt.. EExxtt.. EExxtt.. AAmmoottiivváácciióó CCsseelleekkvvééss VV
ttöökkéélleetteessssééggrree  ttaappaasszzttaallaatt-- kküüllssôô iiddeennttiiffiikkáácciióó ttuuddaatt

ttöörreekkvvééss kkeerreessééss sszzaabbáállyyoozzááss öösssszzeeoollvvaaddáássaa
IInntt..eellssaajjááttííttááss ,685(**) ,559(**) ,268(**) ,301(**) -,245(**) 0.177 ,
IInntt..ttöökkéélleetteessssééggrree..ttöörreekkvvééss ,699(**) ,389(**) ,478(**) -,204(*) 0.154 ,
IInntt..ttaappaasszzttaallaattkkeerreessééss ,359(**) ,461(**) -,306(**) ,260(**) ,
EExxtt..kküüllssôô..sszzaabbáállyyoozzááss ,445(**) -0.074 ,222(*) ,
EExxtt..iiddeennttiiffiikkáácciióó -,191(*) ,217(*) ,
AAmmoottiivváácciióó -,216(*) -,
CCsseelleekkvvééss  ttuuddaatt  öösssszzeeoollvvaaddáássaa
VViilláággooss  ccééllookk
EEggyyéérrtteellmmûû  vviisssszzaajjeellzzéésseekk
PPiillllaannaattnnyyii  ffeellaaddaattrraa  vvaallóó  kkoonncceennttrráácciióó
KKoonnttrroolllléérrzzééss
ÖÖnnttuuddaatt  eellhhaallvváánnyyuulláássaa
IIddôôééllmméénnyy  ááttaallaakkuulláássaa
AAuuttootteelliikkuuss  ééllmméénnyy
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ció az elemek között, ezért a késôbbi vizsgálatok során
ezt a faktort figyelmen kívül hagytuk. A sportmotiváci-
ós skála feltáró faktorelemzése kapcsán azt találtuk,
hogy mind a hét motivációs típus egy faktorba sorol-
ható, az amotiváció negatívan, míg a három belsô és
három külsô motivációs típus pozitívan korrelálnak
egymással. A normalitásvizsgálat alapján elmondható,
hogy homogének a személyek válaszai, tehát alkal-
mazhattunk paraméteres próbákat.

A nemi különbségek feltárásához kétmintás t-pró-
bát használtunk. Eredményül azt kaptuk, hogy az int-
rinzik elsajátításban (t(111) = 4,241; p = 0,042) és ta-
pasztalatkeresésben (t(111) = 10,269; p = 0,002) jele-
nik meg szignifikáns különbség, mely azt mutatja,
hogy a nôk inkább belsôleg motiváltak, mint a férfiak
(22..  áábbrraa). A többi motivációtípus esetén nincs szignifi-
káns különbség a két nem között, még az amotiváció-
ban sem, bár a férfiak többször érzik magukat moti-
válatlannak a nôkhöz képest (t(111) = 3,347; p =
0,070). Az életkori kategóriák összevetése során nem
kaptunk különbséget a csoportok között egyik moti-
váció esetén sem. 

A tánctudásbeli különbségeket egyszempontos
ANOVA-val vizsgáltuk. Megfigyelhetô, hogy az extrin-
zik külsô szabályozásban lett egyedül szignifikáns

eredmény (F(2) = 6,706; p = 0,002), tehát minél többet
foglalkozik valaki a társastánccal, annál inkább külsô
tényezôk motiválják (33..  áábbrraa). Parciális korreláció se-
gítségével is megvizsgáltuk ezt az összefüggést, és a
kortól eltekintve még erôsebb a kapcsolat közöttük
(r(110) =0,302; p = 0,001).

A flow élmény skálán végzett belsô konzisztencia
mérésének eredményei azt mutatják, hogy összefüg-
genek egymással az egy faktorba tartozó itemek, erô-
sebb korrelációt mutatnak, mint a sportmotivációs
kérdôív esetén, így mind a kilenc összetevô használ-
ható. A flow élmény skála faktorelemzése kapcsán azt
találtuk, hogy a kilenc összetevô két faktorba sorolha-
tó, az idôélmény átalakulása kivételével a többi korre-
lál egymással. A normalitásvizsgálatban megfigyelhe-
tô, hogy a személyek válaszai homogének, így itt is al-
kalmazhattunk paraméteres próbákat a további elem-
zéshez. 

A flow élményben jelentkezô esetleges nemi különb-
ségek feltárásához szintén kétmintás t-próbát alkal-
maztunk. Eredményül azt kaptuk, hogy az autoteli-
kus élmény esetén szignifikáns a nemek közti különb-
ség (t(111) = 17,378; p < 0,001), míg a többi összete-
vônél ez nem jelenik meg. Ez azt mutatja, hogy a tár-
sastáncoló nôk a férfiakhoz képest jobban át tudják
adni magukat az autotelikus élménynek. Az életkori
eltérések megfigyelésénél azt kaptuk, hogy nincs szig-
nifikáns különbség az életkori csoportok között, vi-
szont a kontrollérzés kapcsán közel szignifikáns kü-
lönbség figyelhetô meg (F(2) = 2,937; p = 0,055). Minél
idôsebb egy társastáncos, annál inkább képes kont-
rollt gyakorolni a mozgása és önmaga felett, és ezáltal
átélni a flow egy mélyebb szintjét. A társastánctudás
vizsgálata során megfigyelhetô, hogy szignifikáns a
különbség a kihívás-képesség egyensúly (F(2) = 4,553;
p = 0,013) és az egyértelmû visszajelzések esetén (F(2)
= 3,155; p = 0,047), enyhe a feladatra való koncentrá-
ció kapcsán (F(2) = 3,027; p = 0,053), a többinél pedig
nincs különbség. Mindhárom összetevô esetén el-
mondható, hogy minél több idôt foglalkozik valaki a
társastánccal, annál inkább megtapasztalja ôket az
egyén (44..  áábbrraa).

A sportmotivációs és a flow élmény skála közti kap-
csolatot Pearson-féle korrelációval vizsgáltuk meg.
Erôs korreláció egyedül az intrinzik tapasztalatkeresés
és az autotelikus élmény között van, a kapcsolatok
többsége gyengén korrelál egymással. A skálák közti
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44..  áábbrraa.. A flow élmény egyértelmû visszajelzések, kihí-
vás-képesség egyensúly és pillanatnyi feladatra való
koncentráció összetevôinek átélésében jelentkezô kü-
lönbségek a tánccal töltött évek függvényében
FFiigguurree  44.. Differences in the flow experience feedback,
in the equilibrium of challenge-skill and in the em-
pathy of the components of the concentration of the
current task, based on the years spent with dance

k korrelációs táblázata (a sötéttel kihúzott értékek az erôs kapcsolatokra utalnak)
ce of each component (values with dark refer to the strong relations)

VViilláággooss EEggyyéérrtteellmmûû PPiillllaannaattnnyyii KKoonnttrroolllléérrzzééss ÖÖnnttuuddaatt IIddôôééllmméénnyy AAuuttootteelliikkuuss KKiihhíívvááss
ccééllookk vviisssszzaajjeellzzéésseekk ffeellaaddaattrraa  vvaallóó eellhhaallvváánnyyuulláássaa ááttaallaakkuulláássaa ééllmméénnyy kkééppeesssséégg

aa kkoonncceennttrráácciióó eeggyyeennssúúllyy
,319(**) ,369(**) ,285(**) ,269(**) 0.138 0.135 ,334(**) ,419(**)
,289(**) ,265(**) ,291(**) 0.138 0.094 ,241(*) ,469(**) ,353(**)
,317(**) ,243(**) ,276(**) 0.121 0.109 ,266(**) ,518(**) ,249(**)
,429(**) ,432(**) ,336(**) ,243(**) 0.049 0.108 ,231(*) ,367(**)
,340(**) ,200(*) ,202(*) 0.096 ,199(*) ,225(*) ,404(**) ,238(*)

-,250(**) -,297(**) -,277(**) -,241(*) -,308(**) -0.128 -,366(**) -,318(**)
,224(*) ,333(**) ,367(**) ,313(**) ,362(**) ,368(**) ,210(*) ,442(**)

,604(**) ,435(**) ,503(**) ,309(**) 0.088 ,481(**) ,494(**)
,548(**) ,705(**) ,355(**) 0.015 ,297(**) ,511(**)

,565(**) ,434(**) 0.099 ,302(**) ,424(**)
,360(**) 0.061 ,267(**) ,473(**)

0.167 ,300(**) ,292(**)
,340(**) 0.172

,339(**)
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kapcsolatok többnyire pozitív irányúak, az amotiváció
az egyetlen, ami fordítottan arányos a flow élmény
mind a 9 összetevôjével. Mindez alapján elmondható,
hogy az egyes motivációs faktorok kapcsolatba hozha-
tók a flow mélyebb szintjén lévô összetevôkkel, melyek
nagyban befolyásolják, hogy milyen típusú motiváció-
val rendelkezik az adott társastáncos (11..  ttáábblláázzaatt).

Megvizsgáltuk a megfigyelt nemi különbségek kap-
csolatát is a flow élménnyel, és azt találtuk, hogy nôk
esetén az intrinzik tapasztalatkeresés és az autoteli-
kus élmény gyengén (r = 0,213), míg férfiak esetén
erôsen korrelál egymással (r = 0,622). Tehát a nôk ak-
kor is képesek lehetnek flow élmény átélésére, ha nem
belsôleg motiváltak, ellenben a férfiaknál ez alapfelté-
tel az optimális élmény kialakulásához. 

Annak érdekében, hogy elkülöníthetô legyen az
egyes tényezôk független kapcsolata, lineáris reg-
resszió elemzést is végeztünk. Az intrinzik elsajátítást
leginkább a kihívás-képesség egyensúly, míg az int-
rinzik tökéletességre törekvést elsôként az autotelikus
élmény, majd a kihívás képesség egyensúly határozza
meg. Az intrinzik tapasztalatkereséshez legközelebb
szintén az autotelikus élmény áll, ezt követi a nem. Az
extrinzik külsô szabályozást legdominánsabban a
tánctudás szintje jellemzi, majd az egyértelmû vissza-
jelzések és az öntudat elhalványulása, míg az extrin-
zik identifikációra leginkább a nem és az autotelikus
élmény van hatással. Az amotiváció legjobb elôrejelzô-
je pedig szintén az autotelikus élmény.

Megbeszélés és következtetések
A vizsgálatban több szignifikáns eredmény is szüle-

tett, melyek részben igazolják a hipotéziseinket. Azon-
ban mivel a vizsgált minta nem reprezentatív, ezért a
következtetések csak erre a mintára igazak, így csak
fenntartásokkal lehet a következô általánosításokat
levonni.

A vizsgálat során eredményül azt kaptuk, hogy az
intrinzik motiváció két típusánál, az elsajátításnál és
a tapasztalatkeresésnél a nôk szignifikánsan nagyobb
belsô motiváltsággal rendelkeznek a férfiakhoz ké-
pest, viszont extrinzik motivációban nincs nemi kü-
lönbség. Tehát a nôk jobban érdeklôdnek az adott
mozgásforma elsajátítása iránt, és az élvezetet keresik
a fizikai aktivitásban. Ezt magyarázhatja az, hogy a
társastáncot alapvetôen nôiesnek tartják az emberek,
ezért a férfiak kevésbé választják ezt a mozgásfajtát
(Klomsten és mtsai, 2005). Ráadásul a férfiak motivá-
ciója a saját képességeik bizonyításán alapszik, egy-
fajta sportbeli nyereségvágy hajtja ôket, így az élvezet
helyett inkább a bizonyítás a fontos számukra (Járai,
2004). Az a tény, hogy nem jelent meg különbség a
nôk és férfiak között egyik külsô motivációtípus ese-
tén sem szinte minden eddigi sportmotivációbeli nemi
különbségeket vizsgáló kutatásnak ellentmond. Az
amotivációt tekintve sem jött ki szignifikáns ered-
mény, azonban egy enyhe tendencia megfigyelhetô,
miszerint a motiválatlanság jellemzôbb a férfiaknál.
Ennek oka a nemi sztereotípiákban, illetve a szelfde-
termináció eltérô fokában keresendô. Nemcsak a
sport, hanem az oktatás és a személyközi kapcsola-
tokban is bizonyítottan megjelenik, hogy a nôk a
szelfdetermináltság magasabb fokával rendelkeznek,
mint a férfiak (Briére és munkatársai, 1995; Fortier és
munkatársai, 1995). Továbbá a vizsgálat alapján nem
mutatható ki életkori különbség egyik motivációtípus
esetén sem. A korábbi kutatásokban az idôsebbek na-

gyobb belsô motivációról számoltak be, mint a fiata-
labbak, mivel számukra a sport enyhíti a társadalmi
nyomások okozta feszültségeket és nagyobb mértékû
élvezetet és szórakozást nyújt, mint a fiatalabbaknak
(Cuddihy és Corbin, 1995; Murcia és munkatársai,
2007). Az eredményeink viszont utalhatnak arra,
hogy a sportokkal szemben a társastánc minden élet-
korban képes élvezetes élményt adni, ezáltal belsôleg
motiválni (Stinton, 1997). Társastánctudásra vonat-
kozóan szignifikáns eredmény egyedül az extrinzik
külsô szabályozás esetén jelent meg. Ez az eredmény
megegyezik Fortier és munkatársai (1995), valamint
Chantal és munkatársai (1996) megfigyeléseivel,
azonban mi nem találtunk különbséget amotiváció te-
kintetében. 

A flow élményre vonatkozóan eredményül azt kap-
tuk, hogy az autotelikus élmény esetén szignifikáns a
nemek közti különbség, a nôk a férfiakhoz képest job-
ban át tudják adni magukat a flow élmény összetevô-
inek. Ez az eredmény ellentmond Tenenbaum és
munkatársai (1999) vizsgálati eredményeinek. Az el-
térést magyarázhatja az, hogy a vizsgált nôk inkább
rendelkeznek az autotelikus személyiség jellemzôivel,
mely metaképességek elôsegítik az áramlatba való
belépést és az élmény fenntartását. Ilyen képesség az
élet dolgai iránti általános kíváncsiság és érdeklôdés,
az állhatatosság, a kevéssé énorientált alapállás, ami-
nek eredménye az intrinzik motivációra való hajlam is
(Csíkszentmihályi, 2000). Nem jelent meg szignifikáns
különbség az életkori csoportok között, viszont a
kontrollérzés kapcsán megfigyelhetô egy enyhébb kü-
lönbség. Minél idôsebb egy társastáncos, annál in-
kább képes a tudatában lenni annak, hogy kemény
munkával megszerezheti a dolgok feletti kontrollt,
megbízhat a képességeiben, ezáltal képes elvégezni a
feladatát, elérni a kitûzött célt. Ennek az érzésnek az
eredménye az önbizalom és a nyugalom is (Csíkszent-
mihályi, 1997). A társastánctudás szintje alapján
szignifikáns a különbség a kihívás-képesség egyen-
súly és az egyértelmû visszajelzések esetén, míg eny-
he a pillanatnyi feladatra való koncentráció kapcsán.
Hefferon és Ollis (2006) kutatásukban szintén azt ta-
lálták, hogy a régebb óta sportolóknál dominánsan
megjelenik a kihívás-képesség egyensúly a többi flow
összetevôhöz képest. Jackson és Eklund (2004) rá-
mutattak arra, hogy a tánc az egyik legalkalmasabb
módja annak, hogy minél több flow élményben legyen
része az embernek, így aki többet társastáncol, való-
színûleg többször élheti át az optimális élményt, mely
tapasztalat közelebb viszi a flow mélyebb szintû
összetevôinek felfedezéséhez is. 

A sportmotivációs skála és a flow élmény skála bel-
sô konzisztenciája és faktoranalízise megerôsíti a kér-
dôív stabilitását, de a pszichometriai tulajdonságok
megállapításához, a skála megbízhatóságához és érvé-
nyesítéséhez azonban további kutatásokra van szük-
ség. Ezt nagyobb és szélesebb körû mintán kell elvé-
gezni, különös tekintettel a sportmotivációs skála int-
rojekció típusára és a flow kérdôív idôélmény átalaku-
lása összetevôjére, mivel ez a két elem nem megfelelô-
en illeszkedik. A skálák közti kapcsolatról elmondha-
tó, hogy erôs kapcsolat egyedül az intrinzik tapaszta-
latkeresés és az autotelikus élmény között van, a kap-
csolatok többsége gyengén korrelál egymással. 

A kutatás konklúziójaként elmondható, hogy sok
hasonlóság jelenik meg a sport és a társastánc, mint
egyfajta táncforma között, illetve sokféleképp fenn-
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tartható a motiváció, de a legeredményesebb az, ha
belsôleg motivált valaki. Ezt leginkább az érdeklôdés
fenntartásával, és az örömszerzéssel lehet elérni,
melyben a társaknak, a szülôi támogatásnak és az
edzôi stílusnak nagy szerepe van (Scanlan és mtsai,
1993). A belsô motivációhoz pozitívan kapcsolódik a
flow élmény, mely átélésével még jobban megszerethe-
tô az adott tevékenység (Martin és Cutler, 2002). Tár-
sastánc esetén gátolhatja a megtapasztalását, ha bi-
zalmatlan valaki akár az edzôvel, akár a partnerével
szemben, ha nem tetszik neki az adott zene, vagy a
koreográfia. A flow élmény érdekében meg kell tanul-
ni megbirkózni az esetleges kritikákkal, az elvárások-
kal, nem szabad önmagunkban kételkedni és hosz-
szabb távú célokat kell kitûzni magunk elé (Hefferon
és Ollis, 2006). Hiszen a flow élmény pillanatai kira-
gyognak emlékeink sokaságából, mivel a tökéletesség-
be enged bepillantani, ezért keresi újra és újra min-
denki ezt az élményt, ha egyszer már sikerült megta-
pasztalnia (Jackson és Csíkszentmihályi, 2001).

Úgy véljük, hogy kutatásunkkal sikerült megerôsí-
teni több, a sportmotivációval és a flow élménnyel
kapcsolatos szakirodalmi eredményt. Ugyanakkor
több érdekes megfigyelést is tettünk a társastáncban
megjelenô motivációs tényezôkre és a flow élmény át-
élésére vonatkozóan. Azonban fontos felhívnunk a fi-
gyelmet a vizsgálat néhány gyenge pontjára. A speciá-
lis populáció ellenére több kitöltôvel még jobban álta-
lánosítható eredmények születhettek volna, és a ská-
lák konzisztenciája is feltehetôen erôsebb lenne. Cél-
szerû lett volna egy személyiségtesztet (BFQ érzelmi
stabilitás és nyitottság dimenziói) és egy hangulat-
szintet mérô kérdôívet (PANAS) is felvenni a résztve-
vôkkel, mert az autotelikus személyiségjegyekkel ren-
delkezôk nagyobb valószínûséggel élnek át flow él-
ményt és intrinzik motiváltabbak (Csíkszentmihályi,
2000), illetve a pozitív érzelmek szoros kapcsolatban
állnak a szelfdetermináció egyes formáival is (Weiss és
Amorose, 2008). 
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Összefoglaló
A testi, szellemi fogyatékosság olyan állapot, amely

– változó mértékben, és eltérô módon – korlátozza az
egyén mozgásterét és fizikai aktivitását. Magyarorszá-
gon a fogyatékossággal élô személyek szabadidôsport-
ja a sportszakma elhanyagolt területe. Az utóbbi,
nagyjából két évtizedben egyre több civil szervezet ala-
kult azzal a céllal, hogy a speciális igényekhez igazo-
dó, szabadidôs sporttevékenységet biztosítson e popu-
láció számára. A jelen esettanulmány célja a Látássé-
rültek Szabadidôs Sportegyesülete (LÁSS), civil szer-
vezet átfogó bemutatása. A LÁSS úttörô a látássérült
emberek fizikai aktivitásának fellendítése terén, s egy-
ben a sport eszközének segítségével igyekszik elôsegí-
teni a vak és gyengén látó személyek társadalmi befo-
gadását. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: látássérülés, szabadidôsport, civil szer-
vezet

Abstract
A physical or intellectual disability is a condition

which, with varying degrees, restricts the individual’s
frequented area and physical activity level. In Hungary
adapting free time sports for people with disabilities is
a field of sport neglected by experts. In the last, more
or less, two decades various non-governmental organ-
isations have been founded with the aim of making
sport accessible for the differently able population. The
present case study introduces Sport and Leisure
Association for the Visually Impaired (Látássérültek
Szabadidôs Sportegyesülete, LÁSS), a non-governmen-
tal organisation, which has struggled for making free
time sport activities accessible for people with visual
impairments, and has promoted social integration of
the target group by means of sport.

KKeeyywwoorrddss:: visual impairment, free time sport, non-
governmental organisation

Bevezetés
Bár triviálisnak tûnhet, az érintettek életminôségé-

nek javulása érdekében nem hangozhat el elégszer az
a tény, hogy a fogyatékossággal élô ember az élet
összes területén többé-kevésbé megoldható problé-
mákkal, leküzdendô akadályokkal szembesül. „A fo-
gyatékosság valamely olyan testi vagy szellemi képes-
ség károsodása, vagy hiánya, amellyel mások egy el-
fogadott norma szerinti mértékben rendelkeznek."
(Földesiné és mtsai, 2010, p. 64.) A sérült emberek
társadalmi befogadása, az esélyegyenlôség biztosítása
az élet különbözô területein hazánkban is egyre több
figyelmet kapnak. Az 1989-es politikai és gazdasági
rendszerváltást követôen az éppen regnáló kormá-

nyok „a társadalmi és civil szervezetek erôteljes nyo-
mására egyre átfogóbb megoldásokkal, kezdeménye-
zésekkel, törvények és kormányrendeletek alkotásával
segítették és segítik a fogyatékossággal élô emberek
esélyegyenlôségét." (Nádas in Benczur, 2003, p.15.).
Az esélyegyenlôség – ami jelenleg csupán az elmélet
síkján létezô, vágyott állapot – azonban elérhetetlen
egy nagyon is kézzelfogható, és annak megvalósulását
gyakorlatban meghatározó tényezô, az akadálymentes
hozzáférés hiányában. Az akadálymentesítés sérülés-
specifikus tevékenység, ami nélkül a fogyatékossággal
élô ember az élet számos területébe csak részben,
vagy egyáltalán nem tud bekapcsolódni. Ma Magyar-
országon a sport a társadalmi élet olyan területe,
amelyben rendszeres, akár életvitelszerû részvételük
alig-alig megoldott. A szabadidôsport, amelynek egy
specifikus szeletére, a látássérült emberek szabadidô-
sportban való részvételére jelen tanulmány fókuszál,
hazánkban jelenleg nem kapja meg a sportszakma és
a szakpolitika részérôl azt a figyelmet, amellyel haté-
konyan megvalósulhatna az akadálymentesítés, ezál-
tal az érintettek mind nagyobb számban történô bevo-
nása. Ez a lemaradás még inkább érzékelhetô, ha a
fogyatékossággal élôk versenysportjával hasonlítjuk
össze a területet, mely a demokratikus átalakulások
óta lényegesen jelentôsebb mértékû anyagi és erkölcsi
elismerésben részesülnek.

A sérült gyermekek és fiatalok sportolását országos
szinten a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidô-
sport Szövetsége (FODISZ) koordinálja. A FODISZ és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
együttmûködési megállapodást kötött, amelynek célja
„a fogyatékossággal élô tanulók mozgással és sporto-
lással kapcsolatos lehetôségeinek bôvítése, a feltételek
költséghatékony és hosszútávon fenntartható biztosí-
tása, valamint az integrált oktatási intézményekben
tanuló több mint 80 000 fogyatékossággal élô diák di-
ákolimpiai versenyrendszerének és szabadidôsport te-
vékenységének képviselete" (MOB, 2014). Sportban
való részvételüket helyi szinten számos, fôként a sérü-
lés-specifikus, szegregált oktatási intézmények falai
között alakult diáksport egyesület is segíti. Ilyenek pl.
a Vakok Általános Iskolája, Óvodája, Speciális Szakis-
kolájának keretein belül mûködô Vak Diákok Sport-
egyesülete (VDSE), a Gyengénlátók Általános Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és
Kollégiuma intézményi hátterével mûködô Gyengénlá-
tó Diákok Sportegyesülete (GYDSE). A mozgássérült
gyermekek sportolásáért tevékenykedik a budapesti
Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthonban ala-
kult Mozgásjavító Diák Sportegyesület (MDSE). E szer-
vezetek – bár szabadidôs sporttevékenységeket is kí-
nálnak – a diákok versenysportjában végzett munkája
hangsúlyosabbnak mondható.

A felnôttek nemzeti szintû versenysportját és a ki-
sebb szervezetek munkáját hivatott összefogni a Fo-
gyatékkal Élôk Sportszervezeteinek Magyarországi

29Mûhely • Gombás Judit: A látássérültek szabadidôsportja hazánkban...

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

6
. é

v
fo

ly
a
m

 6
1
. sz

á
m

 • 2
0
1
5
/1

A látássérültek szabadidôsportja hazánkban: 
egy „jó gyakorlat” bemutatása

Free time sport activities of people with visual impairments in Hungary: 
introduction of a good practice

Gombás Judit
Testnevelési Egyetem Doktori Iskola, Budapest
E-mail: gombas.judit@gmail.com

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:05  Page 29



Szövetsége (FMSZ), a nemzetközi megmérettetéseken
való részvételt pedig a Magyar Paralimpiai Bizottság
koordinálja. A gyermekekkel összehasonlítva jóval ne-
hezebb helyzetben van a sportolni vágyó, sérült fel-
nôtt, aki nem kíván versenyezni, viszont szabadidejé-
ben szívesen mozogna; a felnôtt, magyar, fogyatékos-
sággal élô népesség rendszeres sportolásának biztosí-
tása ugyanis nem megoldott. Bár a FODISZ – amint
azt a szervezet neve is tükrözi – célul tûzte ki a fogya-
tékos felnôttek szabadidôs sporttevékenységének elô-
mozdítását, a szervezet honlapján a 2014-es híreket
áttekintve egyértelmûen látszik, hogy tevékenysége
fókuszában a diáksport áll, mivel a felnôttek bevoná-
sát célzó eseményekrôl csupán töredékük számol be.
Örvendetes viszont a tény, hogy számos civil szervezet
igyekszik pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek
akadályként jelentkeznek az elôrelépésben; ismerked-
jünk hát meg néhányukkal. 

1999-ben alakult meg a Guriga Sportegyesület,
amely kezdetben mozgássérülteknek, 2007 óta pedig
már az értelmileg akadályozott embereknek is kínál
sportolási lehetôséget. Mind a versenysport, mind a
szabadidôsport területén aktívan tevékenykedik a
szervezet, így például az elsô magyarországi kerekes
székes rögbi szakosztály megalakítása is az egyesület
nevéhez fûzôdik. 

2010 júniusában került bejegyzésre a Suhanj! Ala-
pítvány. A sokak által „Suhanj! Kék"-ként emlegetett
póló bizonyosan ismerôs az utcai futóversenyeket lá-
togatók számára, hiszen az alapítvány önkéntesei
szinte minden, a Budapest Sportiroda szervezésében
megvalósuló utcai futóversenyen jelen vannak, kere-
kes székes résztvevôket tolva futnak, esetenként lá-
tássérült futót kísérnek. A Suhanj! mind a mozgássé-
rült, mind a látássérült emberek szabadidôsportban
való részvételét igyekszik elôsegíteni, ami a célcsoport
nagyságát figyelembe véve nem csekély feladat. Az
alapítvány emellett arra is törekszik, hogy a fogyaté-
kossággal élôket és az ép embereket a sport eszközé-
vel hozza közelebb egymáshoz.

Az elôzôektôl több szempontból is eltérô civil szerve-
zet a gyôri székhelyû Tandem Látássérültek Kerékpá-
rozását Segítô Egyesület. Amint azt az elnevezés is
tükrözi, az egyesület a kerékpár sportágra fókuszál,
az adaptált sporttevékenységet pedig a látássérült cél-
csoport számára kínálja. A Suhanj!-hoz hasonlóan a
Tandem is nagy hangsúlyt fektet a látók és nem látók
közös sportolására, hiszen a tandemkerékpározás ki-
zárólag ennek révén valósulhat meg.

A fenti példákból is jól látszik, hogy a civil társada-
lom igyekszik hathatós megoldást találni a fogyatékos-
sággal élô emberek jellemzôen mozgásszegény életmód-
jának megváltoztatására. A továbbiakban egy olyan ci-
vil szervezetet kívánunk részletesen bemutatni, amely
azt példázza, hogy maguk az érintettek milyen erôket
tudnak mozgósítani önmaguk megsegítése, mikrokö-
zösségük helyzetének elômozdítása érdekében.

A Látássérültek 
Szabadidôs Sportegyesületének 
(LÁSS) megalakulása és céljai

BBaarrááttii  kköözzöössssééggbbôôll  cciivviill  sszzeerrvveezzeett
A Látássérültek Szabadidôs Sportegyesülete – rövi-

debb, de a bíróság által szintén bejegyzett nevén – a
LÁSS, mint közhasznú civil szervezet 2006 ôszén ala-
kult meg. Bár csupán a véletlennek volt köszönhetô,

hogy a 12 alapító tag között hatan látók és hatan nem
látók, ez azonban akaratlanul is tükrözte az alapítók
azon célkitûzését, hogy a LÁSS nem szegregált, azaz
kizárólag a látássérült érdeklôdôk számára testedzési
lehetôségeket kínáló egyesület legyen, hanem a fogya-
tékossággal élôk és ép társaik együttes sportolását se-
gítse elô. Az egyesület megalakulásakor hazánkban
hiánypótló szerepet töltött be, mivel akkoriban nem
létezett kifejezetten a látássérült személyek szabad-
idôsportban történô részvételéért tevékenykedô szer-
vezet. A LÁSS ötlete ugyanakkor pont az alapítókban
megfogalmazódó igény nyomán született meg, akik
korábban a Helios Mozgásakadémia Egyesület szerve-
zésében zajló futóedzések alkalmával ismerkedtek
meg. A látássérült résztvevôket ezeken az edzéseken
egy-egy látó, amatôr futó kísérte. Az önkéntesek jó ré-
sze „szájhagyomány útján", vagyis barátoktól, már
önkénteskedô kollégáktól, esetleg maguktól a látássé-
rült sporttársaktól értesült a közös futás lehetôségé-
rôl. A Helios azonban – lévén hogy profilja nem az
adaptált sport volt – nem tudta felvállalni, hogy a fu-
táson kívül hosszú távon egyéb sportok akadálymen-
tes hozzáférését biztosítsa. A látó és látássérült futók
viszont szerettek volna további sportokat is közösen
kipróbálni, így egyebek mellett tandemkerékpározni.
Ez egy igen költséges sport, a gyakorlati megvalósítás-
hoz tehát anyagi forrásokra volt szükség, melyek elô-
teremtéséhez elengedhetetlennek látszott a hivatalos
szervezeti háttér kiépítése. A LÁSS-t tehát a szükség
szülte, ám valójában ennél sokkal több: az akadályok-
tól mentes, a közös erôfeszítésen és lelkesedésen ala-
puló, sportolás iránti vágy. Az egyesület elsô elnöke
(2006-2009) Matatek Judit volt, kinek személye sokat
segített a LÁSS népszerûsítésében, mivel a „Vakvagá-
nyok" címû film fôszereplôjeként korábban országos
ismertségre tett szert. Emellett – mivel gyermekkorá-
tól vak volt és a Vakok Óvodája, Általános- és Szakis-
kolájában végezte általános iskolai tanulmányait –, a
látássérült emberek körében sem volt ismeretlen. Sze-
mélye így nagyban segítette a LÁSS felívelését, hiszen
aktív vak emberként hiteles volt mind a látók, mind
pedig a „vele egy cipôben járó", közösség körében. Az
egyesület megalapításakor tehát részben a személyes
érintettség révén, másrészt a sport iránti elkötelezett-
ség által összekapcsolódó lelkes alapítók kezdtek egy
civil szervezet keretében a látássérült emberek fizikai
aktivitásának növeléséért dolgozni.

AA  LLÁÁSSSS  ccééllkkiittûûzzéésseeii
Fontos hangsúlyozni, hogy a LÁSS látó és látássé-

rült emberek közössége, amelynek hitvallását jól
szimbolizálja a tandemkerékpározás, mely maga a
megtestesített inkluzió. A két kerékpáros egy irány-
ban halad, közös célért küzd. Az elöl ülô, látó sporto-
ló segíti nem látó társát a tájékozódásban, a haladás-
hoz azonban mindkettôjük erôfeszítésére szükség
van. Az egyesület alapszabályát is a fentiek figyelem-
bevételével fogalmazták meg, tehát kiemelték a látók
és nem látók közös sportjának fontosságát.

Az alapítók az Alapszabály 4.§-ában a következô
célkitûzéseket sorolták fel:
(1) A látássérült emberek szélesebb rétegeivel (életkor-

tól és nemtôl függetlenül) megismertetni a mozgás
örömét.

(2) A látássérültek körében népszerûsíteni a szabad-
idôs sporttevékenységeket, és folyamatosan bôvíte-
ni az egyesület tagságát.
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(3) Lehetôséget teremteni minél több szabadidôs sport-
tevékenység kipróbálására, és rendszeres gyakorlá-
sára. 

(4) Biztosítani a látássérült emberek számára nehe-
zen, vagy segítség nélkül egyáltalán nem elérhetô
szabadidôs sporttevékenységekben (futás, lovag-
lás, síelés, túrázás, evezés stb.) történô részvételt. 

(5) A szabadidô hasznos eltöltését segítô szabadidôs
sportprogramokat, sportnapokat, sporttáborokat
szervezni hazánkban és külföldön.

A LÁSS tehát a sportok változatos palettáját igyek-
szik adaptálni, s ezáltal elérhetôvé tenni a látássérül-
tek számára, törekedve ezzel a fizikai rekreációba be-
vonható érintettek körének szélesítésére. 

AA  ssppoorrtteeggyyeessüülleett  tteevvéékkeennyyssééggee
A LÁSS megalakulása elôtt tehát nem létezett ha-

zánkban olyan civil szervezet, amely szabadidôs
sporttevékenységeket kínált volna a látássérülteknek
nem csak a fizikai aktivitás növelése, hanem a társa-
dalmi befogadás elôsegítése céljából. A sport remek
inkluziós eszköz, hiszen a látó és a látássérült embe-
rek a különbözô sporttevékenységek alkalmával, ám
nem formális keretek között ismerkednek meg. A látó
sportolók maguktól az érintettektôl sajátítják el a se-
gítségadás technikáit, így garantáltan a számukra leg-
megfelelôbb módon teszik lehetôvé akadálytalan rész-
vételüket. Minthogy egy segítô az egyes programok so-
rán különbözô látássérült személyekkel találkozik, az
egyéni szükségletekhez igazodva a segítségnyújtás
változatos formáival ismerkedhet meg. Futás közben
pl. a legtöbb pár (látó és látássérült futó) egy kendôt,
madzagot tartva fut. Ez szabad mozgást enged kar-
juknak és felsôtestüknek, ugyanakkor a látássérült
futó irányítását is lehetôvé teszi. Vannak azonban
olyan vak futók, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ke-
züket a kísérôjük vállára téve fussanak. A professzio-
nális parasportban pontos szabályrendszer szabja
meg, milyen módon történjen a segítés; a szabadidô-
sportban azonban az egyéni igényeknek teret lehet
engedni mindaddig, amíg a választott módszer mind a
látó, mind a látássérült sporttárs számára megfelelô
és biztonságos. Ugyan a felnôttekkel végzett szabad-
idôs sporttevékenységek során bevált a fent leírt, nem
formális tanulás, fontos hangsúlyozni, hogy az iskolai
testnevelés és a professzionális parasport keretében
dolgozó szakemberek képzése során elengedhetetlen a
segítés és adaptálás tudományos, szakszerû módszer-
tanának elsajátítása.

A LÁSS feladata tehát, hogy megteremtse a látássé-
rült emberek sportolásához szükséges, biztonságos fi-
zikai környezetet, biztosítsa az adaptált sportszereket,
és a közös sportolásra nyitott, látó önkénteseket tobo-
rozzon. Az egyének érdeklôdésének felkeltéséhez fon-
tos a rekreációs programok és a sportágak minél szé-
lesebb választékát kínálni. Az egyesület sikerének
egyik kulcsa abban rejlik, hogy olyan sportok kipró-
bálására és rendszeres gyakorlására teremtett lehetô-
séget, amelyekre vak és gyengén látó emberek koráb-
ban gondolni sem mertek. A magyar látássérült pa-
rasportolók által ûzött sportágak a csörgôlabda néven
ismert, hivatalos nevén goalball, valamint a judo, az
úszás; a londoni paralimpián pedig már látássérült
maratoni futó is indult. Az egyesület azonban ennél
jóval szélesebb kínálatot nyújt a lehetséges mozgás-
formákból, melyek gyakorlására többféle módon nyílik
lehetôség.

HHeettii  rreennddsszzeerreessssééggûû  eeddzzéésseekk
Mint fentebb említettük, a LÁSS alapítói a Helios

Mozgásakadémia Egyesület futásedzésein ismerked-
tek meg, amelynek szervezését késôbb a LÁSS „megö-
rökölte", egyben ez lett elsô, rendszeres programja. Az
edzéseknek kezdettôl fogva a Margitszigeti Atlétikai
Centrum ad otthont, és jelentôs sikernek számít, hogy
2006 óta szakadatlanul, minden ôszi és tavaszi sze-
zonban 10-12 edzésen lehet részt venni. A közös
edzés eredményeképpen futóink rendszeresen nevez-
nek a Budapest Sportiroda utcai futóversenyeire, ahol
részvételükkel – a mozgáson túl – azt mutatják meg a
futótársadalomnak, hogy a látássérülés nem lehet
akadálya az aktív életnek, és olyan komoly amatôr
sportteljesítménynek, mint pl. a félmaratoni, vagy a
maratoni táv lefutása. 

Mivel 2010 elôtt az Egyesület nem rendelkezett bér-
leménnyel, rendszeres teremben végzett edzések szer-
vezésére csak akkor volt lehetôség, ha olcsón, esetleg
ingyenesen sikerült alkalmas helyiséget találni. Egy
ilyen felajánlásnak köszönhetôen kezdôdhetett meg
2008-ban, a Vakok Óvodája, Általános- és Szakiskolá-
ja, Módszertani Központ tornatermében az alakformá-
ló torna-foglalkozás, amelyen a LÁSS tagjain túl az is-
kola tanárai és szakiskolás növendékei vettek részt.
2010-ben, egy jelentôsebb összegû szponzori támoga-
tásnak köszönhetôen a LÁSS kibérelhette Andrássy
úti közösségi helyiségét, s így, igényfelmérést követô-
en további edzések indultak, úgymint gerincjóga, has-
tánc és Pilates. Az ilyen sportfoglalkozások megvalósí-
tása nagyban eltér a futóedzésektôl, hiszen nincs
szükség minden látássérült résztvevô mellé külön se-
gítôre. Elengedhetetlen azonban egy olyan edzô, vagy
sportoktató, aki precíz instrukciókat ad az egyes moz-
dulatok kivitelezéséhez. Az edzôkkel kapcsolatos fon-
tos elvárás továbbá, hogy ne riadjanak vissza a fizikai
érintéstôl, hiszen a látássérültek esetében – akik nem
tudják vizuális visszacsatolás útján másolni a mozdu-
latokat –, gyakran van szükség a testtartás, a mozgás
érintés útján történô korrekciójára. Vannak olyan
helyzetek is – a LÁSS edzéseinek sorában a hastánc-
ra ez különösen igaz –, amikor a megértést az segíti
leginkább, ha a vak, vagy alig látó személy tapintással
„nézi meg", hogy az edzô hogyan tartja kezét, lábát.
Minél fontosabb az adott mozgásforma esetén a vizu-
ális hatás elérése, az ilyen módon történô tanulás an-
nál hangsúlyosabb szerepet kap. Fontos elmondani,
hogy – bár a LÁSS hastánc órája is bárki elôtt nyitva
áll – az óra menete egy látó résztvevô számára min-
denképpen lassú. Ilyen tempóbeli eltérés nem mutat-
kozik pl. a Pilates órán, ahol az elsôdleges cél nem a
szemet gyönyörködtetô mozgás, vagy egy koreográfia
elôadása.

TTööbbbbnnaappooss  pprrooggrraammookk
Minthogy egy többnapos tábor jelentôs anyagi forrá-

sokat követel a szervezôktôl, 2008 elôtt erre a LÁSS,
korlátozott gazdasági lehetôségei miatt, nem vállalko-
zott. A késôbbiekben megvalósult programok sorából
az alábbiakban a három legjelentôsebb, nemzetközi
eseményt emeljük ki. 

A ’Sports for Everyone – a Seminar on Sharing Good
Practices’ elnevezésû, négynapos szemináriumon
Belgium, Olaszország, Svédország, Finnország, az
Egyesült Államok és Bulgária, a látássérültek sport-
jában jártas szakembereit, valamint amatôr látássé-
rült sportolókat láttunk vendégül Magyarországon. A
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szeminárium az Európai Unió „Fiatalok Lendület-
ben" Programjának támogatásával valósult meg. Cél-
ja az volt, hogy a résztvevô szakemberek a sportágak
olyan adaptált formájával ismertessék meg egymást,
amelyet hazájukban sikerrel ûznek, a partnerek szá-
mára azonban még azok újdonságot jelentenek. A
program azt kívánta elôsegíteni, hogy a résztvevôk
hazájában a látássérült emberek színes palettáról
választhassanak sportágat, hiszen ez elômozdíthatja
sportolási hajlandóságukat. Íme néhány workshop
témája a teljesség igénye nélkül: a calabriai Gruppo
Subacqueo Paolano képviselôi videók segítségével
mutatták be, hogyan búvárkodnak látássérült embe-
rek látó oktatókkal. A belga Recreas egyesület két év-
tizede szervez windsurf táborokat látás- és mozgás-
sérült érdeklôdôk számára. Az Egyesült Államokból
érkezô dr. Lauren Lieberman a siketvak emberek fi-
zikai aktivitásához elengedhetetlen adaptációs tech-
nikákkal és segédeszközökkel ismertette meg a hall-
gatóságot. A LÁSS képviseletében Mikolovics Veroni-
ka túravezetô számolt be arról, miként tudnak látás-
sérült gyermekek és felnôttek barlangtúrán részt
venni. A szeminárium eredményeképpen egy angol
és magyar nyelven is elérhetô útmutató született
meg, amely letölthetô a LÁSS honlapjáról
(http://lassegyesulet.hu/)

2010. augusztus 8-14. között a LÁSS Magyaror-
szágon elsôként rendezte meg a Látássérültek Nem-
zetközi Sport és Nyelvi Táborát Tokaj-Hegyalján. Az
összesen 20 fônyi külföldi és magyar látássérült
mellett további tíz látó önkéntes jött el a táborba, és
segítette a nem látók maximális részvételét minden
programban. A fent említett szakmai szeminárium-
tól eltérôen a tábor rekreációs célú program volt, fó-
kuszában a sporttal. Megvalósítását az a tény moti-
válta, hogy a látássérülés – az egyén bármennyire is
önálló – korlátozza az önállóan is bejárható mozgás-
teret. Ismeretlen helyen egy vak ember mindunta-
lan segítséget kell, hogy kérjen, így a pihentetô célú
nyaralás stresszesebbé válhat a hétköznapoknál.
Ez alkalommal a LÁSS minden, a tájékozódás ne-
hézségeibôl adódó akadályt levett a résztvevôk vál-
láról. A tábor egyedülálló módon kínált számos, vál-
tozatos sportolási lehetôséget (futás, túrázás, eve-
zés, showdown, kalandpark-látogatás stb.). A szer-
vezôk kiemelt figyelmet fordítottak az információ-
szerzés megkönnyítésére; egy vak ember ugyanis
csak onnan tudhatja meg, hogy milyen pl. egy má-
szófal, ha lehetôsége nyílik azt megtapintani. Ha
esélyt adunk számára egy sportág kipróbálására,
még egyáltalán nem biztos, hogy azt a jövôben sze-
retné rendszeresen ûzni. Azonban sporttal kapcso-
latos tudását gyarapította, hiszen megtapasztalhat-
ta, milyen eszközöket kell használni, melyek a moz-
gás jellemzôi, stb. Mindez azt jelenti, hogy a sport-
szakemberek felelôssége nem csupán az adaptált
sportágak oktatására terjed ki. Feladatuk még,
hogy olyan, a sporttal kapcsolatos tudásanyaggal
lássák el látássérült tanítványaikat, amelynek kö-
szönhetôen azok nem kerülnek hátrányba látó tár-
saikkal szemben. Gondoljunk csak bele: egy látó
ember számára, még ha nem is kosárlabdázik, nem
kérdés, hogy mi is a kosárlabda. A szabályok pon-
tos ismerete természetesen nem általános; ám a
„kosárlabda" szót hallva a látó ember elôtt nagy va-
lószínûséggel megjelenik a játék, esetleg a tipikus
„kosaras" alkat. A vak ember, ha nincs módjában

megfogni egy kosárlabdát, illetve a kosárpalánkot,
és ha nem próbálhatja ki, hogyan kell dobni, nehe-
zen alkothat bármilyen képet is magában a sport-
ról. 

Harmadik nagyszabású, nemzetközi sportesemé-
nyét, a ’Europe Around Lake Balaton’ elnevezésû tá-
bort a LÁSS 2012 júliusában, ez alkalommal is a
„Fiatalok Lendületben" program anyagi támogatásá-
val rendezte meg. A résztvevôk Spanyolországból,
Németországból, Franciaországból, Romániából és
hazánkból érkeztek, és kerekezték körül tandemke-
rékpárokon a Balatont. A tábor célja – egyebek kö-
zött – a társadalom szélesebb rétegeinek figyelmét
felhívni arra, hogy a vak és gyengén látó emberek is
sportolnak. Erre a tandemkerékpározás kiválóan al-
kalmas, hiszen 13 tandembiciklis pár együtt igen fel-
tûnô jelenség. 

A programok szakmai elismertségét mutatja, hogy
2008-ban a ’Sports for Everyone’, 2012-ben pedig az
’Europe Around Lake Balaton’ elnyerte a „Fiatalok
Lendületben" az évi, „A fogyatékos emberek társadal-
mi befogadását népszerûsítô legkiemelkedôbb prog-
ram" címet.

Az egyesület mûködése
SSzzeemmééllyyii  hhááttttéérr
A LÁSS hétéves, sikeres fennállása bizonyíték arra,

hogy az önkéntesség, a civil összefogás milyen erôket
képes mozgósítani. Habár bevételének mértéke évrôl
évre nô, munkavállaló tartós foglalkoztatására – ese-
ti, vállalkozói megbízásokat leszámítva – egészen
2013-ig nem volt anyagi keret. 2013 márciusa és de-
cembere között az egyesület heti 20 órában egy pá-
lyakezdô, sportszervezô végzettségû, vak fiatalt fog-
lalkoztatott. A korábbi évek során spontán munka-
megosztás alakult ki a LÁSS önkéntesei között. Egy-
értelmû tény, hogy a sporttevékenységek jelentôs há-
nyadát (pl. futás, sí, korcsolya, kerékpározás stb.)
vakon lehetetlen segítô sporttárs nélkül ûzni. A látó
önkéntesek így javarészt a „guide" feladatát látták és
látják el napjainkban is a közös programokon. A lá-
tássérült egyesületi tagok körében – ahogy az már az
alapításkor is történt – hatalmas tettvágy mutatko-
zott, s erôiket a LÁSS mûködésének fellendítésére
fordították. A mindennapi feladatok javarészt aka-
dálymentesen végezhetôk, csupán számítógépre és
képernyôolvasó szoftverre van hozzá szükség. Így a
programszervezés, a pályázatok megírása, a projekt-
menedzsment, a marketing és PR tevékenységek ja-
varészt a látássérült önkéntesek feladatai. Kivételes
dolog hazánkban, hogy egy civil szervezetet ilyen je-
lentôs mértékben menedzselnek fogyatékossággal
élô személyek. 

GGaazzddaassáággii  hhááttttéérr
Bár a LÁSS nonprofit szervezet, a zökkenômentes

mûködéshez, a minél színesebb programok szervezé-
séhez elengedhetetlen a biztos bevétel. Számos ténye-
zôtôl függ az, hogy egy civil szervezet éves bevétele jó-
nak mondható-e. A LÁSS esetében e tényezôk egyike,
hogy az egyesület anyagi forrásait is önkéntesek ter-
melik ki. Az 11..  ttáábblláázzaattbbaann olvasható összegek tehát
nem napi adott óraszámban a LÁSS-nak dolgozó
munkavállalók hatékonyságának, hanem kizárólag a
látássérült és látó önkéntesek forrásteremtô munká-
jának gyümölcse. Meg kell továbbá említeni az adott
idôszak pályázati lehetôségeinek bôséges, vagy szû-
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kös kínálatát; ugyanakkor befolyásoló tényezô a gaz-
daság pillanatnyi helyzete, az adózás aktuális feltéte-
lei stb., amelyekre az alábbiakban térünk ki részlete-
sen.

Mint látható, a pályázati forrásokon túl nagyon fon-
tos az önkéntesek adományteremtô tevékenysége.
Sajnos kiszámíthatatlan, hogy adott évben lesz-e, és
milyen mértékû pályázati támogatás várható pl. mû-
ködési költségekre. Így a zökkenômentes, folyamatos
mûködés szponzori támogatás és magánszemélyek
adományai nélkül nem lehetséges. Hasonlóan a kiszá-
míthatatlan pályázati forrásokhoz, e felajánlások is
nagyon változó gyakorisággal érkeznek az egyesület-
hez. 

2010 óta – bár összege nem megjósolható –, rend-
szeresnek mondható bevétel az adózók személyi jöve-
delemadójának felajánlható 1%-a (22..  ttáábblláázzaatt).

Minden évben felmerül az a kérdés, vajon érdemes-
e nagyobb összegeket fordítani egy professzionális
1%-os kampány kivitelezésére. Ez idáig csupán egyet-
len évben készült egy 10 másodperces népszerûsítô,
figyelemfelhívó spot, ám az 1%-ból származó bevétel
összege nem igazolta ennek hatékonyságát. 

Az egyesület életében kiemelt fontosságú a Vállala-
tok Társadalmi Felelôsségvállalásából származó fi-
nanciális támogatás. A LÁSS elsô, többszázezer forin-
tos költségvetésû projektje egy tandemcsapat indítása
volt a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratonon
2007-ben, mely részvétel a Magyar Telekom Nyrt. CSR
(Corporate Social Responsibility) keretében történô
támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. A
vállalat és az egyesület közötti partneri viszony egé-
szen 2010-ig állt fenn, mindaddig a LÁSS tevékenysé-
ge beleilleszkedett a cég aktuális támogatási profiljá-
ba. 2012 óta az Egyesület rendszeres szponzoráltként
számíthat az OVB Vermögensberatung Kft-re: a cég a

2013. évi akadálymentes sítábor, majd a 2013 decem-
berében megrendezésre kerülô elsô MikuLÁSS Futás
megvalósulását tette lehetôvé. Örömteli, hogy az OVB
a 2014. évi MikuLÁSS Futás megvalósulását is támo-
gatja. Szponzorainak az Egyesület igyekszik a megje-
lenési lehetôségek széles palettáját biztosítani – teszi
ezt internetes honlapján, az egyesület Facebook olda-
lán, az egyes események promóciós pólóin, szóróanya-
gokon, plakátokon stb.

Összefoglalás
A fogyatékossággal élô emberek szabadidôsportja a

hazai sportélet olyan, minimális figyelmet élvezô terü-
lete, amely még jócskán rejt magában lehetôségeket.
Lévén hogy állami támogatottsága mind anyagi, mind
szakmai téren hiányos, fellendítéséhez elengedhetet-
len a civilek odaadása és erôfeszítései. A LÁSS sikeres
mûködése ezen odaadásnak, a látássérült és látó em-
berek közös sportolása iránti elkötelezettségnek kö-
szönhetô. Fontos kiemelni, hogy a fent említett célért,
azaz a szegregációtól mentes szabadidôsportért látók
és nem látók szintén együtt tesznek. Mindez elenged-
hetetlen feltétele annak, hogy a közösség látássérült
tagjai valóban egyenrangúnak érezhessék magukat;
olyasvalakinek, akiért nem csupán látó társai dolgoz-
nak, hanem aki tesz a saját jóllétéért, és maga is küzd
a látássérüléshez kapcsolódó sztereotípiák lerombolá-
sáért. 

A civil kurázsi financiális háttér nélkül természete-
sen nem elegendô; ám az önkéntesek lelkes csapata
és a társadalmi problémákra nyitott és érzékeny cé-
gek jól mûködô párosítás egy-egy projekt megvalósítá-
sához. Az anyagi biztonság megteremtésekor remekül
mûködik a „sok kicsi sokra megy" elv, hiszen a ma-
gánadományozók hozzájárulásaiból nem csekély
összegek adódnak össze.

Felhasznált irodalom
Benczur J. (szerk.) (2003): Adaptált testnevelés és

sport. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Buda-
pest.

Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2010): Sportszo-
ciológia. SE TSK - MSTT, Budapest.

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja http://
www.mob.hu/egyuttmukodes-a-fogyatekos-diakok-
jobb-sportolasi-lehetosegeiert. Letöltés idôpontja:
2014. 09.20.
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11..  ttáábblláázzaatt.. A LÁSS bevételeinek alakulása 
TTaabbllee  11.. Yearly LÁSS income

22..  ttáábblláázzaatt.. A LÁSS részére felajánlott SZJA 1%-okból
befolyt összegek 
TTaabbllee  22.. Amounts of 1% of personal income tax donated
to LÁSS

FFeellaajjáánnlláássookk  FFeellaajjáánnlláássookk  
eeggyyüütttteess  öösssszzeegg sszzáámmaa

22001100.. 511,725 Ft 83
22001111.. 732,936 Ft 130
22001122.. 565,767 Ft 129
22001133.. 696,923 Ft 132

22000077 22000088 22000099 22001100 22001111 22001122 22001133
KKöözzhhaasszznnúú  245000 Adat 50000 551270 1526105 1798365
tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee nem áll 

rendelkezésre
TTaaggddííjj  bbeevvéétteell 52000 69000 72000 140000 125000 310000 365000
BBaannkkkkaammaatt 1197 3260 Adat 2000 990 9120 886

nem áll 
rendelkezésre

PPáállyyáázzaattii  ttáámmooggaattááss 4453236 Adat 4200000 2400162 5580257 5773904
nem áll 

rendelkezésre
AAddoommáánnyy 2250000 1072000 Adat 3965275 3728751 5669444 4270314

nem áll 
rendelkezésre

11%% Nem jogosult Nem jogosult Nem jogosult 511725 732936 565767 696923

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:05  Page 33



Összefoglaló
Napjainkban számos probléma merül fel az inaktív

életmódból fakadóan, ugyanakkor az élsportban rejlô
negatív hatások is megváltoztathatják az ízületi opti-
mumot. Az alsó ízületek kapcsán a lábfelépítés prob-
lémáival számos kutatás foglalkozott. Magukat egész-
ségesnek tartó emberek, vagy élsportolók is több eset-
ben alsó végtagi gondokkal küzdenek. A teljesítmény-
hatékonyság és munkahatékonyság fokozása (ergonó-
mia), valamint az optimális organikus fejlôdés vizsgá-
latán keresztül kiemelt kutatási terület lett a lábfel-
építés és az ezzel kapcsolatos funkció. 

Több esetben azok a sportolók, élsportolók sincse-
nek tisztában a problémájuk eredetével, akik a lábfel-
építési rendellenességet saját magukon felfedezték.
Sokféle törekvés van az alsóvégtag (boka, láb, térd) sé-
rülésekre való hajlam becslésére. Bizonyos indexek
(AI: Arch Index; AHI: Arch Hight Index; FPI: Foot Pos-
ture Index) jó támpontot adnak az alkati sajátosságok
megítéléséhez és az erôs és gyenge pontok feltérképe-
zéséhez. Ezen mutatók alapján két csoportba sorolha-
tók a sportolók. 

• Az elsô csoportban a magas rüszt miatti kompen-
zációs mechanizmusok állnak a panaszok hátterében.

• A második csoportban a boka körüli izmok nem
megfelelô edzettsége áll a panaszok hátterében. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: lábfelépítés, rüsztmagasság, bokasé-
rülés, térdsérülés, mezítlábas edzés 

Summary
There are many approaches to estimate lower limb

(ankle, foot, knee) injury risk. Some indices (AI: Arch
Index; AHI: Arch Hight Index; FPI: Foot Posture Index)
can give a good base to determining postural charac-
teristics and with this the strengths and weaknesses
of the foot but to form the functionally homogen
groups listed below all three indicis have to be record-
ed. 

• Complaints due to high arched foot that compens-
ates for lack of contact surface by turning the ankle

• Complaints due muscle weakness
With preventive training programs injury risk can

be decreased independently of the value of the above
mentioned indices, but as these indices are so to say
constant they are not appropriate for measuring the
effect of such training programs.

One way to do this is to compose a test of tasks that
can be carried out in shoes and barefoot as well. The
difference between the two ways will be recorded.
After the preventive training program the test can be
repeated to look whether the difference has
decreased.

KKeeyywwoorrddss:: foot structure, height of instep, ankle
injury, knee injury, barefoot training

Bevezetés
Még mindig tartja magát az a szemlélet, ami kétféle

lábstruktúrát különböztet meg, a köznyelvi szóhasz-
nálattal lúdtalpas és nem lúdtalpas kategóriákat.
Ennél árnyaltabb, de még mindig nem tükrözi megfe-
lelôen az egyéni alkati sajátosságokat az alacsony,
normál és magas lábboltozat besorolás.

A rüsztmagasság mint folytonos változó és egyénre
jellemzô érték már jobb támpontot ad a prevenció és
rehabilitáció vonatkozásában. Két széles körben hasz-
nált mutató van a hosszboltozati magasság individu-
ális meghatározására. Az AHI (Arch Hight Index) di-
rekt rüsztmagasság mérés és az AI (arch index), ami
indirekt módon, a talplenyomat alapján ad jellemzést
a lábfelépítésrôl.

Az áttekintés arról szól, hogy a láb alkatának, fel-
építésének hatását a mozgásban a különbözô kutatók
milyen vizsgálati elrendezésekkel próbálták meg tisz-
tázni. Beleértve az eszközt, a végrehajtandó feladatot,
de mindenekelôtt azt, hogyan és mi alapján sorolták
csoportokba a vizsgálati személyeket. Nyilvánvaló,
hogy a kutatók általában egy önálló csoportot hoznak
létre a magas rüszttel rendelkezôk számára, a köz-
nyelvben lúdtalpasnak illetve normál lábstatikával bí-
rók mellett. Azonban különbözô, hogy milyen elvek
mentén történik a besorolás ebbe a bizonyos harma-
dik csoportba.

Természetesen a csoportba sorolás történhet egy
mutató alapján, de az adott egyén jellemzése nem.
Ennek oka például, hogy azonos nagyságú AHI érték
esetén elôfordulhat teljes vagy úgynevezett „kettévált"
lábnyom egyaránt. Már pedig az összekötô nyomsáv
(talp középrésze a lábnyomon) megléte vagy hiánya
(kettévált lábnyom), nemcsak a stabilitást és a moz-
gást befolyásolja, hanem különbözô kompenzációs
mechanizmusokat indít el. Ezek a mechanizmusok
szerepet játszanak a túlterheléses eredetû sportsérü-
lések kialakulásában.

A hivatkozott cikkek a Science Direct, Scopus,
Pubmed, Sport Discuss, Elsevier adatbázisokból let-
tek kiválasztva. Az absztraktokban mindig együttesen
szerepelnek a „high arched, barefoot, sports” kifejezé-
sek. A címben pedig a „foot structure vagy foot type”
kifejezés. Általában nem vettük figyelembe azokat a
cikkeket, amikben elôfordul a „barefoot running” kife-
jezés, mert ezzel aránytalanul sokat foglalkoznak a
többi mezítlábas mozgásformához képest. Az utóbbi
tíz év publikációt tekintettük át. Így a kb. 120-as ta-
lálati listából, átolvasás után, azokat a cikkeket idéz-
tük, ahol a vizsgálati módszerek hasonlók az általunk
is alkalmazottakhoz.

A lábfelépítés vizsgálati módszerei
Elôször tekintsünk át néhány fogalmat, úgy, ahogy

a saját vizsgálatainkban is használjuk ôket.
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A lábfelépítés és funkcionalitás kapcsolata 
– irodalmi összefoglaló

Correlation between the foot structure and the functionality – literature review

Hollós Barnabás, Tihanyi József
Testnevelési Egyetem Biomechanika, 
Kineziológia és Informatika Tanszék, Budapest
E-mail: barna@engyogytornam.hu, tihanyi@tf.hu
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Lúdtalp, harántsüllyedés: az elôláb szétterülése,
leggyakoribb következménye a bütyök (hallux valgus).

Bokasüllyedés, lapos láb, pronált láb (köznyelvben
gyakran lúdtalp): a boka befelé fordulása, a belboka
lesüllyedése. Sportolóknál, ha túlzott, akkor túlterhe-
léses panaszokhoz vezethet (plantar fasciitis, achillo-
patia, iliotibialis és patellofemoralis szindróma).

Magas rüszt: alkati sajátosság, mely esetén a láb-
nyom két részre válik. Kompenzálására a boka gyak-
ran befelé fordul (sportolásnál hasonló panaszokat
okozhat, mint a túlzott bokasüllyedés) vagy a külsô
talpélre dôl a láb. Általában rigidebb lábstatikával, fe-
szesebb alsóvégtag izomzattal párosul. 

Vájt láb, cavusos láb, supinált láb: jellemzi a magas
rüszt, de a lábnyom nem válik ketté. Szintén mere-
vebb lábstatikát jelent. Mértékétôl függôen lehet kóros
vagy csupán alkati adottság. Sportolóknál stressz tö-
rések kialakulásához, achillopatiához, peroneopatiá-
hoz vezethet (Desai és mtsai., 2010).

A különbözô lábfelépítés másként reagál a terhelés-
re és egy adott terápiára is. Ezért, amennyire lehet,
személyre szabott tréning és rehabilitációs progra-
mokra van szükség. Ennek egyik alapja lehet az AI,
mely különbözô eljárással készült talplenyomatok
alapján is meghatározható. A talp középsô harmadá-
nak területét kell osztani a teljes talpfelület nagyságá-
val. A mutató inter és intra tester megbízhatósága
egyaránt jó (Wong és mtsai., 2012).

Malawi-beli és holland egészséges felnôtteket vizs-
gálva a következô különbségeket lehetett kimutatni.
A malawiak a gördítés során a talp közép részét
hosszabban, az elôlábat rövidebben terhelik. A talp-
nyomás értékek kisebbek a sarok és az elôláb alatt
is. Nagyobb az átlagos AI és alacsonyabb a mediális
hosszboltozat magassága a hollandokéhoz képest. A
nagyobb AI érték a talp közép része és a talaj közöt-
ti nagyobb kontaktfelületre utal. Sajnos ezt a kondí-
ciót a köznyelv tévesen a lúdtalppal szokta azonosí-
tani. A normál AI 0,21 és 0,26 között van. Érdekes,
hogy a lábpanaszoktól mentes malawiaknál az átla-
gos AI 0,28, a hollandoknál pedig 0,21. A magas AI
nem jelent feltétlen lúdtalpat, az alacsony viszont
magas rüsztre és/vagy boltozatos lábra utal, ami
gyakran panaszokkal is együtt jár. A malawiak
76,6%-a alacsony lábboltozatú, míg a hollandok
40,3%-a magas rüszttel rendelkezik (Stolwijk és
mtsai, 2013).

1000 egészséges 18-50 év közötti felnôttnél vizsgál-
ták, hogy az AHI milyen dinamikus talpnyomás para-
méterekkel függ össze. Az AHI tolómérôvel könnyen
mérhetô és megbízhatóan számítható paraméter
(11..  áábbrraa..). A rüsztmagasságot kell osztani a láb teljes
hosszával, vagy a sarok és bütyök ízület közti távol-
sággal. A rüsztmagasságot mindig a lábhossz felénél
kell mérni. A dinamikus talpnyomás-mérésnél 5-5
lábnyomot regisztráltak, mezítláb, saját tempóban (a
vizsgálati személyre jellemzô átlagos járási sebesség),
úgynevezett „mid gait" protokoll szerint. A tekintet
közben egy szemmagasságban elhelyezett pontra irá-
nyult. A platform 4 szenzort tartalmazott négyzetcen-
timéterenként és 100 Hz-en rögzítette az adatokat. Az
AHI átlagos értéke a bütyök ízületig mért lábhosszra
vetítve 0,338, a teljes lábhosszra 0,248 volt. Az elem-
szám lehetôvé tette, hogy öt csoportot különböztesse-
nek meg az AHI alapján: extrém magas (6%), magas
(8,2%), normál (69,3%), alacsony (11%), extrém ala-
csony rüszt (5,5%).

11..  áábbrraa.. AHI (Arch Hight Index) meghatározása
FFiigguurree  11.. AHI (Arch Hight Index) measurement

Itt kell megjegyezni, hogy helyesebb a rüsztmagas-
ság alapján csoportosítani, mint a boka bedôlése
alapján, mert a boka a magas rüsztnél éppúgy lehet
befelé forduló, mint a köznyelvben lúdtalpasnak neve-
zetteknél. Az azonos megjelenés mögött azonban más
mechanizmus áll.

Természetesen meghatározható a DAHI (Dinamikus
Arch Hight Index) is a rüsztmagasság és a járás köz-
ben a platformon regisztrált sarok-ujj távolság alap-
ján. A vizsgálatban átlaga 0,241 volt. Sikerült megha-
tározni a regressziós egyenletet is a DAHI és az AHI
között. Ezzel a láb alakváltozása a járás során becsül-
hetôvé vált a statikus mérések alapján (Teyhen és
mtsai., 2009).

Az FPI (Foot Posture Index) meghatározása fizikális
vizsgálattal történik. Mindhárom fôsíkban pontozás-
sal értékeli a láb felépítését. Összesen 6 szempontot
vizsgál és a mutató értéke -12 és +12 között van. Itt
rögtön érdemes felfigyelni arra, hogy a normál érték
nem középen van, hanem 0 és +5 között. Ennek oka,
hogy a kevésbé magas rüszt és az enyhén befelé ten-
dáló boka kedvezôbb adottság a mozgásban. Az FPI
tehát nem a talplenyomat alapján következtet a struk-
túrára, hanem direkt vizsgálaton alapszik, ezért több-
let információt tartalmaz. Az inter és intra tester meg-
bízhatósága is egyaránt jó, akárcsak az AHI-nek. Ter-
mészetesen fizikális vizsgálatban járatos személynek
kell végeznie az értékelést. A kutatásokban gyakran
alkalmazzák az alanyok homogén csoportba sorolásá-
ra is. Itt mutatkozik meg az FPI hátránya, nevezete-
sen, hogy a talpat nem értékeli. A köztudatban azon-
ban egyelôre még újnak számít, hogy azonos talple-
nyomat mellett, lehet akár ellentétes irányú is a boka
állása. 

Ezért álláspontunk szerint, legalább egy talpat (AI,
Staheli-féle AI, DAHI, stb.), és legalább egy, a „teljes"
lábfelépítést értékelô (FPI, navicular dropteszt, stb.)
mutató együttes alkalmazása szükséges már ahhoz
is, hogy homogén csoportokat alkossunk, és helyes
következtetésekre jussunk (Redmond, 2005; Red-
mond és mtsai., 2006).

Gyermekeken végzett vizsgálatok
A sportágválasztás az iskoláskor körül, a sportági

terhelés intenzitásának növekedése pedig jóval a nö-
vekedés befejezése elôtt megtörténik. A lábfelépítés
vizsgálatakor kapott eredményeket nem tekinthetjük
statikus állapotnak, mert mind a csontozat, mind a
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talppárnák jelentôsen változhatnak még, többek kö-
zött pont az edzések hatására. Ugyanakkor a mozgás-
forma és a terhelés megválasztásakor a többi alkati
jellemzô mellett fontos a lábfelépítés sajátosságait is
figyelembe venni. 

218, 11-15 éves gyermek vizsgálata rámutatott ar-
ra, hogy az alacsony lábboltozat, a „lúdtalpasság"
nem akadálya a sportban való részvételnek. 17 féle
atletikus képességet vizsgáltak és hasonlítottak össze
az AI alapján 4 csoportba sorolt gyermekek között. A
motoros képességek (helybôl felugrás, agilitás, egyen-
súly, izomerô) és a rüsztmagasság között nem találtak
szignifikáns összefüggést, illetve a csoportok motoros
képességei sem különböztek. Valószínû azonban,
hogy a terhelés növelésével, illetve egy adott sportág
versenyszerû ûzésekor a különbségek jelentôsek le-
hetnek (Tudor és mtsai, 2009).

Indiában 2300, 4-13 év közötti gyermeket vizsgáltak
annak felderítésére, hogy a lábbeli viselete hogyan be-
folyásolja a köznyelvi „lúdtalp" prevalenciáját. A cipôt
viselô (1555 fô) és soha nem viselô (745 fô) gyermekek
között minden korcsoportban szignifikáns különbsé-
get találtak. Az elôbbiek körében 8,6%, az utóbbiak-
nál mindössze 2,6%-ban volt jelen a gyenge lábfelépí-
tés. Magas rüszttel az összes eset 25,8%-ában talál-
koztak. Mivel a minta elég nagy, érdemes megfigyelni,
hogy a cipôviselôk között is volt különbség. Minél zár-
tabb cipôket viseltek annál rosszabb, és minél lazább,
az ujjak mozgását szabadon engedô lábbelit hordtak,
annál kedvezôbb volt ez az arány. A csoportosítás itt
is a lábnyom alapján történt, az összekötô nyomsáv
(talp középrésze a talplenyomaton) szélességét mér-
ték. Annyi kritikai észrevételt azért kell tenni, hogy az
összekötô nyomsáv utal a rüszt magasságára, de ke-
vésbé jelzi a boka bedôlését. Ezért szerencsés a talp-
lenyomat elemzését kiegészíteni az FPI-vel (Foot Pos-
ture Index). A számok tükrében érdemes átgondolni,
hogy a hazai viszonyoknak megfelelôen hogyan lehet-
ne mezítlábas tréning programokat a gyermekek edzé-
sébe illeszteni (Rao és Joseph, 1992)

5866, 6-17 év közötti gyermek talplenyomatát vizs-
gálták a növekedés alatti változások feltárására. Itt is
6 csoportba sorolták az AI alapján a gyermekeket, az
extrém magastól (22..  áábbrraa) az extrém alacsony lábbol-
tozatig. 7, 9, 11, 14 és 15 éves korban szignifikáns
különbség mutatkozott a csoportgyakoriságok nemek
szerinti megoszlásában. Viszont a magas és alacsony
lábboltozat aránya rendre csökkent az életkor növeke-
désével. Általánosan elterjedt nézet, hogy a lábfelépí-

tés jellege iskolás korra kialakul. A vizsgálat arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy a serdülôkor végéig lehet válto-
zásokra számítani. Természetes, hogy az AI változása
nem egyenletes, hanem némi hullámzást mutat
(Stavlas és mtsai., 2005). Azt, hogy a flexibilis lúdtalp
prevalenciája az életkorral csökken, más vizsgálatok
is alátámasztják (Shih és mtsai., 2012).

Gyermekeknél fôleg az idô- és költséghatékonyság
miatt, a szûréseknél gyakran használják a lábnyom
alapján számítható indexeket. Egy 1300 fôs minta
alapján, az elôláb és a lábközép aránya illetve a Clarke
szög bizonyult jó mutatónak az iskoláskor elején. Tud-
nunk kell azonban, hogy a talppárnák lenyomatát ér-
tékelô mutatók nem nyújtanak információt a láb funk-
cionális képességeirôl. Késôbbi életkorban a talppár-
nák talajjal való érintkezése csökken és ezért szerepük
felértékelôdik. Sokszor a talp középsô részén egyálta-
lán nem érnek már le és ennek öntudatlan kompenzá-
ciója a boka bedöntése. Ezért bizonyos mutatók nem
is mindig számíthatók, mert a lábnyom nem tartal-
mazza a vizsgálni kívánt részleteket. Minél kisebb a ta-
lajjal való kontaktfelület, annál kevesebb a lábnyom
alapján számítható mutatók száma. Ha nem a lúdtal-
passág kiszûrése a célunk, akkor a lábfelépítés értéke-
lésére, univerzális, minden esetben használható meto-
dikára van szükség (Kun-Chung és mtsai., 2011).

Sportsérülések és talpnyomás vizsgálatok
Az eltérô lábfelépítés különbözô sérülésekre hajla-

mosít. Magas rüsztnél gyakoribb a boka, a csontos és
a laterális lokalizációjú sérülés. Az alacsony lábbolto-
zatú futóknál gyakoribb a térd, a lágyrész és a medi-
ális lokalizációjú sérülés (Williams és mtsai., 2001).

Az AHI szélsô értékei esetén gyakoribbak a túlterhe-
lésbôl adódó sérülések (Teyhen és mtsai., 2009).

Figyelemre méltó az a felfedezés, hogy a rüsztma-
gasság a férfiaknál és a nôknél különbözôképpen be-
folyásolja az ugrásból való talajra érkezést. Hátteré-
ben az állhat, hogy a nôknél magasabb az átlagos
rüsztmagasság, ezért azonos magasság, különbözô
csoportokba tartozást jelenthet a két nem esetében.
Mezítláb végzett mélybe ugrásoknál, magasabb rüszt
esetén, kisebb volt a kezdeti inverzió mértéke és na-
gyobb a térdben keletkezô oldalirányú elmozdulás
(Powell és mtsai., 2012).

110 labdarúgó lábmorfológiáját vizsgálták 50 majd
90%-os testsúlyterhelés mellett a talp szkennelt képe
alapján. A vizsgált paraméterek többek között az AI, a
lábközép és a sarokszélesség aránya (Staheli-féle arch
index), és az elôláb szélességének a sarokszélességhez
viszonyított aránya voltak. A domináns és nem domi-
náns oldal között mindkét terhelési szint mellett je-
lentôs eltérést találtak. A nem sportoló kontrollcso-
porthoz képest pedig már 50%-os terhelési szint mel-
lett is jelentôs különbséget lehetett kimutatni. A
sportági szelekció tükrözôdik a lábfelépítésben is. De
a speciális mozgáskészlet (hirtelen irány- és iramvál-
tás, stb.) és a speciális stoplis cipôk szintén vissza-
hatnak a morfológiára (Ozer és Barut, 2012).

Azt, hogy a speciális sportági mozgásanyag hogyan
hat vissza a lábfelépítésre, jól mutatja egy tornászok kö-
rében végzett vizsgálat. Az egyszerû kivihetôség miatt itt
is a Staheli-féle arch indexet alkalmazták, podoszkópos
felvétel alapján (a vizsgálati személy egy üveglapra áll és
egy tükör segítségével válik láthatóvá a talpfelület). Itt
kell megemlíteni, hogy a szkennelt és podoszkópos fel-
vételek ugyan nem adnak számszerû felvilágosítást a
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nyomásviszonyokról, viszont a talp valós képe többlet
információt jelent a szakember számára (ujjak helyzete,
bôrviszonyok, stb.). A tornászok Staheli-féle arch inde-
xe szignifikánsan kisebb volt a korban, nemben, test-
súlyban megegyezô kontrollcsoportéhoz képest. Ez ma-
gasabb rüsztre utal. A boka dorsalflexorai szignifikán-
san gyengébbek, a plantarflexorai pedig erôsebbek vol-
tak, mint a kontrollcsoportban. Továbbá a tornászok
arch indexe és everziós izomereje korrelált. Ezek a té-
nyezôk együttesen magyarázzák a morfológiai adaptáci-
ót, amely lényegében a csontosodás végéig tartó folya-
mat. Ez összecseng a gyermekekrôl szóló fejezetben em-
lített vizsgálattal, mely szerint a növekedési folyamat
alatt végig csökken az extrém arch index értékek ará-
nya. Azt is kimutatták, hogy a tornászok arch indexe ki-
sebb, mint a kézilabdázóké, a labdarúgóké, a birkózóké
és a súlyemelôké (Aydog és mtsai., 2005).

47 iráni profi futó atléta rüsztmagasságát vizsgál-
ták. Itt is magas, normál és alacsony hosszboltozatú
csoportba sorolták az alanyokat. Megnézték, melyik
csoportban hány korábbi bokasérülés volt és próbál-
ták a sérülés és talpnyomás paraméterek kapcsolatát
kimutatni. A navicular dropteszt (ld. lejjebb) rendre
nagyobb értéket mutatott a már sérült sportolóknál,
függetlenül attól, hogy melyik csoportba sorolták
ôket. Ez is mutatja, hogy az alsó ugróízület helyzete
nem a rüsztmagasságtól függ. A talpnyomás és boka-
sérülések vonatkozásában nem sikerült szignifikáns
összefüggést találni. Ennek oka lehet az alacsony
elemszám és, hogy a talpnyomás-mérés nem futás,
hanem járás közben történt. 

A módszerek is figyelemre méltók. Az eddigiekbôl is
jól látszik, hogy témánkban kulcsfontosságú a talp
középrésze, amely utal a felépítésre és befolyásolja a
funkciót. Szinte valamennyi eddig áttekintett index-
ben szerepel. Ezért a talpnyomás paraméterek nagy-
ságát is a talpközépnél mért értékekhez viszonyították
és a mutatót MAI-nak (módosított arch index) nevez-
ték. Az AI analógiája abban is érvényesül, hogy az uj-
jak alatti nyomást figyelmen kívül hagyták.

A csoportba sorolás a navicular dropteszt alapján
történt, metodikája viszont vitatható. Tény, hogy az os
naviculare helyzetét összehasonlítva álló és nem ter-
helt, ülô pozícióban, a funkcióra utaló mutatót ka-
punk. A teszt kivitelezése azonban meglehetôsen kö-
rülményes, az értékek nincsenek a lábhosszra norma-
lizálva és az ülés és állás egyaránt statikus helyzetek.
Ezért tartjuk szerencsésebbnek a csoportba sorolást a
dinamikus AI alapján végezni. A lábfelépítést pedig az
FPI (Foot Posture Index) és/vagy AHI (Arch Hight In-
dex) alapján értékelni. Az egészséges sportolók vizsgá-
latát gyakran biomechanikai laborokban, manuális
vizsgálatban kevéssé járatos emberek végzik, ami pe-
dig elôfeltétele lenne annak, hogy nem eszközigényes,
de megbízható manuális teszteket is alkalmazzunk
(Nakhaee és mtsai, 2008).

Angliában az összes sérülés 3-5%-a bokasérülés és
ennek zöme külsô bokaszalag (ATFL) sérülés. A sport-
ban bekövetkezett bokasérülések 60%-a érinti ezt a
szalagot és 10% jár valamilyen töréssel is. Az atlétiká-
ban 11,2%, rögbiben 11,6%, krikettben 17,9%, labda-
rúgásban 21,2%, kosárlabdában pedig 15,9% a boka-
sérülések aránya az összes sérülésen belül. A sérülé-
sek okát komplexen kell feltérképezni. Ezt igényli az
is, hogy bizonyos sportokban a meccshez, versenyhez,
míg másokban a tréningekhez kötôdik a bokasérülé-
sek nagyobb hányada.

A „labdarúgó boka" (a bokaízületen jelentkezô oste-
ofiták) pedig sajátosan a sportág jellemzôibôl vezethe-
tô le. A lábfelépítés szerepe itt nem az állapot kialaku-
lásban, hanem az egyéni prevenciós programok kiala-
kításában van. 

Kosárlabdában a „játék részeként" emlegetett boka-
sérülések fôleg a meccsekhez kötôdnek. Hátterében
fôleg az áll, hogy leérkezéskor, amikor a láb már rész-
ben talajt ért, még egy csavaró mozdulatot tesz a játé-
kos. (Nem számítva a kontaktsérüléseket.) Ez a ké-
pesség megfelelô tréningekkel fejleszthetô.

Az atlétikában kicsit más a helyzet. Ott gyakran for-
dulnak elô kisebb boka- és lábsérülések, amik nem
gátolják az edzést és versenyzést. Ezeknek nem en-
gedve megfelelô gyógyulási idôt, kialakul a sérülés-
verseny-sérülés-verseny ciklus. Az is érdekes, hogy
edzô jelenlétében ritkábbak ezek a sérülések. A túlter-
helés és stressz törés leginkább a tibiát, naviculát és
a metatarsusokat érinti (McKinney 2012).

191 egyetemista atléta (tollaslabda, röplabda, lab-
darúgás, baseball) 11 hónapos prospektív vizsgálata a
non kontakt, külsô bokaszalag sérülések vonatkozá-
sában rámutat a lábfelépítés szerepére. A megfigyelt
periódus alatt 16-an szenvedtek el ilyen sérülést. A
leginkább hajlamosító tényezô a navicula és a belbo-
ka közti távolság nagysága volt, maximális boka dor-
salflexió esetén. Minél nagyobb ez a távolság, annál
lazább laterálisan az alsó-ugróízületi komplexum. Az
elégtelen boka dorsalflexió szintén rizikótényezô. Az
említett két tulajdonság jobb és baloldali aszimmetri-
ája önmagában is növeli a kockázatot (Kobayashi és
mtsai., 2013).

102 fô 13-26 év közötti válogatott sportolót (atléti-
ka, kosárlabda, jégkorong, krikett) vizsgáltak, akik-
nek a fele legalább hat hónapja plantar fasciitissel
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küzdött. A két csoporton belül az elôláb helyzete, a
lábtô pozíciója és az alsó ugróízület mozgása (navi-
cular dropteszt) szoros összefüggést mutatott egy-
mással. A csoportok között viszont szignifikáns kü-
lönbség mutatkozott mindhárom vizsgált paraméter
esetén. A vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy ha
több paramétert együttesen vizsgálunk és értéke-
lünk, akkor a panaszok anticipálhatók, következés-
képpen sokszor meg is elôzhetôk. A komplex vizsgá-
latoknak szinte mindig része a mûszeres mérések
mellett a fizikális vizsgálat is, ami ilyen vizsgálatban
jártas személy, például gyógytornász, humánkinezi-
ológus közremûködését feltételezi (Gupta és mtsai.,
2008) (33..  áábbrraa).

Sportolókon végzett vizsgálatok
Amerikai futball válogatott játékosoknál az alsó és

felsô ugróízület illetve a bütyök ízület mozgásterjedel-
mét vizsgálták aktivitás közben. Agilitás tesztet, inga-
futást és helybôl magasugrást végeztek. A hipotézis
igazolódott, az adott mozgásnál kulcsszerepet játszó
ízületek mozgásterjedelme (ROM) eléri vagy meg is ha-
ladja a fiziológiás maximumot. Ez leginkább az edzés-
tervezésre irányítja a figyelmet (prevenció). A fiziológi-
ás határok és az egyéni tûréshatár személyenként el-
térô lehet (Riley és mtsai., 2012).

Érdekes vizsgálatot végeztek 40 labdarúgóval. Nor-
mál álláskor mindegyikük bokája bedôlt (pronált)
helyzetben volt. Egy speciális futás tesztet hajtottak
végre elôször mezítláb, majd egy vizsgálati cipôben,
majd ugyanebben a cipôben talpbetéttel és végül
ugyanebben a cipôben ún. pronáló technikával befûz-
ve. A lábtô mozgása ez utóbbi esetben volt a legkedve-
zôbb. A vizsgálat felveti más tanulmányokkal össz-
hangban, hogy a sportcipôk befûzési technikája is fi-
gyelmet érdemel. Emellett azt is, hogy a mezítlábas
mérések eredményei fenntartásokkal kezelendôk azok
esetében, akik számára szokatlan, idegen az így vég-
zett mozgás (Sandrey és mtsai., 2001).

10 éves gyermekek egyensúly, agilitás és helybôl tá-
volugrás teljesítményét hasonlították össze sportcipô-
ben és mezítláb. Csak a helybôl távolugrás eredmény
lett jobb cipôben (Wegener és mtsai., 2012).

A mezítlábas sportokban szerencsére a boka, lábsé-
rülések relatíve ritkák. Sôt a mezítlábas mozgás pro-
tektív is lehet bizonyos sérülésekkel szemben. A lé-
nyeg, hogy a mezítlábas tréning és a rehabilitációs
program is személyre szabott legyen.

A mezítláb játszott strandröplabdában nem gyako-
ribbak a bokasérülések, mint a sportcipôben és te-
remben játszott röplabdánál.

600 szörföst vizsgálva, az egy év alatt elszenvedett
összes sérülés 13 százaléka volt olyan boka- vagy láb-
sérülés, ami orvosi ellátást kívánt.

Elit úszókat vizsgálva 7 év alatt egyetlen boka- vagy
lábsérülést sem regisztráltak. Az uszonyos úszásnál
viszont gyakori a tibialis posterior és az Achilles ten-
dinitise és a boka ficama is.

A taekwondo sérülések 18 százaléka boka- és lábsé-
rülés (Vormittag és mtsai., 2009).

Érdemes megjegyezni, hogy az idôsebb felnôttek já-
rásmintájában az is különbséget okoz, hogy mezítláb
vagy zokniban vannak-e. A vizsgált idôseknél zokni-
ban a lépéshossz rövidül, a tempó csökken és az egyes
támasz fázisa bizonytalanabbá válik. Azt könnyû be-
látni, hogy az összetettebb mozgásoknál, az érzékelés
és a mozgásszabadság miatt, kortól függetlenül is kü-

lönbözik a mezítláb vagy zokniban végzett mozgás
(Tsai and Lin, 2012).

Érdekes az a felmérés, mely rámutat, hogy a spor-
tolók mennyire ismerik saját lábfelépítésüket. 92 ma-
raton futót kérdeztek és vizsgáltak meg. 52% vélte
mediális hosszboltozatát laposnak, 45% normálisnak
és 3% magasnak. A lábnyom alapján számított AI
alapján ugyanezek az arányok 42, 51 és 7%. A fiziká-
lis vizsgálat szintén átrendezte ezeket az arányokat,
megerôsítve azt, hogy a boltozati magasság nem hatá-
rozza meg a boka dôlését. Nem beszélve arról, hogy a
statikusan megállapított pronáció mértéke nem feltét-
lenül okoz zavart a mûködésben. A legérdekesebb az,
hogy az objektív vizsgálat alapján 41 lapos boltozattal
bíró közül csak 18 sorolta magát ebbe a csoportba.
Tehát 23-an egyéb lábpanaszaikat tévesen – talán az
uralkodó közvélemény hatására – „lúdtalpnak" defini-
álták. Felbecsülhetetlen, hogy mennyi téves sztereotí-
pián alapuló sportcipôválasztás történik és mennyi
„edzéshiba" az alkati sajátosságok félreismerése miatt
(Hohmann és mtsai., 2012).

Egy mezítlábas indiai populációt (70 fô), összeha-
sonlítva egy indián (137 fô) és egy nyugat-európai
kontrollcsoporttal (48 fô), különbözô morfológiai és
funkcionális sajátosságokat találtak. A legszembetû-
nôbb differencia a talp alatti nyomás viszonyokban
van (a talpat 10 régióra osztva vizsgálták). Ha az em-
berek életvitelszerûen minél kevésbé viselnek lábbelit
és/vagy minél lazább lábbelit hordanak, annál egyen-
letesebb a nyomáseloszlás és annál inkább nô a talp
közép részének teherviselô funkciója. A nyugati embe-
reknél magas (sarok, metatarsus fejecsek, hallux) és
alacsony nyomású talpterületek figyelhetôk meg. Ma-
ga a mozgás, járás, futás technikája is más attól füg-
gôen, hogy mennyire szokott hozzá valaki a cipô vise-
léséhez. Optimális esetben a nyugati ember is spon-
tán alkalmazkodik a mezítlábas mozgáshoz, techniká-
jának megváltoztatásával. Sajnos gyakran tapasztal-
juk, hogy ez a képesség elveszik, és nincs különbség
a cipôben, vagy a cipô nélkül történô feladat végrehaj-
tásban. A baj nem az, hogy a cipô befolyásolja a mor-
fológiát és a mozgást egyaránt, hanem az, ha elveszít-
jük ezt az adaptációs képességünket. Ezért a mezítlá-
bas tréning programok mind a prevencióban, mind a
teljesítmény növelésében jelentôséggel bírnak
(D’Aouˆt és mtsai., 2009).

Az AHI alapján normál és magas boltozati magas-
sággal bíró labdarúgók mozgását hasonlították össze,
mezítláb járás és stoplis cipôben végzett agilitás teszt
közben. Járáskor a magas rüszttel bírók a laterális
sarok és mediális elôláb területén mutattak szignifi-
kánsan nagyobb terhelést. Ami meglepô, hogy az agi-
litás teszt során a mediális sarok és mediális elôláb
esetében volt szignifikánsan nagyobb különbség. A je-
lenség hátterében feltehetôen az áll, hogy pont a ma-
gas boltozat kompenzálása okozza a boka, és végsô
soron az egész láb bedôlését (Carson és mtsai., 2012).

A láb morfológiája gyakran hasonlóságot mutat egy
adott sportágon belül. Az egyéni sajátosságok megma-
radnak, de a sportági szelekció és a speciális sportági
mozgásanyag ezen a területen is kimutatható. 76 ser-
dülô futsal játékos egy teljes szezonon (8 hónap) át
tartó prospektív vizsgálata negatív korrelációt muta-
tott az FPI és az edzô által értékelt képességek között.
Ez azt jelenti, hogy a magasabb rüszttel, boltozato-
sabb lábfelépítéssel bírók voltak az ügyesebbek. Ne
tévesszen meg minket, nem a magas felépítés az elô-
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nyös, a „magasabb" csak azt jeleneti, hogy közelebb a
normál tartomány határához. Viszont a túlterheléses
boka- és lábsérülések jelentôs részét is az ebbe a cso-
portba tartozók szenvedték el a vizsgált periódus
alatt. Az eredmények jól mutatják, hogy a némileg fe-
szesebb lábstatika elônyei tetten érhetôk a robbané-
konyságban, ugyanakkor ugyanezen adottság követ-
kezménye a sérülések nagyobb száma is. Elgondol-
kodtató, hogy a sérülések nem annyira az edzések in-
tenzitásával, hanem a heti edzésórák számával mu-
tattak összefüggést. A non kontakt alsóvégtag sérülé-
sek száma tovább mérsékelhetô lenne mozgásterape-
uták, humánkineziológusok irányította tréningprog-
ramok edzéstervbe iktatásával (Cain és mtsai., 2007).

Összefoglalás
Az áttekintés célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet

a lábfelépítés funkcionális következményeire. Fontos
lenne a sportolók vizsgálati protokollját kiegészíteni a
lábfelépítés értékelésével, ami nem azonos azzal, hogy
a lapos, normál és magas csoportokba soroljuk ôket.
A komplex és körültekintô értékelés lehetôséget te-
remtene a prevenciós és teljesítménynövelô egyéni tré-
ningprogramok összeállítására.

Preventív tréningprogramokkal az említett indexek
(AI, AHI, FPI) bármely értéke mellett csökkenthetô a
sérülési kockázat. Viszont ezek az indexek szinte
konstans voltuk miatt, nem alkalmasak ezen trénin-
gek hatásának mérésére. Így annak megítélésére,
hogy egy sportoló ellenállóbb lett-e a boka-, láb- és
térdsérülésekkel szemben, más mérési eljárást szük-
séges használni.

Ennek egyik lehetséges módja, ha olyan feladatok-
ból állítjuk össze a tesztet, amit cipôben és mezítláb
egyaránt végre lehet hajtani. A preventív tréningprog-
ramok elôtt és után elvégezve a teszteteket, értékel-
hetjük, hogy az egyes feladatok esetében csökkent-e a
különbség a cipôs és a mezítlábas végrehajtás ered-
ménye között.
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Abstract
Evidence from human and robot locomotion shows

that the intrinsic mechanical properties of the mov-
able body parts play a direct role in the organization
of movement behaviour. Roboticists call that "morph-
ological computation." Consequently, the traditional
view of the brain as a centralized command system
that has the exclusive "control" of movement behav-
iour is abandoned. According to the currently prevail-
ing neuromechanical model movement behaviour
emerges dynamically from the interactions between
neural processes and body mechanics. Morphological
computation must be considered in the design of
prostheses for amputees. Morphological computation
is an important factor in the interpretation of the
movement behaviour of persons with movement diffi-
culties and in the programmes aiming the improve-
ment and optimization of the movement behaviour of
those persons. 

KKeeyywwoorrddss:: motor action, neuromechanical model,
movement difficulties

Összefoglaló
Az emberi és a robot mozgáskutatás eredményei azt

igazolják, hogy a mozgó testrészek belsô mechanikai tu-
lajdonságai közvetlen hatással vannak a mozgásvisel-
kedés szervezettségére. A robotok mûködésével foglal-
kozó szakemberek ezt „morfológiai informatikának" ne-
vezik. Következésképpen, túlhaladott az a hagyomá-
nyos nézet, amely az agyat a mozgásviselkedés kizáró-
lagos „kontrollját" ellátó, irányító központi rendszernek
tekinti. A jelenleg uralkodó neuromechanikai modell
szerint a mozgásviselkedés az idegfolyamatok és a testi
mechanizmusok dinamikai kölcsönhatásából jön létre.
A morfológiai informatika eredményeit fel kell használ-
nunk az amputáltak protéziseinek tervezésében. Ez a
felfogás fontos tényezô a mozgáskorlátozottak mozgás-
viselkedésének értelmezésében és állapotuk javítását,
optimalizálását célzó programjaik összeállításában.

KKuullccsssszzaavvaakk:: motoros cselekvés, neuromechanikai
modell, mozgáskorlátozottság

Classical theory views movement behaviour as an
output determined by motor commands issued by the
brain. The brain is considered to be a central com-
mand system that "controls" the body and all behav-
iours. In this perspective, the body is a puppet activ-
ated by the brain (Beer, 2009). A new way of thinking

about movement behaviour has been introduced in
the 1930s by Bernshtein (1926, 1935). He argues that
the motor situation to be studied is not the passive
stimulusíresponse situation performed in the stan-
dardized setting of a laboratory but the active situa-
tion in which the human being acts in a dynamic
environment. Bernshtein’s avantgardist ideas were
not understood at the time but became in the 1960’s
one of the basic theories underlying the dynamical
systems perspective that posits that motor action
emerges dynamically from the interactions between
the person, the environment and the task (Beer, 1995;
Kelso, 1995; Sternad, 2000; Davids et al., 2003;
Thelen, 2005).

Gymnasts, divers and runners (especially hurdlers)
know from experience that the intrinsic mechanical
properties of their limbs do play a major role in their
performances. Matthis and Fajen (2013) write:

The human motor system has an impressive abil-
ity to utilize the passive mechanical forces inher-
ent to a moving body in order to perform a wide
variety of complex actions. Even something as
simple as a cartwheel requires the exploitation of
the rotational inertia of the lower limbs to swing
the body over the wrists in a way that could never
be accomplished by muscle activation alone.

The simple act of jumping from a wall and landing
on the ground happens so fast that neither the brain
nor any part of the nervous system can be involved in
the process.

In insects there is no central controller that coord-
inates the legs during walking. Leg movements in
insects are controlled by largely independent local
neural circuits that are connected to their neighbours
(Pfeifer and Gómez, 2009). The leg coordination comes
about by the exploitation of the interaction with the
environment (Cruse, 1990; Cruse et al., 2002)

The Passive Dynamic Walker developed by McGeer
(1990) shows that walking is possible by only exploit-
ing the mechanical properties of the structures: those
machines walk in human-like fashion without actu-
ators, without sensors, without active control. The
evidence about the role of the mechanical properties
in the organization of movement behaviour brings
Blickhan et al. (2006) to entitle their article:
"Intelligence by mechanics." 

Morphological computation is especially effective in
compliant bodies (Hauser et al., 2011), which human
bodies are. One of the consequences of the evidence
showing that the body can do part of the computation
is the abandonment of the classical idea of the brain
as a centralized command system. Moreover, the
study of nonlinear dynamical systems shows they can
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have self-organizing behaviours during which new
patterns of organization and/or new properties can
spontaneously emerge from local interactions. This is
the principle of order through fluctuations (Nicolis
and Prigogine, 1977).

The new data have led to a revision of the role of the
brain, as explained by Raibert and Hodgins (1993):

Many researchers in neural motor control think of
the nervous system as a source of commands that are
issued to the body as "direct orders." We believe that
the mechanical system has a mind of its own, gov-
erned by the physical structure and their laws of
physics. Rather than issuing commands, the nervous
system can only make suggestions which are recon-
ciled with the physics of the system and the task. 

In a remarkable article entitled The Blue Collar
Brain, Van Orden et al. (2012) write:

Much effort has gone into elucidating control of
the body by the brain, less so the role of the body
in controlling the brain. This essay develops the
idea that the brain does a great deal of work in
the service of behaviour that is controlled by the
body, a blue-collar role compared to the white-
collar control exercised by the body. The argu-
ment that supports a blue-collar role for the
brain is also consistent with recent discoveries
clarifying the white-collar role of synergies across
the body’s tensegrity structure, and the evidence
of critical phenomena in brain and behaviour.

Consequently, the traditional view of movement
behaviour as an output determined by the brain has
been replaced by the neuromechanical model (Full
and Kodichek, 1999; Dickinson et al., 2000; Blickhan
et al., 2006; Nishikawa et al., 2007). According to the
neuromechanical perspective, coordinated movement
emerges dynamically from the interplay among the
following factors:

1. The motor mechanisms of the first (= fundament-
al) motor system (Holstege, 1991) located in the spinal
cord and modulated by (a) descending supraspinal
outputs, (b) the sensory input from body and environ-
ment (Kuypers, 1981, 1982, 1989).

2. The viscoelastic properties of the muscular
chains (including tendons) that stay the mobile mod-
ules of the jointed body

3. The intrinsic mechanical properties of the articu-
lated body and the 17 body modules and the emer-
gent dynamics of the whole body.

4. The mechanical and thermodynamical interac-
tions of the body with the environment.

Roboticists have introduced the concept of "morph-
ological computation" to designate the interplay
between the body structures and control processes
(Paul, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b; Pfeifer and
Gómez, 2009). Experiments with mobile robots have
shown the many advantages of morphological compu-
tation. Paul (2006a): 

Not only does the morphology determine the
behaviours that can be performed, but also the
amount of control required for these behaviours. 

Obviously, morphological computation contributes
to self-organization (Iida, 2011). Pfeifer and Iida
(2005) explain that the existence of morphological
computation has two consequences: (a) not every-
thing needs to be controlled by the brain. (b) the func-
tion of the neural system cannot be understood by
looking only at the neural system: we must take into

account the way the nervous system is embedded into
the agent as well as the specific types of interactions
with the environment, 

The concept of morphological computation fits well
into the current thinking about "embodiment"
(Merleau-Ponty, 1945; Varela et al., 1979; Hendriks-
Jansen, 1996; Clark, 1997; Pfeifer and Bongard,
2007). As explained by Pfeifer et al. (2006) embodi-
ment means more than its trivial meaning, i.e. "intel-
ligence requires a body", the concept has deeper and
more important implications, concerned with the rela-
tion between physical and information (neural, con-
trol) processes. Morphological computation is about
connecting body, brain and environment (Pfeifer and
Iida, 2005). Chiel and Beer (1997) remind us that "the
brain has a body." 

Matthis and Fagen (2013) explain how morph-
ological computation intervenes in human walking:

Although walking may not be as dramatic as gym-
nastics or cartwheels, humans also exploit the
forces inherent to bipedal walking in the mainten-
ance of a steady state gait. Rather than struggling
against the inertial forces generated during
walking, the locomotor system harnesses and
redirects these passive mechanical forces in order
to generate a stable and efficient walking gait. 

Pfeifer and Iida (2005) write:
Recent insights in biomechanics, for example,
suggest that in rapid locomotion in animals, an
important role of the brain is to dynamically adapt
the stiffness and elasticity of the muscles, rather
than very precise control of the joint trajectories,
because this way, the muscles can take over some
of the control function, e.g. the elastic movement
on impact and adaptation to uneven ground. 

The recommendation that the prosthesis of uni-
lateral leg amputees should have the same inertial
properties as the removed limb (Mena et al., 1981) is
a problem of morphological computation. This is one
of the factors that we considered in the development
of the first intelligent motorized prosthesis for trans-
femoral amputees that is now commercialized by
Össur under the name of Power Knee.

The intrinsic mechanical properties of the limbs are
often modified as a result of disease or trauma.
Movement difficulties may arise from any modifica-
tion of limb geometry and/or from the difficulty to
exploit the intrinsic mechanical properties of the
limbs. Consequently, movement difficulties can occur
for other reasons than impairments in the nervous
system. Morphological computation is thus an
important factor in the understanding of the move-
ment behaviour – especially the walking – of persons
with movement difficulties. An example is the muscle
hypertonia in the legs that often occurs in persons
with impairments in the central nervous system such
as multiple sclerosis. Because hypertonia affects the
mechanical properties of the legs it modifies leg
dynamics and consequently walking dynamics. It is
important mentioning that according to several
authors hypertonia is not a "symptom of the disease"
but an "adaptations to the disease" (Latash, 1993;
Latash and Anson, 1996; Dietz, 2003; Dietz et al.,
1981; Dietz and Berger, 1983; Holt, 1996, 1998;
Steenbergen et al., 2004). Hypertonia often compen-
sates for a reduction in the strength of leg muscles. In
such cases strengthening the leg muscles may be a
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way to re-establish the initial intrinsic mechanical
properties of the legs followed by a relearning of the
ability to harness the intrinsic properties of the legs.
Other examples are the persons with cerebral palsy
who often have hypertonia. Using a dynamical model
in their study of the locomotion of children with spas-
tic hemiplegic cerebral palsy, Fonseca et al. (2001)
come to the following conclusion:

Results support the claim that disabled individuals
with losses in dynamic resources (stiffness, muscle
forcing capability) exploit and develop the remaining
resources in their adapted gait patterns. It was sug-
gested that clinical interventions aimed at normaliz-
ing a gait pattern may be contraindicated, and that
rehabilitation might be more effective if focused at the
level of dynamics.

Research by Fonseca et al. (2004) shows that
"walking patterns in children with spastic hemi-
plegic cerebral palsy emerge as a function of the
resources available to them." Morphological com-
putation is one of the factors that intervene in the
emergence of the walking patterns.

Morphological computation is a major aspect of
what is called "dynamic walking" (Mochon and
McMahon, 1980 McGeer, 1990, Collins, 2008).
Applying morphological computation in the walking
training of persons with movement difficulties
requires not only an appropriate understanding of
morphological computation but also of dynamic walk-
ing. It is therefore recommended to read the seminal
paper by Tad McGeer (1990) and the doctoral disser-
tation of Steven Collins (2008) entitled "Dynamic
walking principles applied to human walking."
Additional recommended readings are Full and
Koditschek (1999), Dickinson et al. (2000), Blickhan
et al. (2006), Nishikawa et al. (2007), Kuo (2007) and
Siegwart et al. (2011).

Highly recommended is also the reading of Kuo and
Donelan (2010) who explain how the dynamic walking
approach contributes to the understanding of gait
patterns of persons with movement difficulties.
Dynamic walking, including morphological computa-
tion, is part of the new look at the walking of persons
with multiple sclerosis that underlies improved
dynamic training procedures (Vanden-Abeele, 2012).
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EEuurróóppáábbaann  eellssôôkkéénntt  kkeezzddeetttt  ssppoorrttkköözz--
ggaazzddaassáággttaanntt  ookkttaattnnii  WWllaaddiimmiirr  AAnnddrreeffff::  aa
ttaannsszzéékk  11997777--bbeenn  iinndduulltt  aa  lliimmooggeess--ii  eeggyyee--
tteemmeenn  ––  aa  pprrooffeesssszzoorr  eemmeerriittuuss  kkééssôôbbbb  aa
ppáárriizzssii  SSoorrbboonnnnee--oonn  iiss  ffoollyyttaattttaa  mmuunnkkááss--
ssáággáátt..  BBuuddaappeessttrree  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoo--
mmáánnyyii  TTáárrssaassáágg  mmeegghhíívváássáárraa  éérrkkeezzeetttt,,  ééss
aa  NNyyeerrggeess  MMiihháállyy  eemmlléékkéérree  rreennddeezzeetttt  éévveess
kkoonnffeerreenncciiáánn  eeggyyiikk  lleegghhíírreesseebbbb  pprroojjeekkttjjéé--
rrôôll,,  aazz  eeggyyeess  nneemmzzeetteekk  oolliimmppiiaaii  eerreeddmméé--
nnyyeessssééggéénneekk  eellôôzzeetteess  mmeegghhaattáárroozzáássáárróóll
ttaarrttootttt  eellôôaaddáásstt..  EEzzuuttáánn  bbeesszzééllggeettttüünnkk  vvee--
llee,,  ddee  nneemm  ccssuuppáánn  eerrrrôôll..

MMiikkéénntt  jjöönn  aazz  ööttlleett,,  hhooggyy  aakkkkoorr  éénn  hhoollnnaapp  mmeeggpprróó--
bbáálloomm  aazz  eeggyyeess  nnáácciióókk  ggaazzddaassáággii  mmuuttaattóóii  ééss  ssppoorrttbbééllii
eerreeddmméénnyyeessssééggee  aallaappjjáánn  mmeeggjjóóssoollnnii  aazz  oolliimmppiiaaii  éérrmmee--
iikk  sszzáámmáátt??

Egy PhD-hallgatóm vetette fel az ötletet még 2004-
ben: ô az átalakuló közép-európai gazdaságokat kezd-
te vizsgálni. Elkezdte az adatokat összevetni, a sport-
teljesítményt, a korábbi játékokon nyert érmek szá-
mát, az éves költségvetésüket, aztán ment tovább,
GDP, népesség, GDP/fô – és elkészítette az olimpiai
elôrejelzést ezekre az országokra. Ez azonban nem
volt túl reprezentatív, ráadásul a kommunizmus idô-
szakában ezek a nemzetek folyamatosan felülteljesí-
tettek valós gazdasági erejükhöz képest, meg utána is
egy picit, engem ugyanakkor egyre jobban foglalkozta-
tott a téma. Eldöntöttem, hogy egy, az egész világot
felölelô kutatást végzek, amelybe bevontam a felesége-
met, Madeleine-t is, aki közgazdász és matematikus,
azaz egyenrangú közremûködô volt ebben a kezdemé-
nyezésben. 2007 decemberében fogtunk neki, és ami-
kor megjelentettük 2008 májusában, nem sokkal a
pekingi játékok elôtt, óriási hatása volt. Folyamatosan
a tévékbe, rádiókba jártam, interjúkat adtam az újsá-
goknak, hiszen ez nagy újdonság volt: egy közgazdász,
aki megjósolja az olimpia eredményeit. Még a
L’Equipe is megszólaltatott. Akkor úgy gondoltam, el-
sô lépésnek ez megteszi, büszkék voltunk a kidolgo-
zott módszerre, ám hamarosan megtapasztaltuk a
hátrányokat is. Elkezdtek érkezni a telefonok, megke-
resések, hogy használhatják-e a kutatásunkat a
sportfogadásokhoz. Idôvel konkrétan azzal találtak
meg, hogy el tudnánk-e készíteni valami hasonló elô-
rejelzést a Premier League-re is... Ehhez már nemigen
volt kedvünk.

Találati arány: 
Peking: 70, Szocsi: 91 százalék! 

PPeeddiigg  aa  ppeekkiinnggii  jjóóssllaattookk  mmeegglleehheettôôsseenn  mmeeggaallaappoo--
zzoottttnnaakk  bbiizzoonnyyuullttaakk..

Szeptemberben a Francia Nemzeti Sportintézet igaz-
gatója – aki korábban a hallgatóm volt – megkért ar-
ra, hogy elemezzük az eredményeket, vonjuk le a ta-
nulságokat. Írtunk egy rövid cikket, amelyben megál-
lapítottuk, hogy az elôrejelzés 70 százaléka teljesen jó
volt, 88 százalékban pedig egy-két érem különbséggel
eltaláltuk a valós éremszámokat. Engem közgazdász-

ként természetesen a fennmaradó 12 szá-
zalék érdekelt, hogy mit és miért rontot-
tunk el. Elsôsorban arra jutottam, hogy a
doppingolás volt az egyik olyan tényezô,
amelyik rossz irányba befolyásolta a szá-
mításokat, így például a régi kelet-német
edzôk jelenléte Kínában kalkulálhatatlan
pluszt jelentett.

FFoollyyttaattááss??
Az eredményeken fellelkesülve kipróbál-

tuk a módszert a 2010-es labdarúgó világ-
bajnokságnál, ám ami az olimpiánál mû-
ködött, az a vb-n nem. Hiszen olyan, sze-

gényebb országok képesek kiemelkedô eredményekre,
ahol a futball valóságos vallás – ezzel közgazdasági
szempontból nem tudtunk mit kezdeni. Meg aztán itt
egyetlen nagy verseny zajlik, melynek végén egy
aranyérmes van, ellentétben az ötkarikás játékokkal.
A következô évben Szocsiból kerestek meg, ahol a téli
olimpia ürügyén a helyi egyetem vezetôje, Bjelouszov
igazgató úr – szintén egykori tanítvány – hasonló ku-
tatást kért a 2014-es esemény kapcsán. Itt is egész jó
eredményeket kaptunk, a nyári játékokra alkalmazott
metódust kiegészítettük egyéb adatokkal, mint az
egyes országokban a havas napok vagy a síközpontok
száma. Szocsiban leginkább az oroszok kitûnô szerep-
lése lógott ki felfelé a jóslatainkból – de a Putyin-ef-
fekttel, bevallom, nem számoltunk: a fokozott elvárá-
sok és az ehhez nyújtott segítség nem volt elôre kal-
kulálható. 

LLoonnddoonn,,  RRiioo??
A pekingi kutatás kapcsán a fogadásokban érdekel-

tek megkeresései visszarettentettek annyira, hogy
magamtól semmiképp se folytassam ezt – felkérést pe-
dig nem kaptam 2012 elôtt, és egyelôre Rio ürügyén
sem érdeklôdtek. A Sao Paoló-i Katolikus Egyetemen,
miután megtudták, mivel foglalkoztam korábban,
meghívtak – végül azonban nem az elôrejelzések érde-
kelték ôket, hanem a helyi vállalkozók szövetsége kért
fel arra, hogy adjak tanácsot, miképpen kerülhetik el
a sztrájkokat a futball vb és az olimpia elôtt.

AA  sszzooccssii  eellôôrreejjeellzzééss  eeggyyéébbkkéénntt  mmeennnnyyiirree  vváálltt  bbee??
Kilencvenegy százalékos volt. Viszont intellektuáli-

san amekkora kihívás a fennmaradó kilenc százalékot
javítani, akkora kockázat is. Tényleges kihívást a leg-
elsô elkészítése jelentett, idôvel ez már rutinná válna,
úgyhogy inkább felhagytam vele. Hívásokat még min-
dig kapunk a fogadóktól – miattuk azonban egyálta-
lán nem érzek késztetést. Talán, ha a brazil kormány
vagy a helyi olimpiai bizottság kér fel.

Miért szalad el az összes 
olimpiai költségvetés 1984 óta? 

AA  nnaaggyybbeettûûss  ssppoorrttbbaa  mmeennnnyyiirree  kkóóssttoolltt  bbeellee??
Nagyon is, futballoztam, egy másodosztályú profi

csapat kispadjáig jutottam a párizsi agglomerációban.
Két szezont húztam le kerékpár-versenyzôként, har-
mincöt évesen elkezdtem teniszezni, s miután
Grenoble-ba költöztem, síelni is megtanultam. Ez a
múlt segített egyébként abban, hogy amikor 1977-ben
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Beszélgetés Wladimir Andreff professzorral, a sportközgazdaságtan úttörôjével
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a Limoges-i egyetemen a 25 meghirdetett tanári állás-
ra 150-en jelentkeztek, végül én is a kiválasztottak
közé kerültem. Amikor ugyanis a dékán meghívott va-
csorára, afféle ismerkedô beszélgetésre, desszert köz-
ben rákérdezett, érdekel-e a sport. Mondtam, persze.
„És a sportgazdaságról van valami fogalmam?" „Hogy-
ne lenne, pénzt is kaptam már azért, mert gólt lôt-
tem." „Akkor magát akarom." Így lettem harmincéve-
sen egyetemi tanár, mivel ôk akkor kezdtek ezzel a te-
rülettel kiemelten foglalkozni, megalapítván a Sport-
jogi és Sportgazdasági Kutatóintézetet. Joghoz értô
embereik voltak, de akartak egy olyat, aki a közgazda-
ságban és a sportban is otthonosan mozog.

AAzzaazz  aazz  éérreemm--eellôôrreejjeellzzééss  ccssuuppáánn  eeggyy  kkaallaanndd  vvoolltt  aa
ssookk  kköözzüüll..

Pontosan. Néha van egy-egy jó ötletem... Négy-öt
éve például egy német és egy amerikai kollégám írt
egy könyvet a „Megasport események kézikönyve”
címmel. Elküldték véleményezésre a 30 fejezetet, kér-
dezték, hiányzik-e valami. Mondtam, szerintem arról
még nem írt senki elemzést, hogy miért a Los Angeles-
i olimpia volt az utolsó, amelyiknek nem szaladt el az
elôzetesen tervezett költségvetése. Elvégre a pályáza-
tokban szereplô büdzsékhez képest például a dél-afri-
kai futball vb a 17-szeresébe, a londoni olimpia az
ötszörösébe került, Szocsiról és Pekingrôl már nem is
beszélve. Úgy gondolom, ezt igazán egy közgazdász
tudja analizálni.

ÉÉss  mmiirree  jjuuttootttt??
Összevetettem a kandidálásnál beadott költségveté-

seket azzal, amelyek úgymond a nyitónapon voltak ér-
vényben. Nos, véleményem szerint az olimpiák eseté-
ben az a helyzet, hogy – vegyük a soron következôt – a
2024-es játékokra a NOB meghirdet egy aukciót. Sok
város kandidál, de az egész ugyanarról szól, ami min-
den üzletben érvényesül: a vevô, azaz a NOB a legjobb
terméket választja. A pályázók pedig mindent elkövet-
nek, hogy az övékét lássák annak, amihez két út vezet:
vagy a bevételeket lövik túl, vagy a költségeket becsü-
lik alá. Ez utóbbi a leggyakoribb, a folyamat az 1976-
os montreali olimpiával kezdôdött, amelynek egymilli-
árd dolláros veszteségét látva – amelyet amúgy har-
minc éven át nyögtek az ottani adófizetôk – 1977-ben
senki sem akart pályázni. A NOB ezért megkereste Los
Angelest, amelyik elvállalta, de úgy, hogy a saját mód-
szereivel dolgozik. Nem is volt veszteséges. Viszont az-
óta, senki sem tudta kordában tartani a kiadásokat.

Mutassa be a Tour-gyôztes 
dopping-programját!

AAzz  oolliimmppiiáákkoonn  kkíívvüüll  mméégg  mmiillyyeenn  tteerrüülleetteekkeenn  kkuuttaa--
ttootttt??

Hogy ôszinte legyek, a foci és a kerékpár még jobban
is érdekel. Készítettem például egy elemzést a Tour de
France-ról. Itt ugyebár az garantálja az esemény nép-
szerûségét, hogy egyike azon kevés sportversenyeknek,
amelyen nincs belépôdíj, bárki nézheti az országút
mellôl. Igaz, maga a verseny nem kiegyensúlyozott, én
elôre megmondom azt a három nevet, akik közül kike-
rül az összetett gyôztes. Mindez a dopping miatt van
így. Megoldási javaslattal is éltem: az összes versenyzô
keresse fel az orvosát, hogy állítsa össze neki a „tudo-
mányos programot" – ôk legalábbis így hívják –, és aki
nyer, azaz gyaníthatóan jobb dopping-programot ka-
pott, az legyen köteles közzétenni azt, mi mindent fecs-
kendezett magába. Aztán vizsgálják meg, és ha nem a

valós programot mutatta be, tiltsák el egy életre. Így
meglenne a kellô kiegyensúlyozottság. A gyôztest köte-
lezzük, hogy ossza meg a titkait. Állítom, ez az egyetlen
út, hogy végül megszûnjék a doppingolás.

ÉÉss  mmiitt  sszzóóllttaakk,,  aammiikkoorr  eerrrrôôll  aa  sszzéélleess  nnyyiillvváánnoossssáágg
eellôôtttt  bbeesszzéélltt??

A tudósok tapsoltak. A kerékpárosok képviselôi
ôrültnek bélyegeztek, azt mondogatták, maga arról
beszél, hogy mindenki doppingol? Visszakérdeztem:
miért, maguk szerint senki?

EEggyyéébbkkéénntt  mmeennnnyyiirree  kköövveettii  aakkttíívvaann  aa  vviilláágg  ssppoorrttjjáátt??
Elôször is, 2008-ban nyugdíjba vonultam – így most

már csak külföldön tanítok, továbbá több idôm van
eseményekre járni. Nimes-hez közel lakom, a városi
csapat meccseit figyelem, illetve néha átrándulok
Montpellier-be. Természetesen, ha tehetem, élôben is
megnézem a jobb kerékpár-versenyeket, a lányom pe-
dig kosárlabdázik, Limoges-ban egyébként is jó színvo-
nalon van a sport, azaz oda is ellátogatok idôrôl idôre.

AA  ppeekkiinnggii  éérreemm--eellôôrreejjeellzzééss  kkaappccssáánn  nneemm  üülltt  ééjjjjeell--
nnaappppaall  aa  ttéévvéé  eellôôtttt,,  hhooggyy  nnaa,,  vvaajjoonn  bbeejjöönn--ee??

Nem vagyok függô, szó sem volt arról, hogy minden
percét néztem volna az olimpiának, sôt. A feleségem
jóval inkább elkötelezett, ô a tenisz szerelmese, sze-
rencsére, a Roland Garroson is vezetô beosztásban
van egy korábbi tanítványom, tôle kapunk jegyeket az
elsô hétre, a másodikon pedig Madeleine gyakorlatilag
kirobbanthatatlan a tévé elôl. Én inkább a Tour hegyi
szakaszaival vagyok csak így.

MMiinnddeennüütttt  vvaann  eeggyy  ttaannííttvváánnyyaa??
A FIBA elnöke, a L’Equipe fôszerkesztôje például...

De tényleg elég sok, jelenleg fontos pozíciót betöltô ve-
zetôt oktathattam a múltban.

Európa futballja soha többé 
nem lesz kiegyensúlyozott?

SSuummmmáázzhhaattjjuukk  úúggyy  eeggyyéébbkkéénntt  aa  jjeelleennlleeggii  ssppoorrttkköözz--
ggaazzddáásszz  aallaappttéétteelltt  ––  aammii  eeggyysszzeerrssmmiinndd  aazz  oolliimmppiiaaii
éérreemmttáábblláánn  iiss  vviisssszzaakköösszzöönn  ––,,  hhooggyy  mmiinnééll  ggaazzddaaggaabbbb
eeggyy  oorrsszzáágg,,  aannnnááll  ssiikkeerreesseebbbb  aa  vveerrsseennyyssppoorrttbbaann??

Nézze, körülírhatnánk udvarias mondatokkal a tényt,
ám ez ettôl még tény marad: igen, a pénzen múlik min-
den. Minél gazdagabb, minél több nagy eseményt rendez,
minél többen látogatják azt, annál nagyobb a bevétel, a
tévés nézettség, a szponzoráció. Emiatt van az, hogy a
nagy futball-bajnokságokban maximum négy-öt csapat
esélyes a bajnoki címre, a többieknek egyszerûen nincs
már beleszólásuk, és nem is nagyon lesz a jelenlegi tren-
dek mellett. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ezen ligák
topcsapatai – Premier League, Bundesliga, az olasz és a
spanyol bajnokság – lesznek a Bajnokok Ligája minden-
kori gyôztesei is. A BL-gyôzelem kritériumai ma már olya-
nok, hogy kizárólag azok az együttesek tudják teljesíteni,
amelyek egy kiegyensúlyozatlan bajnokságban szerepel-
nek, ahol sokkal több bevételre tesznek szert, mint a ri-
válisaik. Ha Magyarországon, mondjuk a Ferencváros
visszaszerezné a hegemón szerepét, sokkal versenyképe-
sebbé válna, és esélyesebb lenne európai színtéren is.
Eközben a franciáknál a bajnokság kiegyensúlyozottságát
szokták hangsúlyozni, hogy az milyen nagyszerû –, vi-
szont nem is vagyunk esélyesek a BL-trófeára.

ÉÉss  aa  ssppoorrtt  sszzééppssééggee??  AA  kkiisszzáámmíítthhaattaattllaannssáágg  ––  aazz
sseemmmmiitt  sseemm  éérr  mmáárr??

De, kár, hogy leginkább már csupán elvben létezik,
legalábbis a trendek ezt mutatják. A kiegyensúlyozott-
ság megszûnésének hátterében egyébként az áll – és
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errôl májusban jelenik meg egy könyv, amelyet heten
jegyzünk –, hogy a költségvetések is megszûntek kie-
gyensúlyozottnak lenni. Az önök kiváló közgazdásza,
Kornai János alkotta meg a puha költségvetési korlát
tézisét, amely azon alapszik, hogy az államok, az iga-
zán fontos vállalatok állandóan úgy tervezik a büdzsé-
jüket, hogy az deficites legyen, azaz rendszeresen és
jelentôs mértékben túllépnek a pénzügyi ésszerûsége-
ken, mert mindig számíthatnak valaki támogatására.
Ma Európa élcsapatainak 70 százaléka deficites, de
senki sem ment tönkre, mert mindig akadt egy intéz-
mény, egy támogató, aki a hónuk alá nyúlt. Roman
Abramovics, Manszúr sejk és a többi, hasonló mecé-
nás fellépésével vált szükségessé a pénzügyi Fair Play
bevezetése, magam is konzultáns voltam az UEFA-
nál, amikor kidolgozták a rendszert. Az egyértelmû,
hogy az európai futballt nem menedzselik megfelelô-
en, közgazdasági szempontból legalábbis elképesztô
lépésekre ragadtatják magukat sorozatban. Ennek el-
lenére, ha a Barcelonánál megbillen a büdzsé, mindig
lesz egy katalán bank, amelyik a segítségére siet.
Ugyanez a helyzet a Real Madridnál, ott a kasztíliai
pénzintézetek állnak ugrásra készen – és így tovább.

MMáárr  ccssaakk  aazz  aa  kkéérrddééss,,  hhooggyy  aammaa  bbiizzoonnyyooss  ffaaiirr  ppllaayy--
sszzaabbáállyyookk  bbeettaarrtthhaattóókk--ee??

Ebben az évben a rendszer fennállása során elôször
tizennégy csapatot bírságoltak meg, a Manchester
City-t és a Paris SG-t 60-60 millió euróra. Igaz, bizo-
nyos lépések megtétele miatt végül csak 20 milliót kell
fizetniük –, ez a katariaknak persze aprópénz. Az,
hogy a BL-ben csak 21 játékosból állhat a keretük 25
helyett, tán komolyabb szankció, de valóban kétes ér-
tékû egy olyan világban, ahol a katariak szponzoráci-
óként 200 millió eurót utaltak a PSG-nek. Idôvel kide-
rült persze, hogy ebbôl 100 millió alaptôke-emelésre
ment, ezért is kapták végül a bírságot. Ha a személyes
véleményemet kérdezi, egyértelmû, bármilyen szép
céljai is vannak a pénzügyi fair play-nek, sohasem
fogja kiegyensúlyozni Európa futballját.

„Ne deficittel finanszírozzák a gyôzelmeket"

EEggyy  sszzaakkéérrttôô  sszzeerriinntt  aa  BBoossmmaann--ddöönnttééss  óóttaa  aa  kkeelleett--
eeuurróóppaaiiaakknnaakk  ggyyaakkoorrllaattiillaagg  eessééllyyüükk  ssiinnccss  aarrrraa,,  hhooggyy  aa
BBLL--ttrróóffeeaa  kköörrnnyyéékkéérree  kkeerrüülljjeenneekk,,  mméégg  aazz  eellôôddöönnttôôrree
sseemm  nnaaggyyoonn..

Meg a nyugati bajnokságokból is az a bizonyos nem-
zetenkénti négy-öt topcsapat az esélyes. És igen, kije-
lenthetô: kelet-európai csapat soha többé nem lesz BL-
gyôztes. Annak idején az európai szuperliga ötlete talán
túlzó volt, az UEFA-nak az az elképzelése viszont még
mûködhet, hogy ha már a verseny kiegyensúlyozatlan,
legalább a büdzsék legyenek balanszban. Igen, ugyan-
az a kör fog söpörni a BL-ben rendszeresen, de legalább
fair körülmények között tegyék. Legalább legyen meg a
jó kormányzás, a good governance, ne deficittel finan-
szírozzák a gyôzelmeket. Mondhatják, amíg a szurko-
lók támogatják a klubot anyagilag, addig bármi belefér,
csakhogy ez szinte sehol nincs így. Ha egy francia bank
szponzorálja a PSG-t, akkor voltaképpen az ügyfelei
pénzelik a klubot, és nem vagyok arról meggyôzôdve,
hogy ezt mindannyian szívesen teszik. Vagy a párizsi
lakosok, ha a város száll be a csapat mögé.

MMiikkoorr  kköövveettkkeezzhheett  bbee  lleeggaalláábbbbiiss  eeggyy  iiddeeáálliisshhoozz  kköö--
zzeellii  áállllaappoott??

A könyvünkbe írt egy fejezetet német kollégám,
Egon Frank, aki nem csupán a szabályzat kidolgozá-

sában vett részt, de ott ül az UEFA auditáló bizottsá-
gában, azaz abszolút rálátása van a kontroll-folyama-
tokra. Neki is az a meggyôzôdése, hogy a futball ma
már a szórakoztató-ipar része, a gazdaság törvénysze-
rûségeinek kell itt is érvényesülniük, azaz a sikert
nem lehet veszteséggel megvenni. Egyetlen cég sem le-
het egy iparág vezetôje, ha folyamatos veszteséget ter-
mel – miért lenne a labdarúgás kivétel?

UUggyyaannaakkkkoorr  ttaalláánn  aazz  iiss  eeggyy  öörröökkzzöölldd  pprroobblléémmaa,,  hhooggyy
aa  ssppoorrttvváállllaallaattookkhhoozz  ––  kklluubbookkhhoozz,,  sszzöövveettssééggeekkhheezz  ––
ssoosseemm  aa  lleeggkkééppzzeetttteebbbb,,  lleeggrráátteerrmmeetttteebbbb,,  lleeggookkoossaabbbb
ggaazzddaassáággii  sszzaakkeemmbbeerreekk  kkeerrüüllnneekk,,  aazzookk  uuggyyaanniiss  aa
ppéénnzzüüggyyii  sszzeekkttoorrbbaann  kkeerreessiikk  ddeeggeesszzrree  mmaagguukkaatt,,  hhii--
sszzeenn  bbáárrmmeekkkkoorraa  bbiizznniisszz  iiss  aa  ssppoorrtt,,  aa  bbaannkkii,,  bbeeffeekkttee--
ttôôii,,  bbiizzttoossííttóóii  sszzfféérráábbaann  eelléérrhheettôô  jjöövveeddeellmmeekkkkeell  ssoosseemm
ffoogg  ttuuddnnii  vveerrsseennyyeezznnii,,  eellvvééggrree  aazz  iiggaazzáánn  nnaaggyy  ppéénnzzeekkeett
aa  sszzttáárrjjaaiirraa  kkeellll,,  hhooggyy  kkööllttssee,,  nneemm  aa  hhááttttéérreemmbbeerreekkrree..

Ez tény, mégsem szabad beletörôdni a jelenlegi
helyzetbe. Igenis legyen egy belsô audit-bizottság –
Franciaországban például mûködik ez, bár én rend-
re hangsúlyozom, hogy a 18 fizetett ember fele le-
gyen független. Emiatt utál is a ligaelnök, mondván,
aki nem a fociból jön, annak fogalma sincs a sport-
ágról, én viszont erre azt válaszolom, hogy lehet, de
ismeri a könyvelést.

Amerikai profisportok: 
a testet öltött szocializmus

MMiikköözzbbeenn  aazz  sseemm  hhaallllggaatthhaattóó  eell,,  hhooggyy  ppééllddááuull  aazz
EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaammookkbbaann  mmiinntthhaa  nnoorrmmáálliissaann  mmûûkkööddnnee  aa
ssppoorrttggaazzddaassáágg,,  lleeggaalláábbbbiiss  aa  nnééggyy  nnaaggyy  pprrooffiilliiggaa  kkaappccssáánn
mmaaxxiimmuumm  mmuunnkkaaüüggyyii  vviittáákkrróóll  hhaallllaannii,,  aarrrróóll  vviisszzoonntt
sszziinnttee  sseemmmmiitt,,  hhooggyy  aa  ccssaappaattookk  ppéénnzzüüggyyii  ggoonnddookkkkaall
kküüzzddeennéénneekk..  PPoonnttoossaabbbbaann,,  hhaa  eeggyy  ffrraanncchhiissee  bbeeccssôôddööll,,
lleeggffeelljjeebbbb  mmeeggvveesszziikk  ééss  eellvviisszziikk  eeggyy  mmáássiikk  vváárroossbbaa..

Mondanám, hogy Amerika az Amerika, de ha job-
ban belegondol – hangozzék ez bármilyen furcsán is –,
az NFL, az NBA, az NHL és az MLB gyakorlatilag a tes-
tet öltött szocializmus. Ott központilag irányítanak
mindent, a ligák élén álló commissioner csak annyi-
ban különbözik jogosítványaiban a volt keleti diktáto-
roktól, hogy a tulajdonosok szavazatainak 75 százalé-
kával eltávolítható, de egyébként minden a szocialista
elvek szerint zajlik. Központi tervezés van, a csapatok
nem igazolhatnak szabadon, nem alkalmazhatják já-
tékosnak azt, akit akarnak, mert a fizetési sapka ha-
tárt szab. A draftjognak ugyan van piaci értéke, ám az
véges, van visszaosztás is, és ezáltal az egész rendszer
sokkal kiegyensúlyozottabb. Egyébként tudja, hogy
ezeket a profibajnokságokat kivették a trösztellenes
törvény hatálya alól? Vegyük például az NBA-t: mint
intézmény, a legszebb szovjet hagyományokat követve
gyakorlatilag monopóliumként mûködik a kosárlab-
da-sportban az Egyesült Államok területén. Nincs
esély arra, hogy bárki is hasonló ligát hozzon létre
mellettük. Azaz ez egy speciális iparág, viszont tény,
az NHL kivételével, amelyik eléggé küszködik, a ligák
profitot termelnek, normálisan mûködnek, ha bizo-
nyos határokon belül is. A modell Európába nem ül-
tethetô át, hiszen náluk nincs kiesés, hiába jelenné-
nek meg a katariak egy városban, hogy felzárkóztas-
sanak, netán alapítsanak egy csapatot, nem lehet fel-
jutni, bejutni kizárólag eredményességgel. Az viszont
tény, az amerikai csapatoknál hozzáértôk intézik a
pénzügyeket, magas színvonalon. Ezt azért el lehet ta-
nulni tôlük. CCssuurrkkaa  GGeerrggeellyy
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2014. szeptember 9-12. között került megrendezés-
re a European Association of Sport Management (Eu-
rópai Sport Menedzsment Szövetség) 22. évi kong-
resszusa. Az angliai Coventry város és Coventry Uni-
versity adott otthont a 2014-es konferenciának,
amely a 2012-es Londoni Olimpiai Játékok közremû-
ködô házigazdája volt. A konferencia témája a "Social
and Commercial Impact of Sport" volt (amellyel arra
próbáltak fókuszálni, hogyan képesek a társadalmi és
kereskedelmi folyamatok, hatások speciális feladato-
kat és kihívásokat teremteni a sportmenedzserek szá-
mára egészen a helyi amatôr kluboktól a nemzetközi
mega-sporteseményekig).

A konferenciát 3 részben rendezték:
1. Mesterszakos hallgatók szemináriuma (szeptem-

ber 5-9.).
2. PhD hallgatók szemináriuma (szeptember 8-9.),

majd ezek után.
3. A Konferencia fô-programja (szeptember 9-12.).
A Mesterszakos hallgatók szemináriumára bevá-

lasztott fiataloknak különbözô esettanulmányokat
kellett készíteniük és prezentálniuk a szemináriumuk
ötödik napján. Programjukban szerepelt még Jégkor-
csolya mérkôzés és a Rugby School látogatása is. A
legjobb mesterszakos csoport-megoldást a Coventry
Ricoh Arénában megrendezett Konferencia vacsorán
értékelték és díjazták.

A PhD hallgatók szekciójában én is szerepeltem
és képviseltem a Testnevelési Egyetemet, a világ
másik 17 kiválasztott PhD hallgatójával. A 13 kü-
lönbözô nemzetiségû PhD hallgató a következô or-
szágokból érkezett: Amerikai Egyesült Államok (1),
Anglia (3), Ausztrália (2), Belgium (2), Dánia (1), Iz-
land (1), Kamerun (1), Korea (1), Magyarország (1),
Mexikó (1), Németország (2) Norvégia (1), Svédor-
szág (1).

A PhD szeminárium azon fiatal vagy még a PhD ku-
tatásuk elején járó hallgatóknak szólt elsôsorban,
akik szeretnék megosztani más PhD hallgatókkal il-
letve professzorokkal a kutatási tapasztalataikat, fé-
lelmeiket, motivációs vagy inspiráló momentumaikat,
s hogy hogyan is zajlik a doktori munkájuk megírása.
A szemináriumon lehetôségünk nyílt bemutatni PhD
munkánkat és visszajelzést kapni szenior tudósoktól
illetve a társ-hallgatóktól. A szemináriumra nem
100%-os, befejezett anyagokat vártak, hanem fôként
olyan elsô fázisban lévô kutatásokat, amelyeket tudo-
mányos vita és megbeszélés után a visszajelzések
alapján javítani, tökéletesíteni lehet, vagy akár már
egy lektorált folyóirathoz is ajánlani tudnak (www.
easm2014.com).

A jelentkezési anyagok elkészítésénél elsôsorban a
kutatási modellre és metodológiára kellett fókuszál-
nunk, és ezen fejezetek részletes bemutatására. A
hangsúlyt fôként korszerû összehasonlító irodalmi át-
tekintésre kellett fektetni (pl. mi történik jelenleg a
specifikus tudományterületeinken), valamint konkrét
leírást kellett készíteni arról, hogy miért kíván az
adott téma/terület további kutatást. 

A tavaszi jelentkezés során a következô dokumentu-
mokat kellett megküldenünk a PhD szemináriumra:
300 szavas absztrakt, önéletrajz, motivációs levél. Majd
augusztusi határidôvel kellett leadnunk egy maximum
3000 szavas angol nyelvû összefoglaló anyagot a kuta-
tásainkról, amit a résztvevô hallgatóknak és professzo-
roknak megküldtek a konferencia elôtt, hogy a tudo-
mányos elôadások idején már mindenki hozzá tudjon
szólni vagy kérdezni a kutatásokkal kapcsolatban.

A szeminárium 2 napja alatt 2 külön szekcióba vol-
tunk beosztva, ahol professzorok irányításával zajlot-
tak a PhD elôadások. 30 perces elôadásaink után elô-
ször is a vezetô professzor értékelte az elôadást illetve
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Beszámoló a 22. Európai Sport Menedzsment
Konferenciáról és annak PhD szemináriumáról

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:09  Page 48



a konferencia elôtt leadott írásbeli összefoglalókat,
majd a többi PhD hallgató is hozzászólt vagy tanácsot
adott a saját kutatási problémáiból kiindulva.

Legtöbbünknek a kutatási téma meghatározásában,
illetve a kutatások módszertani folyamatában volt ne-
hézsége, mivel sok esetben túl bô volt a téma, vagy túl
sok a kutatásmódszertani elem egy PhD elvégzésének
átlagos idôtartamára nézve.

A prezentációink között elôadó professzorok, illetve
az EASMQ (European Sports Management Quarterly)
folyóirat szerkesztôinek elôadásából további hasznos
információkat kaptunk a kutatások elvégzéséhez és a
minôségi, nemzetközi nyelven elfogadtatni kívánt cik-
kek megírásához. 

A konferencia 3 napos fô-programja alatt „paper
presentation" (a hagyományos szóbeli elôadás), posz-
ter prezentációk, plenáris ülések és különbözô tevé-
kenységek (workshopok) elôadásaiból választhattak a
résztvevôk. Az absztrakt beküldésekhez kiírt fôbb té-
ma-csoportok a következôk voltak:

1. Kritikus sportmenedzsment feladatok (dopping,
korrupció, játékos kereskedelem, csalások, stb.); 2.
Globális Sportesemények; 3. A sportok és sportszer-
vezetek kormányzása; 4. Irányítási feladatok a sport-
szervezetekben (minôségbiztosítás, innováció, HR,
konfliktus menedzsment, stb.); 5. Marketing a sport-
ban és a sport által; 6. Sport Gazdaságtan és Finan-
szírozás; 7. Lehetôségek, kihívások és trendek a
sportmenedzsmentben; 8. Szurkolók (különbözô as-
pektusai a szurkolói és nézôközönség motivációjának
és viselkedésének); 9. „Sport for Good" (a sport, mint
közösségfejlesztô, integráló, stb. eszköz; 10. Sport Mé-
dia és Újságírás; 11. Sportban való részvétel; 12.
Sport Policy – Sportpolitikai irányelvek; 13. Turizmus
és Szabadidôs Sportmenedzsment (sport, mint szóra-
koztatás, turizmus, wellness és fitness irányító); 14.
Egyéb sportmenedzsment feladatok.

A konferenciát olyan neves vitaindító (keynote) elô-
adást tartó professzorok is emelték, mint Trevor Slack
(Professor Emeritus, University of Alberta) vagy Simon
Shibli (Professor of Sport Management and Head of
Sport Industry Research Centre, Sheffield Hallam
University), továbbá a plenáris ülés tagjai David
Shilbury, Holger Preuss, Hallgeir Gammelsæter, Leigh
Robinson, Geoff Dickson, Simon Chadwick. A plená-
ris ülés témája „Positioning Sport Management Jour-

nals for Future Impact" volt, ahol az aktuális Sport-
menedzsment folyóiratok jövôbeni terveirôl és lehetô-
ségeirôl zajlott beszélgetés és vita.

Magyarországot a fô-konferenciai programban
Havran Zsolt, a Corvinus Egyetem PhD hallgatója, és
András Krisztina a „New business strategies of foot-
ball clubs in European top leagues" címû elôadással
képviselte. 

A konferencián minden évben kihirdetett Sport
Management Association Conference New Researcher
Award (NRA) nyertese idén Ashlee Morgan lett „Gov-
ernance and tensions in sport sponsorship alliances"
anyagával és elôadásával.

A konferencia tudományos programján kívül nyitó
ceremóniával, konferencia vacsorával és záró banket-
tel szolgáltak a rendezôk. A nyitó ceremónia állófoga-
dása a II. világháborúban lerombolt történelmi
Coventry Katedrálisban zajlott, a Konferencia vacso-
rát az impozáns Ricoh Arénába szervezték, majd a
konferencia utolsó napján a záró bankettnek az angol
National Motorcycle Museum adott otthont pompás
angol stílusú fogadtatással és vacsorával.

PhD hallgatóként rendkívül fontos és hasznos vissza-
jelzéseket, módosítási javaslatokat kaptam a PhD Sze-
minárium keretein belül, amelyek a kutatásomban és
a disszertációm írásában jelentôsen segítettek. Továb-
bá a konferencia 3 napján értékes EASM illetve a tudo-
mányterületemnek megfelelô szakember és intézményi
kapcsolatokra tettem szert.

BBaarráátthh  KKiinnggaa
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A kenus
sportoló és

biomérnök Sáfrán Mihály szá-
mára a manapság divatos „pale-
olit" szó nem csak a táplálkozást
jelenti, hanem egy komplett gon-
dolkodásmódot, életformát.

A szerzô elsô könyvében bemutat
néhány természetes körülmények
között élô népcsoportot és állatfajt,
majd sorra veszi azokat a környezeti
hatásokat – a táplálkozást is beleértve –
amelyektôl igencsak eltávolodott hozzá-
juk képest a mai modern ember, és ezeket
összefüggésbe hozza a civilizációs betegsé-
gekkel. Mi köze a hidegnek, a mezítláb já-
rásnak, az elektromosságnak, az éjszakai
világításnak, na és a sportnak az egészség-
hez? Merre tart az ember evolúciója napjaink-

ban? Ezekre a kérdésekre mind választ
kaphatunk.

A könyvet végigolvasva és a gyakorlati
tanácsokat betartva, jó eséllyel búcsút
inthetünk az elhízásnak, a fáradtság-
nak és a legtöbb betegségnek, minden
ember kihozhatja a benne rejlô maxi-
mális képességeket, ami a sporto-
lóknak különösen érdekes lehet.

A könyv tudományos szemlélet-
ben készült, ám törekszik a köz-
érthetô tálalásra, hogy hasznos
olvasmánya legyen minden
embernek, aki a Föld nevû
bolygón él, és sokáig szeretne
egészségesen élni.

AA  kköönnyyvv  mmeeggrreennddeellhheettôô  
iinnggyyeenneess  kkiisszzáállllííttáássssaall::  

wwwwww..ppaalleeoonnttuull..hhuu..  ÁÁrraa::  33779900,,--  FFtt

Könyvismertetô
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2014. szeptember 29. és október 2. között Madrid
városa adott otthont a kétévente megrendezésre ke-
rülô European Congress of Adapted Physical Activ-
ity elnevezésû rendezvénynek. A kongresszust az
European Federation of Adapted Physical Activity
(EUFAPA) megbízásából a Centre for Inclusive Sport
Studies (CEDI), az Universidad Politécnica de Mad-
rid Testnevelési és Sporttudományi Kara, valamint a
Sanitas Alapítvány szervezte. 

A konferencia kiemelt témái 2014-ben az alábbiak
voltak:

• az adaptált fizikai aktivitás, mint az inkluzió
eszköze;

• a fogyatékkal élô diákok részvétele a testnevelés
órákon;

• a fogyatékkal élô személyek sportja a szervezeti
inkluziótól az elit teljesítményig; 

• egészség és rehabilitáció a személyes autonó-
mia, és a társadalmi részvétel szolgálatában. 

A témájában hiánypótló európai kongresszuson a
plenáris elôadásokat, a szekciókat és a poszterprezen-
tációkat együttvéve több mint 260 munkával ismer-
kedhettek meg az érdeklôdôk. 

A konferenciát David Howe professzor, a lough-
boroughi egyetem, Centre for Olympic Studies and
Research (Egyesült Királyság) munkatársa egy rend-
kívül érdekes elôadással nyitotta meg. A szakember
kutatási területe az adaptált sport antropológiai as-
pektusai, illetve a kultúra és a különbözô szakpoliti-
kák kapcsolata a sporttal és rekreációval. A plenáris
üléseken az adaptált testnevelés és sport további jeles
képviselôi osztották meg gondolataikat, kutatási ered-
ményeiket a hallgatósággal. Az október 1-i konferen-
cia nap Martin E. Block elôadásával indult, aki a Uni-
versity of Virginia professzora, valamint 2013. óta az
International Federation of Adapted Physical Activity
(IFAPA) elnöke. Elôadásában két fô kutatási területé-
rôl beszélt, vagyis arról, hogy miképpen biztosítható a
fogyatékkal élô tanulók részvétele egy iskolai osztály
hagyományos testnevelés óráján, ezt követôen pedig
az inkluzív testnevelés területén dolgozó tanárok
szakirányú oktatásának kérdésérôl. A konferencia zá-
ró napján került sor Yves C. Vanlandewijck, a leuveni
Katolikus Egyetem, Kineziológia és Rehabilitáció Tan-

szék professzorának elôadására. Az oktatói munkás-
sága mellett 2004. óta a Nemzetközi Paralimpiai Bi-
zottság Sporttudományi Bizottságának vezetôjeként is
tevékenykedô szakember elôadásában a paralimpiai
részvétel, az egészség és a klasszifikáció összefüggése-
ivel foglalkozott, valamint azt elemezte, hogy elsôdle-
gesen mely konkrét területeket lenne szükséges a pa-
ralimpiai kutatások fókuszába állítani.

Hazánkat a Testnevelési Egyetem kollégái egy elô-
adással és egy poszterprezentációval képviselték.
Gombás Judit doktorjelölt elôadása „Sighted and
non-sighted volunteers joint effort for a physically
more active community" („Látó és nem látó önkénte-
sek közös erôfeszítései egy aktívabb közösségért")
címmel azt mutatta be, hogyan tudnak a Látássérül-
tek Szabadidôs Sportegyesülete (LÁSS) vak és gyen-
gén látó, valamint látó önkéntesei a civil szervezet me-
nedzselése, valamint a közösség fizikai aktivitásának
növelése érdekében együttmûködni. Poszterprezentá-
ciója keretében dr. Farkas Judit mutatta be kollégái-
val (Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna, dr. Dóczi Tamás,
dr. Gál Andrea) közösen végzett, „Evidence-based APA
policy-making by preparing the Hungarian White
Paper on Sport" („A fogyatékossággal élôk sportjának
tényeken alapuló szakpolitikai tervezése a magyar Fe-
hér Könyv a Sportról készítése által") címû kutatását.
A poszteren annak a TÁMOP-kutatásnak az eredmé-
nyei jelentek meg, amelynek során széleskörû, orszá-
gos adatfelvétel, illetve a jól mûködô gyakorlatok fel-
térképezése történt 2013-ban és 2014-ben a „Társa-
dalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrá-
nyos helyzetûek, fogyatékossággal élô emberek és nôk
sportja" témában. 

A konferencia szervezôi kiemelt figyelmet fordítottak
az Európa-szerte fôiskolai, egyetemi szinten adaptált
sportot tanuló, leendô speciális szakemberek felkaro-
lására. E célból önkéntes programot hirdettek, amely-
nek keretében több mint 20, Európa különbözô orszá-
gaiból érkezô fiatal vett részt a konferencián szervezô-
ként, hallgatóként, illetve néhányuk elôadóként.

Az EUFAPA soron következô, 2016. évi kongresszu-
sának Csehország, a 2015-ben megrendezésre kerülô
világkongresszusnak pedig Izrael ad majd otthont.

GGoommbbááss  JJuuddiitt
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Beszámoló az adaptált fizikai aktivitás 
európai kongresszusáról

European Congress of Adapted Physical Activity 
2014. szeptember 29 – október 2., Madrid

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:09  Page 50



A Nemzetközi Sportgazdasági és Sportmenedzsment
Konferenciát a Masaryk Egyetem Sporttudományok
Tanszékén rendezték meg 2014. november 20-21. kö-
zött Brnoban, Csehországban. 

Az EMS 2014 Nemzetközi Konferencián képviseltet-
ték magukat Csehország, Egyesült Királyság, Monte-
negro, Törökország, Horvátország, Korea és Magyaror-
szág sportmenedzsment szakemberei. Az elôadások a
sportgazdaság és menedzsment témakörében érintet-
ték a gazdasági és üzleti vonatkozásokat, a menedzs-
ment, marketing összefüggéseket, a personal menedzs-
ment, sportrendezvény menedzsment, sportstratégia
tárgyköröket. 

A plenáris ülésen elôadást tartott dr. Sterbenz Ta-
más (University of Physical Education, Hungary) „The
Rational Untrained Athletes" címmel, mely nagy si-
kert aratott a hallgatóság körében. Az ülés elôadói
nagy egyetemek sporttudományos szakemberei vol-
tak, akik a sportmenedzsment tudományágának szá-
mos területét érintették elôadásaikban: 

Prof. Leigh Robinson (University of Stirling, United
Kingdom): Sport Management: Sink or Fly – Facing
the Challenges of the Future; 

Dr. Stevo Popovic (University of Montenegro):
Examining Beliefs and Attitudes toward Advertising
through Sport among Serbian Consumers;

Dr.Sc. Sanela Ckoric (University of Zagreb, Croatia):
Financing Croatian Sport Organizations in Time of
Economic Crisis;

doc. Ing. Eva Cáslavová, CSc.(Charles University,
Prague, Czech Republic): Competition and Loyalty of
Fitness Centers Customers in the Prague Region in
Comparison with the Prague-West District;

doc.Ing. Jirí Novotny, CSc. (University of Econom-
ics, Prague, Czech Republic): The Development of an
Organizational Base of the Sport in the Czech Repub-
lic until 2013;

Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (Masaryk University, Brno,
Czech Republic): Cooperation of Economics and
Sports Faculties in Teaching Sports Management;

Ing. Jana Nová, Ph.D.,MBA (Masaryk University,
Brno, Czech Republic): Special Features of Sport and
Their Impact on the Entrepreneurship in Sport.

Az elsôsorban Európából érkezô résztvevôk az ese-
mény során nyolc szekcióban prezentálták elôadásai-
kat, melyek a következô témakörökben születtek:

• Sport és gazdaság
• Sport és az üzleti élet
• Marketing
• Sportmenedzsment
• Sportstratégiák
• Sportesemények menedzsmentje
• Personal menedzsment

• Egyebek
A szekciók párhuzamosan zajlottak, így a két hely-

színen mindannyian nem tudtunk jelen lenni, de az
elôadások szüneteiben ki tudtuk cserélni a tapaszta-
latokat a kollégákkal. A szekciók végén az érdeklôdôk
kérdéseire, kommentárjaira reflektáltak az elôadók,
de a tudományos beszélgetések jellemzôen a kávészü-
netekben is folytatódtak. A szekció elôadások résztve-
vôi közül kiemelnénk a Testnevelési Egyetem Sport-
menedzsment Tanszékének tanárait, akiknek az elô-
adásai kiemelkedôk voltak a magyar sport helyzetét
bemutatva. Több elôadó talált hasonlóságokat saját
országának sportfelépítésére vonatkozólag.

A Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszé-
kének szakembereinek elôadásai:

SSppoorrtt  EEccoonnoommiiccss  aanndd  BBuussiinneessss  ooff  SSppoorrtt  sszzeekkcciióóbbaann::
Erika Gulyás, Tamás Sterbenz: Soft Budget Con-

strain in the Hungarian sport financing system;
Lili Kassay, Gábor Géczi: Competition and coopera-

tion in European professional club football;
Sujit Chaudhuri: Sport Sector and its Sources of

Sustainable Competitive Advantage.
SSttrraattééggiiáákk  sszzeekkcciióóbbaann::  
Gábor Géczi, Csaba Bartha, Zsuzsa Gôsi, Nikoletta

Sipos-Onyestyák, Erika Gulyás, Lili Kassay: The
result of the first sport vocational audit by the 16
seeded sport.

Magyarországról elôadást tartott még az Országos
Roma Önkormányzat Roma Kutatóközpontjából Fara-
gó Beatrix, Béki Piroska: „Development Strategy of
Roma Sport as tool of sport integration" címmel.

A konferencia zárásaként gyalogos idegenvezetést
szerveztek a rendezôk az elôadók számára, mely igen
hangulatosnak bizonyult, mivel az éjszakai fényekkel
megvilágított várost tekinthettük meg.

BBéékkii  PPiirroosskkaa
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Nemzetközi Sportgazdasági 
és Sportmenedzsment Konferencia

International Conference Sport 
Economics and Management 2014
Faculty of Sports Studies, Masaryk 

University (MU) University Campus, Brno
2014. november 20-21.

DDrr..  GGéécczzii  GGáábboorr,,  BBéékkii  PPiirroosskkaa,,  FFaarraaggóó  BBeeaattrriixx,,  GGuullyyááss
EErriikkaa,,  ddrr..  SStteerrbbeennzz  TTaammááss  ((TTeessttnneevveellééssii  EEggyyeetteemm,,
RRoommaa  KKuuttaattóókköözzppoonntt))
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A Litván Sport Egyetem II. Nemzetközi Tudományos
Kongresszusával közösen került megrendezésre az
International Society for the Social Sciences of Sport
(ISSSS) éves konferenciája, mely immáron hetedik al-
kalommal kínált remek alkalmat a sportot társada-
lomtudományi megközelítésbôl kutató szakemberek-
nek, PhD-hallgatóknak arra, hogy bemutassák leg-
frissebb elméleti és empirikus eredményeiket, emel-
lett szûkebb-tágabb körû diskurzusokban, vitákban
vegyenek részt.

Az eseményre angol vagy orosz nyelvû elôadással, il-
letve poszterbemutatóval lehetett jelentkezni, utóbbin
elsôsorban a vendéglátó egyetem hallgatói adtak szá-
mot éppen zajló, vagy befejezett kutatásaikról. A ket-
tôs konferenciára elsôsorban a kelet-közép-európai
országokból érkeztek résztvevôk, de hallhattunk né-
met, portugál, brit, japán és szaúd-arábiai elôadókat
is a két nap alatt csak rövid kávészünetekkel megsza-
kított szekciókban.

Az esemény megnyitóján, a köszöntôbeszédeket kö-
vetôen Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, a szervezet tisz-
teletbeli tagja, a Testnevelési Egyetem (TF) professzor
emeritája tartotta meg plenáris elôadását „A két tudo-
mány mostohagyereke: Az 50 éves sportszociológia
múltja, jelene és jövôje kelet-európai perspektívából"
címmel. A fél évszázados múltra visszatekintô Nem-
zetközi Sportszociológiai Társaság júniusban, Párizs-
ban tartja ünnepi konferenciáját, feltehetôen rekord-
számú résztvevôvel. A professzor asszony a tudomá-
nyos szervezet alakulásáról, valamint mûködésének
mérföldköveirôl beszélt a hallgatóságnak, megemlítve
közben azokat, a kelet-közép-európai országokból
származó szakembereket, akik munkásságukkal je-
lentôsen hozzájárultak a diszciplína intézményesedé-
séhez. A személyes történetekkel színesített beszámo-
lót az egyéb tudományterületekrôl érkezô vendégek is
nagy érdeklôdéssel hallgatták. Ezt követôen a
birminghami egyetem kutatója, Maria Kavussanu a
teljesítményorientált sportolás motivációiról, míg az
olasz Patrizia Zagnoli a passzív sportfogyasztás egyre
szélesebb formáiról beszélt a szépszámú hallgatóság-
nak. A valenciai egyetemrôl érkezô Ferran Calabuig
Moreno a kosárlabda-szurkolók emócióival kapcsola-
tos kutatásának eredményeit mutatta be, majd a ple-
náris ülést Nagyezsda Csaszenko, a fiatalok szubjek-
tíven megítélt szocio-ökonómiai helyzete és sportban
való részvétele közötti összefüggésekkel foglalkozó
orosz nyelvû elôadása zárta. 

A szekciók, bár tematikusan szervezôdtek, az elô-
adások témáit tekintve meglehetôsen eklektikus ké-
pet mutattak, de ez nem zavarta, inkább csak megne-
hezítette a hallgatóság együttgondolkodását. Egyebek
mellett volt szó a sportszocializációról, a szabadidô-
sportolási szokásokról, a sportmédiáról, a sportturiz-
musról, az olimpiai és nem olimpiai sportágakról,
ugyanakkor a sport gazdasági kérdései is tárgyalásra
kerültek a prezentációkban.

A konferencián Földesiné dr. Szabó Gyöngyi mellett
két magyar elôadó szerepelt a szekciókban. Dr. Ster-
benz Tamás, a Testnevelési Egyetem docense Gulyás
Erikával, a TF egyetemi tanársegédjével közösen ké-
szített elôadását prezentálta, mely a szabadidôsport
racionalitásával foglalkozott, részletesen bemutatva a
rendszeres testmozgás pozitív társadalmi hatásait.
Kollégájuk, dr. Gál Andrea rendhagyó témával érke-
zett az eseményre, hiszen egy, a hazai sportéletben
eddig nem aktualizálódott problémáról, a transzsze-
xuális sportolók helyzetérôl, versenyzési lehetôségei-
rôl nyújtott egy átfogó ismertetést a hallgatóságnak
„Kétséges nem – kétséges Fair Play" címmel. A nem-
zetközi színtéren felvetôdött problémára, mely a ne-
met váltó sportolók indulási jogaival kapcsolatos, már
a NOB is reagált, és szabályozza a túlnyomórészt fér-
fiból nôvé váló versenyzôk részvételét. A szervezet el-
nöke, a lengyel Jerzy Kosiewicz mindkét magyar elô-
adónak gratulált az elôadásához.

A konferenciát záró plenáris elôadást a portói Fer-
nando Pessoa Egyetemrôl érkezô Daniel Saebra, tar-
totta, melynek keretében a portugál város labdarúgó
csapataihoz kötôdô szurkolói ultra-csoportokat muta-
tott be, részletezve azok manifeszt és látens funkcióit.
A professzor hangsúlyozta, hogy habár a média ezeket
a szurkolói formációkat sokszor deviáns tömegként
jeleníti meg híradásaiban, valójában sokkal inkább
jelent ez az oda tartozóknak egy „második családot"
mintsem olyan közösséget, ahol lehetôség van az egy-
üttes rendbontásra. Az elôadó, aki maga is az FC. Por-
to labdarúgó-csapatának törzsszurkolója, magával ra-
gadó stílusban, teljes átérzéssel beszélt kutatási terü-
letérôl.

A magas színvonalon megrendezett konferencia so-
rán nemcsak beszéltek a résztvevôk a sportról, hanem
passzív fogyasztóként élvezték is azt; lehetôség nyílt
ugyanis a Zalgaris Kaunas – Anadolu Efes Istanbul
Euroleague férfi kosárlabda-mérkôzés megtekintésé-
re, melyet vendégek zöme ki is használt. Az egyéb kö-
zös programok során a vendéglátó nemzet kultúrájá-
ból, tradícióiból kaptak a vendégek rövid ízelítôt. 

Nagy megtiszteltetés, hogy az ISSSS elnöksége a
2015-ös ISSSS konferencia megrendezésére a magyar
delegációt kérte fel. A tudományos találkozóra – mely-
nek rendezôje a Testnevelési Egyetem – a Magyar
Sporttudományi Társaság támogatásával 2015. no-
vember 5-7. között kerül majd sor.

GGááll  AAnnddrreeaa
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Tendenciák és kihívások a sport szervezésében
és irányításában

Beszámoló az International Society for the Social Sciences of Sport 
(ISSSS) konferenciájáról – Kaunas, 2014. december 4-6.
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A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a
Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával, a Magyar
Közgazdasági Társaság – egyébként 2014-ben Debre-
cenben megalakult – Sportgazdasági Szakosztályával
együttmûködve, 2015-ben is konferenciát rendezett a
TAO sportágak helyzetérôl, kiemelten tárgyalva a tá-
mogatói oldal szerepét. 

A 2013. november 7-8-án rendezett – „A felsôokta-
tás szerepe a sportban, élsportban és az olimpiai moz-
galomban, különös tekintettel a társasági adóból
(TAO) támogatott sportágak helyzetére és a támogatá-
sok hasznosítására" címû konferencián 14 elôadás
hangzott el, és az elôadások anyagából önálló tanul-
mánykötet jelent meg, gazdagítva a magyar sportgaz-
daságtan irodalmát.

Mind a 2013-ban, mind a 2015. évben rendezett
konferencia egyben továbbképzés is volt az edzôk,
sportszervezôk részére. A konferenciát köszöntötte
ddrr..  PPeettôô  KKáárroollyy,, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Kar dékánja, majd pprrooff..  ddrr..  TTóótthh  MMiikkllóóss,, a
MOB alelnöke, ddrr..  BBááccss  ZZoollttáánn,,  a Debreceni Egyetem
kancellárja, és ddrr..  PPaapppp  LLáásszzllóó,,  Debrecen megyei jogú
város polgármestere.

A bevezetô fô referátumot pprrooff..  ddrr..  KKoovvááccss  ÁÁrrppáádd,,
Magyarország Költségvetési Tanácsának elnöke, a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség elnökségi tagja tartotta, az állami költ-
ségvetés makro összefüggései, és a sportköltségvetés
témájában.

Érdekes volt hallani a sportra fordítandó források
egyre növekvô mennyiségét, összehasonlítva más te-
rületekre fordított összegekkel. Az elôadó ismertette a
2015. évi költségvetés fô irányszámait, rámutatva ar-
ra, hogy a figyelembe vett növekedési mérték 2,5%, de
több elemzô ennél jobb eredményre számít. 

A kormány és a piaci elôrejelzôk, elemzôk is a hazai
növekedés lassulásával számolnak a múlt évi kiemel-
kedô teljesítmények után, kérdés a mérték és a hosz-
szabb távú fenntarthatóság. 

Bemutatta az államháztartás konszolidált funkcio-
nális megoszlásának százalékban kifejezett arányait,
kiemelve a sport és a szabadidôs tevékenységek, szol-
gáltatások adatait. Ezek alapján 2010-ben 0,5% volt,
2014-ben 0,95%-ra emelkedett, és a 2015. évi költ-
ségvetésben 1% a sportra fordítható tervezett forrás,
ami 164.167,3 millió forint értékû. 2010-ben
66.538,4, 2014-ben 135.074,4 millió forint ráfordítás
volt e területen. 

Ismertette az államháztartás sport és szabadidô cé-
lú kiadásait, és alrendszereként a sportcélú társasági
adó osztalék, ismertebb nevén a TAO kedvezményt.

Érdekesség, hogy amíg az önkormányzati alrendszer
ráfordításai lényegileg nem változtak, addig a TAO el-
éri ezt az értéket, és a központi ráfordítás meghatszo-
rozódik. 

Az adatokban a szponzoráció, a reklám nem szere-
pel, értéke nagyságrendileg hasonló lehet. Bemutatta

a sport célú társasági adókedvezmény arányát a
(bruttó) társasági adó (millió forint/százalék) szem-
pontjából: ez 2015-ben 11,3% lesz a 2014 évi 10,5%
után. Megismerhettük a sport célú fejlesztési kiadá-
sok arányát a központi költségvetés összes fejlesztési
célú kiadásán belül, amely 2014-ben 7,08% volt és
2015-re a tervezett már 7,81%-ra emelkedhet. Részle-
tesen bemutatta a központi költségvetés sport célú ki-
adásainak megoszlását, és összefoglalva az alábbi
megállapításokkal zárta nagysikerû elôadását:
• A sport célú költségvetési kiadások 2015-ös, 164

milliárdos nagyságrendje a költségvetésen belül
1%-os nagyságrendet képvisel, amihez várhatóan
45 milliárdos TAO kedvezmény járul. 

• A TAO kedvezménybôl eddig átlagosan a labdarú-
gás 49,4%-kal, a kézilabda 16,5%-kal, a vízilabda
15,9%-kal, a kosárlabda 11,0%-kal, a jégkorong
6,9%-kal, a MOB 0,3%-kal részesedett.

• A TAO kedvezmények értékelésénél figyelembe
kell venni, hogy hasonló nagyságrendû lehet még
a vállalati szponzoráció és a reklám, valamint ez
a nagyságrend kb. az állami bevételeken belül az
ÁFA és az SZJA-hoz képest jóval kisebb TAO be-
vételek 10%-át jelenti, és ennek is jelentôs része
a sportszervezetek adózásán keresztül visszatér
az államháztartásba. 

• A sport célú fejlesztési kiadások értéke – az ösz-
szes központi költségvetési forrásból származó
fejlesztés – valamivel több, mint 114 milliárd fo-
rint, ami bár a 2010-es gyakorlatilag nullát jelen-
tô fejlesztési összeghez képest jelentôs emelkedés,
az összes fejlesztésre fordított pénz közel 8%-át
teszi ki. 

• Az államháztartás központi és önkormányzati al-
rendszere sport célú kiadásainál az önkormány-
zatok részesedése stagnál, míg a központié jelen-
tôsen megemelkedett.

A magyar költségvetés sportra fordított elemzése
után az EMMI Sportállamtitkárság közremûködésé-
rôl, a sportra fordítható TAO támogatások felhaszná-
lásáról tartott elôadást JJáánnoossii  BBaalláázzss,, az Emberi Erô-
források Minisztériuma Látvány-csapatsportok Támo-
gatási Fôosztályának fôosztályvezetôje. 

Elôadása bevezetô részében áttekintést adott a TAO
sportágakat érintô jelenlegi jogszabályokról, a lét-
számadatokról, azok változásairól az elmúlt 3 évben. 

A sportolók létszámának százalékos változásait is
bemutatta: a növekedés a jégkorongnál 193%, a kézi-
labdánál 151%, a kosárlabdánál 193%, a labdarúgás-
nál 139%, és a vízilabdánál 141% volt a bázisévhez,
2011-hez képest.

Az igazolt versenyzôk száma több mint 100.000 fô-
vel nôtt, 2011–ben 234.498 volt, ami 2015-re 344.085
fôre emelkedett. A jövô legfôbb megoldási feladatait
abban jelölte meg, hogy a TAO kiszámítható legyen,
szigorú elszámoltatás alapján történjen, és a fenntart-
hatóság megoldódjon.
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A TAO – sportágak sportgazdasági helyzetének
áttekintése a támogatói oldalról 

Konferencia a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán
2015. február 19-20.
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A sportági eredmények fejlôdésének egyik lényeges
összetevôje az edzôképzés helyzetének elemzése, és a
fejlesztési irányvonalak meghatározása. A jelenlegi
helyzet kritikáját és a fejlesztési törekvéseket mutatta
be a TAO támogatások függvényében MMoollnnáárr  ZZoollttáánn,, a
Magyar Edzôk Társaságának elnöke.

KKööppff  KKáárroollyy,, a Magyar Edzôk Társaságának fôtitká-
ra, a „TAO szerepe és fontossága az edzôképzésben"
címû elôadásában szintén kiemelte a jelenlegi OKJ
képzések alacsony színvonalát, a szakszövetségi edzô-
képzések megváltoztatásának szükségességét.

Mindketten hangsúlyozták, hogy erôs és egységes
központi edzôképzés szükséges, amelynek szakmai
központja újra a Testnevelési Egyetem kell, hogy le-
gyen, amelynek felvételi rendszerének, a képzési szintek
egymásra épülésére és a sportági szakszövetségekkel
szoros együttmûködésre kell szervezôdnie. A magyar
sportélet csak úgy tud megújulni, ha az edzôképzést
korszerûsíti, a színvonalát a nemzetközi szintre emeli. 

Érdekes megközelítését adta SSzzaabbóó  GGyyöörrggyy,, a Mene-
dzserek Országos Szövetségének elnöke a témának,
elemezve a menedzserek szerepét a sportban és a
TAO-támogatások odaítélésében. Elôadásában ele-
mezte a GDP és a sporttámogatások összefüggéseit,
rámutatva, hogy a támogatások mértéke a jövô gazda-
sági helyzetétôl függ. 

A magyar GDP összességében kicsi, és a társadalmi
elosztás a GDP százalékában történik. Érdekes volt
hallani elôadásában azt a felvetést, hogy vajon a cég-
vezetôk felismerik-e a sporttámogatás szükségessé-
gét. Helyesen látják-e ennek fontosságát az egészsége-
sebb munkaerô, a verseny tûrése, felvállalása szem-
pontjából. Az elôadó szerint ezen a területen is még
sok a tennivaló. Értékelte a TAO jelenlegi rendszerét,
amelyet áttekinthetônek, konstruktívnak, megfelelô-
nek, elfogadhatónak tart. 

A NAV-on keresztüli elszámolás jó, egyetért azzal az
elvvel, hogy aki adta a pénzt, az tudja azt is, hova ke-
rült a pénze. Felvetette, hogy több hónap mire az
összegek végigfutnak a rendszeren. Ezen változtatni
kell, olyan konstrukciót kell kidolgozni, amelyen min-
denki nyer.

DDrr..  SSzzéékkeellyy  MMóózzeess,, a Felsôoktatási Tervezési Testü-
let elnöke, a Magyar Egyetemi-Fôiskolai Sportszövet-
ség fôtitkára, a „TAO támogatások szerepe és lehetô-
ségei az egyetemi sportban" címû témában tartott ér-
tékes elôadást.

Nagy sikere volt a hallgatóság körében DDéénneess  FFee--
rreenncc sportközgazdász a „TAO jelene és jövôje a köz-
gazdász szakértô szemével" címû elôadásának, amely-
ben elemezte, hogy miért kell a TAO. A magyar sport
rendszere nem mûködik jól, mert a sportolási aktivi-
tás alacsony, a látványsportok nézettsége nem megfe-
lelô, a vállalatok sportköltségvetése kicsi, a központi
és a helyi kormányzatok keveset költenek a sportra. 

Kiemelte, hogy a jelenlegi kormányzat többet költ a
sportra, mint az eddigiek, és jó döntés volt, hogy az
összegeket legitimizálta. Helyesnek ítélte meg, hogy az
utánpótlás-nevelést és a létesítményfejlesztést ki-
emelten kezeli a jelenlegi sportvezetés. 

A jövôre nézve javaslata arra irányult, hogy az álta-
la fontosnak tartott feladatokra kell koncentrálni,
amelyek a következôk:
• (Majdnem) minden gyermek sportoljon 

– Az egészséges életmód valóssággá váljon – fel-
nôttkorukban is sportoljanak – szabadidôs
sportszolgáltatások bevétele nôjön. 

– Összefüggés legyen a sportolás és a sport né-
zettsége között – a sportszórakoztatás nézettsé-
ge nôjön –, sportvállalatok bevétele emelkedjen.

– A tehetségek kerüljenek felszínre – a magyar
sport eredményessége javuljon.

• A vállalatok „szeressék a sportot" 
– A TAO-ból sportreklám, szponzorálás legyen.
– A sport GDP-n belüli súlya nôjön.

DDrr..  GGuuddrraa  TTaammááss,, az MLSZ gazdasági fôigazgatója,
a „Magyar Labdarúgó Szövetség TAO-politikáját" ele-
mezve bemutatta a klubok programjainak megoszlá-
sát a TAO támogatásokból, mely szerint az elmúlt 4 év
alatt 46% az utánpótlás-nevelésre, 49% az infrastruk-
túra fejlesztésére és 5% egyéb kiadásokra terjedt ki. 

A jövô feladatait abban látja, hogy a lehívható keretek
maximális kihasználásúak legyenek, a szövetségi és
klubprogramok egyensúlya 1/3-2/3, a hivatásos/ama-
tôr arányok egyensúlya 1/3-2/3 legyen, a stratégiai cé-
lok érvényesítése (tömegesítés – minôség) és a szabá-
lyosság növelése megvalósuljon. Módosítási javaslatai
még, hogy elektronikus edzéstervet kelljen készíteni
minden edzônek, a külföldi játékosok száma csökken-
jen, pl. ha van a klubnak külföldi játékosa, akkor a TAO
támogatása kevesebb legyen, az NB II-ben, ha van kül-
földi játékos, akkor nem kap TAO támogatást. Hangsú-
lyozta a kifizetéseknél az ellenôrzés fontosságát.

Hogy miként valósul meg a TAO támogatások rend-
szere, azt GGaarraabbuucczzii  JJóózzsseeff,, a KPMG Tanácsadó Kft
adómenedzsere világította meg. Rámutatott a hálóza-
ti stratégia és az üzleti rendszerek összeillesztésének
fontosságára. 

Hibaként elemzi, hogy az egyetemi sport nem tudott
bekapcsolódni ebbe a rendszerbe s így annak stabil,
tervezhetô forrása nem volt. Ez a gyôri Széchenyi Ist-
ván Egyetem példáján is látható, viszont elônyként ír-
ja le, hogy a helybeliek is bekapcsolódhatnak a léte-
sítmény-fejlesztésekbe. Pozitívan értékeli, hogy 2014-
ben csökkent az adminisztráció a TAO pénzek elszá-
molásaiban.  

DDrr..  PPaapppp  IIlloonnaa,,  a Széchenyi István Egyetem Gazda-
ságtudományi Karának dékánja ismertette a TAO sze-
repét az egyetemi sport fejlesztésében. ddrr..  GGyyöömmöörreeii
TTaammááss a Testnevelési és Sportközpont vezetôje, Gyôr-
ben a TAO támogatás jelentôségét és fejlesztési lehe-
tôségeit mutatta be. 

A sportági szakszövetségek részérôl RRóózzssaa  JJóózzsseeff,,  a
Szolnoki Sportcentrum ügyvezetô igazgatója a szolno-
ki példát bemutatva elemezte a kosárlabda jelenlegi
helyzetét és jövôjét a TAO támogatások függvényében.

A Magyar Jégkorong Szövetség részérôl KKoovvááccss  ZZooll--
ttáánn fôtitkár a tapasztalataikat és a perspektívákat ele-
mezte az új támogatási rendszerben, rámutatva, hogy
mit adott a TAO a jégkorong sportnak. 

Példaként emelhetjük ki, hogy a Magyar Jégkorong
Szövetség a TAO támogatásokból a következô fejlesz-
téseket tudta végrehajtani: új válogatott korosztályok
megnyitása (eddig: U20, U18, U16 és U14, újonnan:
U17, U15, U13), U15-ös nôi válogatott korosztály
megnyitása az utánpótlás programokban behívott já-
tékosok számának megduplázása (180-360 fô), a vá-
logatott stábok létszám-növekedése (személyi költsé-
gek elszámolhatósága), nevelôedzôk bevonása ven-
dégedzôként, Csapatvezetôi/Felszerelés-menedzseri
képzés és Versenybírók képzése, mentoredzôi prog-
ram, edzôi licence játékvezetôi mentorprogram, aktív
fiatal játékosok bevonása, ellenôrök képzése, felkész-
ülési körülmények javítása, vidéki központok létreho-
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zása (Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen, Gyôr), a Me-
todikai Központ fejlesztése: Steva videóelemzô szoft-
ver, mozgáselemzô szoftver, Inbody testösszetétel mé-
rés, egészségügyi háttér javulása terén pedig Bemer-
ágy, Bioptron lámpa beszerzése.

DDoommookkooss  SSzziilláárrdd,,  a Debreceni Egyetem projektme-
nedzsere a csapatsport finanszírozást mutatta be egy
esettanulmány alapján. 

MMaakkrraayy  BBaalláázzss a Debreceni Sportcentrum munkáját
bemutatva, egy példaként is értékelhetô olyan modellt
ismertetett, amely különbözô sportágakban több mint
20 világverseny rendezésével is büszkélkedhet.

PPrrooff..  ddrr..  SSzzaabbóó  TTaammááss,,  a Nemzeti Sportközpontok
Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság igazga-
tója elôadásában a hazai labdarúgó akadémiák audit-
járól, az MLSZ úttörô munkának nevezhetô törekvésé-
rôl számolt be. Rávilágított az auditálás módszerének
fontosságára, annak fô feladataira és jövôbeli jelentô-
ségére.

Az auditálással a célok: 
– A tehetséggondozó rendszerek kritikus sikerté-

nyezôinek meghatározása, kitekintés az elit
akadémiák mûködésének alapvetô fontosságú
összetevôire – hogyan mûködtessünk egy aka-
démiát? 

– A csapatszintû fejlesztési jövôkép meghatározá-
sa. A futballfilozófia, a szakmai program és
mindezek gyakorlatba ültetésének kérdései. 

– Az elit labdarúgó akadémiák pozícionálása a
professzionális klub keretein belül. A vállalat-
irányítás gondolatvilágának megjelenése a fut-
ball akadémiákon. Egyéni fejlesztés és teljesít-
ménykövetés. 

– A csapatfejlesztésre alapozva fókuszálni a játé-
kosok egyéni fejlesztésének aspektusaira.
Sportpszichológus által bemutatott gyakorlati
példák segítségéval a tehetségek egyéni felméré-
seinek, értékeléseinek és a nyomon követése
rendszereinek megalkotása.

DDrr..  AAnnddrrááss  KKrriisszzttiinnaa,,  HHaavvrraann  ZZssoolltt és ddrr..  KKoozzmmaa
MMiikkllóóss,, a Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazda-
sági Kutatóközpont kutatói, a „TAO támogatási rend-
szer lehetséges hatása a közép-kelet-európai futball,
játékos piaci versenyképességére, a TAO támogatá-
sok lehetséges szerepe a hazai sportvállalkozások
nemzetközi stratégiájában" témában tartottak elô-
adást.

Hazánkban egyedülálló kutatás eredményeit mutat-
ták be, amelynek módszerei: esettanulmányok négy
pilot esetben, amely adatgyûjtésre, vezetôi interjúkra,
a sport adatbázisok, vállalati dokumentációk elemzé-
sére alapult.  

Az elsô esettanulmány a FTC Labdarúgó Zrt-nél, a
második a Fehérvár AV 19 jégkorong csapatnál, a har-

madik a DAB Docler jégkorong csapatnál, és a negye-
dik a Gyôri Audi ETO KC kézilabda csapatnál történt. 

Az eredményeiket összevetették más külföldi kuta-
tási eredményekkel és megállapították, hogy a Fe-
rencváros esetében a „lökést adó" (push) tényezôk a
meghatározó ösztönzôk a nemzetköziségre, a húzó
(pull) tényezôk relevanciája nô.  

A Fehérvár jégkorong csapatnál a fôbb hazai „lökést
adó" tényezôk: a jobb sportteljesítmény igénye és a fo-
lyamatos nyomás a pénzügyi fenntarthatóság megala-
pozására. 

A DAB Docler jégkorong csapatnál a lokáció-specifi-
kus tényezôk, a közelmúlt javulása csökkenti a stra-
tégiai versenyhátrányt a jobb nemzetközi beágyazott-
ságú tehetséggondozás révén. 

A Gyôri Audi ETO KC kézilabda csapatnál a nemzet-
közi beágyazottságú karriermenedzsment a stratégia-
ilag sikeres magyar sportvállalatok egyik alapvetô ké-
pessége.

„Támogatási lehetôségek csapat vs. egyéni sport-
ágak esetén" címmel MMaaddaarráásszz  TTaammááss,, a Debreceni
Egyetem PhD hallgatója, londoni olimpikon cselgán-
csozó mutatta be kutatási témáját, amely a labdarú-
gást, mint a leginkább támogatott látványsportágat és
az öttusát, birkózást, vívást és a kajak-kenut hasonlí-
totta össze a támogatás mértéke alapján az igazolt
sportolóik számához viszonyítva. 

A birkózásnál az egy fôre jutó támogatás összege,
95.328 Ft, a kajak kenu sportágnál, 69.126 Ft a ví-
vásnál, 181.577 Ft, az öttusánál, amely a legmaga-
sabb összegben részesül e számítás szerint 490,982
Ft és a labdarúgás 103.138 Ft támogatást kap. 

A beszámolóból látható, hogy a TAO sportágak
sportgazdasági elemzése mennyi problémát vet fel és
a jövôbeli feladatok is milyen sokrétûek. A rendezôk
célja a továbbképzésen és a konferencián megvaló-
sult, az elôadók sikerrel elemezték a TAO sportágak
jelenlegi helyzetét javaslatokat fogalmazva meg a jövô
teendôire is.

A kétnapos rendezvény összefoglalójaként pprrooff..  ddrr..
BBoorrbbééllyy  AAttttiillaa a Debreceni Egyetem Sportgazdasági-
és Menedzsment Tanszékének vezetôje, a társrendezô
Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szak-
osztályának elnöke elmondta, hogy a sport a nemzet-
közi és nemzeti gazdaságok egyre fajsúlyosabb ténye-
zôje, egyre nagyobb helyet követel magának az egyes
országok költségvetésének kiadási és bevételi oldalán
egyaránt.

A növekvô követelmények igénylik a megfelelô szak-
emberek alkalmazását, és szükségessé teszik mester-
szintû ismeretekkel rendelkezô sportközgazdászok
képzését hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

BBoorrbbééllyy  AAttttiillaa,,  RRáátthhoonnyyii--OOddoorr  KKiinnggaa,,  
KKeerreesszztteessii  KKaattaalliinn    
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Predel, H-G. (2014): MMaarraattoonnffuu--
ttááss::  kkaarrddiioovvaasszzkkuulláárriiss  aallkkaallmmaazzkkoo--
ddááss  ééss  sszzíívv--rriizziikkóó..  ((MMaarraatthhoonn  rruunn::
ccaarrddiioovvaassccuullaarr  aaddaappttaattiioonn  aanndd  ccaarr--
ddiioovvaassccuullaarr  rriisskk..))  European Heart
Journal, 3355::  44. 3091-98.

A maratoni futás történetét is
érintô „tananyag" közlemény hang-
súlyozza, hogy a „napi 15 perces"
testmozgás ugyan jobb, mint a se-
mennyi, de biztos védelmet a heti
2-3 ezer kalóriányi testmozgás ad, ami 300-400
perc/hét közepes intenzitású fizikai tevékenységet je-
lent. Egybehangzóan minden adat azt bizonyítja, hogy
ennyi fizikai aktivitás igen jelentôs védelmet ad nem-
csak a kardiovaszkuláris, hanem egyéb betegségek el-
len is. Az óriási és növekvô népszerûségû maratonfu-
tásra készülôk, az amatôrök százezrei ezt a heti moz-
gáskívánalmat olykor túllépik. Az ekkora edzéseket
végzô állóképességi sportolók körében ötször gyako-
ribb a pitvarfibrilláció – vajon a szív „kifáradása" az
ára az edzésnek? Elosua és mtsai (2006) – köztük
Brugada, J. – 1500 edzés-órára tették a pitvarfibrillá-
ció gyakoribbá válását elôidézô edzésmennyiséget (In-
ternational Journal of Cardiology, 110088::  332-7). A kar-
diovaszkuláris rizikó és az állóképességi sportok
adagja u-alakú összefüggést mutat, de hol is van en-
nek a mélypontja, az egyénre szóló optimális mozgás-
mennyiség/intenzitás?

A maratonfutás órái alatt (világrekordok nô: Paula
Radcliffe, 2:15:25, 2003; férfi: Wilson Kipsang,
2:03:23, 2013; függôben lévô rekord: Dennis Kimetto,
2:02:57, 2014) 20-25 literes szív-perctérfogatra van
szükség. A fiziológiás adaptációt sportszívnek nevez-
zük, de kórossá is fajulhat az alkalmazkodás, fôleg a
jobb pitvar tágulása és a túlzott kamrafal vastagodás
révén. Riadalmat keltett eleinte, hogy a befutás utáni
órákban és néhány napon át a szív-markerek 3-5-szö-
rös emelkedését észlelték –, ami persze 1-2 nap alatt
rendezôdik, ahogyan egyes EKG-eltérések is, ezért fi-
ziológiás válasznak fogadjuk el. A képalkotó eljárások
is ennyi idô alatt lezajló változásokat mutatnak. Per-
sze kialakulnak olykor patológiát jelzô eltérések is, az
erre való hajlamosságról nincsen ismeretünk. Hirte-
len halálozás ritka: tíz év során 10,9 millió futón 59
szívmegállást jegyeztek fel, nagyrészüket resuscitál-
ták. Aritmiákat nyugalomban gyakran tapasztalunk a
minden egyéb módszerrel normálisnak talált szívû ál-
lóképességi sportolókon. A paroxizmális pitvarfibrillá-
ció csak 17%-ban vált folyamatossá, edzéscsökken-
tésre gyakran eltûnik.

A rizikó csökkentésére szolgálnak a versenyszerû
sportolás elôtti szûrôvizsgálatok a szabadidôs sporto-
lók számára is (European Heart Journal, 2005; 2266::
516-24.), a koronária-score magas volta esetében a
terheléses és egyéb kiegészítô eljárások.

Referens megjegyzése: a cikk szabadon elérhetô.
• • •

Biswas, A. és munkatársai (2015): AAzz  üülléésssseell  ttööllttöötttt
iiddôô  kkaappccssoollaattaa  aa  bbeetteeggssééggeekk  eellôôffoorrdduulláássáávvaall,,  aa  hhaalláálloo--
zzááss  ééss  aa  kkóórrhháázzii  kkeezzeellééss  rriizziikkóóiivvaall  aa  ffeellnnôôtttteekkeenn::  sszziisszz--
ttéémmááss  áátttteekkiinnttééss  ééss  mmeettaa--aannaallíízziiss..  ((SSeeddeennttaarryy  ttiimmee
aanndd  iittss  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  rriisskk  ffoorr  ddiisseeaassee  iinncciiddeennccee,,
mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  hhoossppiittaalliizzaattiioonn  iinn  aadduullttss::  aa  ssyysstteemmaattiicc
rreevviieeww  aanndd  mmeettaa--aannaallyyssiiss)). Annals of Internal Medi-
cine, 116622:: 2. 123-32.D.A. Alter, 2075 Bayview Ave, G1-G6
Toronto, ONT M4N 3M5 Canada; dalter@ices.on.ca

„Az intenzív üldögélést nem képes
ellensúlyozni az intenzív testmoz-
gás" címmel adott hírt e cikkrôl a
net. 47 tanulmányt találtak megfele-
lônek e témában: 14 a diabéteszrôl
és ugyanennyi a rákról, a bármely
okú halálozásról 13 szólt.

Az esélyhányados (HR) az üléssel
töltött idô és a halálozás között:
1,21, a kardiovaszkuláris halálozás
esélye: 1,179, a kardiovaszkuláris

betegség elôfordulása: 1,143, a rákhalálozás: 1,173, a
rák elôfordulása: 1,130, a 2. típusú diabétesz elôfor-
dulása: 1,910.

A fizikai inaktivitással eltöltött idô növeli az esélyt a
krónikus betegségekre, kiemelkedôen a cukorbeteg-
ségre.

Referens: Megírva e referátumot, felugrottam és ki-
mentem kocogni.

• • •
Rosenbaum, S. és munkatársai (2014): FFiizziikkaaii  aakkttii--

vviittááss::  aa  mmeennttáálliiss  bbeetteeggeekk  rreehhaabbiilliittáácciióójjáánnaakk  eelleennggeedd--
hheetteettlleenn  rréésszzee..  ((PPhhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  iinntteerrvveennttiioonnss::  aann  eess--
sseennttiiaall  ccoommppoonneenntt  iinn  rreeccoovvrryy  ffrroomm  mmeennttaall  iillllnneessss..))
British Journal of Sports Medicine, 2014 Dec 18 doi:
10.1136/bjsports-2014-094314. School of Psychiatry,
University of New South Wales, Sydney, Australia;
s.rosenbaum@nsw.edu.au

A pszichiátriai betegek ellátása az Egyesült Király-
ságban évi 22 milliárd fontba kerül, ennek ellenére 15
évvel rövidebb az élettartamuk – elsôsorban a kardio-
vaszkuláris betegségek, az obezitás, a háromszor gya-
koribb dohányzás – és nem csak az öngyilkosságok
miatt. A fizikai aktivitás beavatkozás haszna kézen-
fekvô, az evidenciák gyûlnek ennek támogatására. A
major depresszió, a posztnatális depresszió, a skizo-
frénia, a szorongás, a bipoláris betegségben a fizikai
aktivitás kedvezô kettôs hatása a testre és a psziché-
re nyilvánvalóvá vált. Szükséges a fizikai aktivitáshoz
értô sportorvosok, terhelésélettanban járatos szakem-
berek, gyógytornászok, humánkineziológusok bevo-
nása e feladat végzésébe. 

A fizioterápeuták erre szervezetileg is készültek:
Probst, M. (2012) Mental Health and Physical Activity,
55:: 20-21., a Lancet (2014) felszólított erre: Lancet
Psychiatry, 11::  163. 

A feladatok és a javasolt megoldások a http://
www.iphys.org.au webhelyen olvashatók.

A pszichiátriai betegségekben a fizikai aktivitás ha-
tásait meta-analízissel elemezték Rosenbaum és
munkatársai (2014).

• • •
Rosenbaum, S. és mtsai (2014): PPhhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy

iinntteerrvveennttiioonnss  ffoorr  ppeeooppllee  wwiitthh  mmeennttaall  iillllnneessss::  AA  ssyysstteemm--
aattiicc  rreevviieeww  aanndd  mmeettaa--aannaallyyssiiss..  ((FFiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  iinntteerr--
vveenncciióó  aa  mmeennttáálliiss  bbeetteeggssééggeekkbbeenn::  sszziisszzttéémmááss  áátttteekkiinnttééss
ééss  mmeettaa--aannaallíízziiss..)) Journal of Clinical Psychiatry, 7755:: 9.
964-74. srosenbaum@georgeinstitute.org.au

Az utóbbi években a fizikai aktivitás, akár mint al-
ternatív, akár mint segítô eljárás egyre nagyobb szere-
pet kap a mentális betegségek, elsôsorban a dep-
resszió kezelésében. Mivel az USA felnôtt lakosságá-
nak 5%-a súlyos mentális beteg és 9,5 százaléka eléri
a hangulatbetegség kritériumait, a kérdés nagyon
fontos. A korábbi áttekintés (Cooney, G.M. és mtsai
(2013): Exercise for depression. Cochrane Database of
Systematic Reviews, 99::  9. CD004366) és a korábbi
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vizsgálatok fôleg a strukturált (tervezett, felügyelt)
mozgásprogramokat elemezték, a jóga, a tai chi, az
életvezetés kimaradt. A pszichiátriai komorbiditáso-
kat sem vették figyelembe, holott a skizofrének negye-
de depressziós is. Sok pszichiátriai beteg egyúttal me-
tabolikus szindrómás, erôs dohányos, diszlipidémiás. 

3818 közleményt találtak, melyekbôl 39 volt rando-
mizált. Húsz a depresszió jelenlétét elemezte a pszi-
chiátriai betegségekben. Nyolc a skizofréniára, öt a
mért fittségre, 11 antropometriai változásokra és hat
az életminôségre vonatkozott.

Az edzésprogramok depresszióra gyakorolt hatását
elemezve, a 23 tanulmányból nyolc nagyfokú javulást
mutatott, romlást egy esetben sem tapasztaltak a
kontrollhoz képest. A skizofrénia-tünetek is nagyfok-
ban javultak, az antropometriai és a fittségi mutatók
kisebb mértékben. 

Az edzésprogram definiálása azonban legtöbbször
igen hiányos; az ACSM-ajánlásnak megfelelô „min-
denkinek ajánlott" vagy az attól eltérés ritkán volt do-
kumentálva; az intenzitásra vonatkozó információ alig
van; a foglalkozások látogatottságát olykor nem doku-
mentálták, nem elemezték a psychotrop szerek és a
testmozgás kapcsolatát. A krónikus kardio-metaboli-
kus betegségek fizikai-aktivitás rehabilitációs tapasz-
talataiból tudjuk, hogy a tervezett, felügyelt, prog-
resszíven nehezedô testmozgás („edzés") hatásosabb,
mint a kevésbé strukturált.

Referens megjegyzése: Úgy tanítjuk, hogy a „pszi-
chés rendellenességek" (depresszió, szorongás) esetei-
ben az edzésprogram abban tér el a „mindenkinek
ajánlottól", hogy társas környezetben történjék, külö-
nösen figyeljünk a szórakoztató, hangulatos, játékos
jellegére a bemelegítés és a levezetés során is. A „min-
denkinek ajánlott" heti legalább 5x30 –, de lehetôleg
ennek a duplája: heti 300 perc mérsékelt-közepes in-
tenzitású aerob jellegû testmozgás, emellett heti két
alkalommal a test nagy izomcsoportjait igénybe vevô
rezisztencia-gyakorlatok az erô és a metabolikusan
aktív izomtömeg fenntartására. A bevezetô és levezetô
gyakorlatok az ízületi mozgásterjedelem fenntartását,
a mozgásügyesség fejlesztését szolgálják. A stretching-
nek – szemben a versenysporttal – itt csekély a szere-
pe.

• • •
Högström, G és munkatársai (2014): HHiigghh  aaeerroobbiicc  ffiitt--

nneessss  iinn  llaattee  aaddoolleesscceennccee  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  rreedduucceedd
rriisskk  ooff  mmyyooccaarrddiiaall  iinnffaarrccttiioonn  llaatteerr  iinn  lliiffee::  aa  nnaattiioonnwwiiddee
ccoohhoorrtt  ssttuuddyy  iinn  mmeenn..  ((AA  ffiiaattaallkkoorrbbaann  mmaaggaass  aaeerroobb  kkaa--
ppaacciittááss  kkiisseebbbb  iinnffaarrkkttuussvveesszzééllllyyeell  jjáárr  aa  kkééssôôbbbbii  éévvttiizzee--
ddeekkbbeenn::  nneemmzzeetteett  ááttffooggóó  ttaannuullmmáánnyy..)) European Heart
Journal, 2014, Jan 8. doi:http://dx,doi.org/10.
1093/eurheartj/eht527.

A sorozásra 1969-84 között került svéd fiatalok ke-
rékpár-ergometriás maximális terhelésen és erôméré-
seken is részt vettek. A nemzeti regiszterbôl átlagosan
34 éves kíséréssel kiderült, hogy a 743 498 férfi között
11 526 infarktus fordult elô.

Az ergometriás teljesítményben legjobb, 282 Watt
feletti, egyötöd körében volt a legkevesebb a szívizom
infarktus, melynek elôfordulási gyakorisága lineári-
san nôtt a csökkenô maximális teljesítménnyel. (A
határok 255, 237, 216 Watt, a terhelés percenként 25
Wattal nôtt.) Egy szórásnyi aerob kapacitás eltérés
18%-os esélykülönbséget jelent. A nagyobb fittség vé-
delme minden BMI-kategórián belül érvényesült, de a
4. csoportbeli magas fittségû kövérek infarktus-esélye

nagyobb volt, mint a 18,5-ös BMI-jû soványaké a leg-
magasabb (HR: 4,6) és a legkisebb (HR: 1,7) fittség-
csoportban. A legkisebb és a legnagyobb aerob fittsé-
gû ötöd között az esélyhányados 2,1-szeres. A mért
erô-paraméterek szerinti öt csoport hasonló tendenci-
át mutat, de sokkal kevésbé különülnek el az alcso-
portok: a bicepsz ereje egyáltalán nem tükrözte az in-
farktus gyakoriságot, a kézi szorítóerô és a térdfeszí-
tés igen kis csoport-különbségeket mutatott, a legki-
sebb és a legnagyobb erôt mutatók infarktus-esélye
1,1-1,3 között volt az egyes erômutatók szerint.

A közlemény annyiban egészíti ki az eddigi ismere-
teket – melyek szerint: a középkorban magas aerob
fittség jelentôs védelmet ad az infarktus ellen, az 1
MET-nyivel nagyobb fittség 13-27 százalékos védett-
séget ígér a különbözô betegségekkel (kardiovaszkulá-
ris, cukor-, egyes rákfélék) szemben a különbözô né-
pesség-mintákban –, hogy a fiatalkori fittség is hason-
ló értékkel bír. Érdemes korán megszerezni a jó fittsé-
get és élethosszig, élvezettel végzett fizikai aktivitás-
sal/sportolással megtartani azt.

Referens megjegyzése: az European Heart Journal
cikkeinek egy része szabadon letölthetôk.

• • •
Gatterer, H. és munkatársai (2014): SShhuuttttllee--rruunn

sspprriinntt--ttrraaiinniinngg  iinn  hhyyppooxxiiaa  ffoorr  yyoouutthh  eelliittee  ssoocccceerr  ppllaayy--
eerrss::  aa  ppiilloott  ssttuuddyy..  ((IInnggaaffuuttáássooss  vváággttaaeeddzzééss  hhyyppooxxiiááss
kköörrnnyyeezzeettbbeenn  aa  ffiiaattaall  llaabbddaarrúúggóókkoonn::  eellôôttaannuullmmáánnyy..))
Journal of Sports Science and Medicine, 1133::  731-735.

Egy 4,75x2,25 méteres barokamrában és egy
ugyanekkora másik szobában folyt az edzés, kontroll-
csoporttal. A légnyomás 760 Hgmm volt, de az oxigén-
tartalom a barokamrában 14,8%, ami 3300 méter
magasságnak felel meg. A 15 éves fiatalok 3x15x10
másodperces elôre-hátra futást végeztek 20 másod-
perces illetve 5 perces pihenôkkel, nem ismerve a
kamrák beltartalmát. A 10 mp alatt átlagosan 8 ide-
oda futást teljesítettek. Hét ilyen edzésre került sor 5
héten belül.

A Repeated Sprint Ability (6x40 m vágta 20 másod-
perces pihenôkkel) a csökkent fáradásra utalt – las-
sabban romlott a futásteljesítmény azokon, akik
hypoxiában edzettek, míg a Yo-Yo Intermittent Recov-
ery teszt mindkét csoportban egyformán javult.

A kicsiny méretû hypoxiás kamrában is lehet siker-
rel edzeni.

• • •
Garcia D.O. és munkatársai (2014): PPhhyyssiiccaall  aaccttiivv--

iittyy  aanndd  ccaanncceerr  ssuurrvviivvoorrsshhiipp..  ((FFiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  ééss  aa  rráákk
ttúúllééllééssee..)) Nutrition in Clinical Practice, 2014 nov.
doi:10.1177/0884533614551969. University of Arizo-
na, 3950 S Country Club, Suite 330, Tucson, AZ
85714, USA E-mail:davidogarcia@email.arizona.edu

A 127 közleményt idézô áttekintés az USA-ban élô
mintegy 14,5 millió – és tíz év múlva 25 millió – túlélô
rákbeteg állapotát, túlélését segítô fizikai aktivitás-
programokat ismerteti. Ezek a programok biztonságo-
sak, pozitívan segítik a testsúly alakulását, a kardio-
respiratorikus fittséget, az izomerôt, az életminôséget,
a fáradékonyságot és a többi pszichoszociális faktort.
Az egyes rákféleségek speciális programjáról még ke-
vés az adat, ahogy a programok elfogadásáról is. A be-
tegek fizikai képességeinek alakulása objektív muta-
tókkal és a programok egyénre szabása a jelenlegi tö-
rekvés.

Az ötéves túlélés a diagnózis idôpontjától 19%-ot ja-
vult két évtized alatt, 68%-ra. E betegek testzsírfeles-
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lege együtt halad az átlagnépesség kövéredésével, így
a diagnóziskor a legtöbbjük már kövér, ami tovább fo-
kozódik a kezelés során, fokozva az obezitással társu-
ló egyéb betegségek jelentkezését. A rákbeteg ellátás-
ban a hangsúly a betegségre fókuszálásról az általá-
nos jóllétre (wellness-re) figyelésre tér át, így az életve-
zetés faktorai kerülnek elôtérbe. A fizikai aktivitás
változtatható faktor, amely csökkenti a bármelyokú
halálozást és a rák visszatérést, különösen a colorec-
tális és a mellrák túlélôkön. A komorbiditások – dia-
bétesz 2 és kardiovaszkuláris betegségek – csökkenté-
sével is javítja a fizikai aktivitás, a javuló fittség a jó
életminôségû túlélést. Ennek ellenére a rákos betegek
egytizede aktív, és a kezelés során sem nô ez 10-20
százalék fölé.

2003-ban az American Cancer Society adta ki az el-
sô fizikai aktivitás ajánlást (CA Cancer Journal for
Clinicians, 5533:: 5. 268), amely lényegileg nem tért el a
„mindenkinek ajánlott" aktivitástól. 2006-ban megú-
jították ezt (CA Cancer Journal for Clinicians, 5566:: 6.
323). 2009-ben a szakértôi panel a Department of
Health and Human Services és a szívgyógyász/sport-
orvos társaság AHA/ACSM ajánlásának az elfogadá-
sát javasolta, majd 2012-ben az ACSM szakértôi ta-
nácsát tekintette követendônek (CA Cancer Journal
for Clinicians, 6622::  4. 242-274). Sajnos, a betegeknek
csak a harmada teljesíti ezeket a tanácsokat.

Különös vigyázat szükséges a súlyosan anémiás, az
immunzavaros, a nagyon fáradékony, a beültetett ka-
téterrel bíró, a perifériás neuropátiás és az ataxiás
személyekkel. A limfödémás, az izomszakadással és a
gyulladással bajlódók is speciális figyelmet kívánnak.

A közlemény táblázatokban felsorolja az útmutatók
edzés-javaslatait a különbözô rákbetegségek és álla-
potok eseteiben, a javasolt mérsékelt és a lendületes
aktivitásformákat. Különösen nagy a hangsúly a test-
zsírfelesleg megelôzésén-csökkentésén. Felsorolja és
összefoglalja a közlemény az egyes tanulmányok ered-
ményeit és következtetéseit, a különbözô edzésformák
alkalmazhatóságát és az ezektôl várható hatásokat,
amelyek nem csak a kardiorespiratórikus fittség (ae-
rob kapacitás) hanem a mozgatórendszeri egészség
megtartását is szolgálják – esetenkénti ellenjavalla-
tokkal.

Referens megjegyzése: A Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, 2014 novemberi számában két közle-
mény szól ugyanerrôl, az egyik az edzés hatásmecha-
nizmusaira, a biomarkerekre fókuszálva, a másik az
edzésvezetés részleteit ismerteti. E lap szabadon elérhe-
tô. (Steindorf, K. és mtsai: Physiologic and molecular
mechanisms linking endurance and resistance train-
ing with effects for cancer patients; Sharhag-Rosen-
berger, F. és mtsai: Studien zu körperlichem Training
bei onkologischen Patienten: Empfehlungen zu den
Erhebungsmethoden. Deutsche Zeitschrift für Sport-
medizin, 2014; 65(11).

• • •
Kenttá, T. és munkatársai (2014): EEffffeeccttss  ooff  eexxeerr--

cciissee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  oonn  ccaarrddiiaacc  eelleeccttrriiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  aass--
sseesssseedd  bbyy  TT--wwaavvee  aalltteerrnnaannss  dduurriinngg  aammbbuullaattoorryy  eelleecctt--
rrooccaarrddiiooggrraamm  mmoonniittoorriinngg  iinn  ccoorroonnaarryy  aarrtteerryy  ddiisseeaassee
ppaattiieennttss  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss..  ((AAzz  eeddzzééss
hhaattáássaa  aa  sszzíívv  eelleekkttrroommooss  iinnssttaabbiilliittáássáárraa  aa  TT--hhuulllláámm
aalltteerrnnáálláássáávvaall  mmeeggííttééllvvee  aammbbuulláánnss  eelleekkttrrookkaarrddiiooggrraamm
mmoonniittoorroozzáássssaall  aa  kkoorroonnáárriiaa  bbeetteeggeekkeenn  ddiiaabbéétteesssszzeell
vvaaggyy  aannééllkküüll..)) American Journal of Cardiology, 111144::
6. 832-837. Medical Research Center Oulu; Verrier

RL: Beth Israel Deaconnes Med Center, Boston; rver-
rier@bidmc.harvard.edu. 

Az angiokardiográfiával igazolt 130 CAD (Coronary
Artery Disease) beteg fele az ARTEMIS Study kereté-
ben random az edzô vagy a kontrollcsoportba került,
két éves rehabilitációra. A T-Wawe Alternans-t az idô-
domainban átlagolási módszerrel mérték ambuláns
EKG-n. A TWA az edzést végzôkön csökkent 52,8-ról
48,7 mikroV-ra, a kontrollcsoportban nem változott.
A CAD+diabétesz betegeken az edzést végzôk felében
a pozitív TWA átváltott, a kontrollok körében csak
10%-nál. A csak CAD betegeken ez az arány 30 és 4%
lett.

Ez az elsô közlés, amely az edzés hatékonyságát
mutatja a hirtelen szívhalál esélyét jelzô alternáló T-
hullám csökkentésében.

• • •
Sigal, R.J. és munkatársai (2014): EEffffeeccttss  ooff  aaeerr--

oobbiicc  ttrraaiinniinngg,,  rreessiissttaannccee  ttrraaiinniinngg,,  oorr  bbootthh  oonn  ppeerrcceenntt--
aaggee  bbooddyy  ffaatt  aanndd  ccaarrddiioommeettaabboolliicc  rriisskk  mmaarrkkeerrss  iinn
oobbeessee  aaddoolleesscceennttss::  TThhee  HHeeaalltthhyy  EEaattiinngg  AAeerroobbiicc  aanndd
RReessiissttaannccee  TTrraaiinniinngg  iinn  yyoouutthh  rraannddoommiizzeedd  ttrriiaall..  ((AAzz
aaeerroobb,,  aa  rreezziisszztteenncciiaa  eeddzzééss  ééss  eezzeekk  kkoommbbiinnáácciióójjáánnaakk
hhaattáássaa  aa  tteessttzzssíírrrraa  ééss  aa  kkaarrddiioommeettaabboolliikkuuss  jjeellzzôôkkrree
kköövvéérr  sseerrddüüllôôkköönn..)) JAMA Pediatrics, 2014 Sep 22.
doi:10.1001/jamapediatrics. 2014. 1392. University
of Calgary, Alberta 

A 304 fô 14-18 éves, túlsúlyos-kövér fiatalokat ran-
dom 22 hetes szakaszban aerob, rezisztencia, vagy
mindkét edzésfajtával edzették. Mindegyik csökken-
tette a zsírszázalékot 0,3-1,1-1,6 százalékkal, a has-
körfogatot 0,2-4,1 százalékkal, leginkább a kombinált
edzést végzôk körében. A 70 százalékosnál nagyobb
részvétel a kombinált edzésben 2.4 százalékos testzsír
és 4,1 százalékos haskörfogat csökkenéssel járt. A
kombinált edzés hatékonyabb, mint a csak aerob vagy
csak rezisztencia-edzés.

Referens megjegyzése: Ez bizonyosodik be a külön-
bözô kórállapotok esetén bevezetett tréningek során.
A „mindenkinek ajánlott" aktivitás a heti 5 aerob jel-
legû testmozgás mellett heti két rezisztencia tréninget
tart szükségesnek az erô és a metabolikusan aktív
izomtömeg megtartására.

• • •
Last, J. és munkatársai (2015): DDeerr  EEiinnfflluussss  vvoonn

mmooddeerraatteerr  ssppoorrttlliicchheerr  AAkkttiivviittäätt  uunndd  AAlltteerr  aauuff  KKrraafftt,,
AAuussddaauueerr  uunndd  GGlleeiicchhggeewwiicchhtt  iimm  EErrwwaacchhsseenneennaalltteerr..  ((AA
mméérrsséékkeelltt  ssppoorrtttteevvéékkeennyysséégg  ééss  aa  kkoorr  bbeeffoollyyáássaa  aazz  eerrôô--
rree,,  áállllóókkééppeessssééggrree  ééss  eeggyyeennssúúllyyttaarrttáássrraa  aazz  iiddôôssööddôô
kkoorrbbaann..)) Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 6666::  1.
5-11. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Julia
Last: Olshausenstrasse 75, 24098 Kiel; jlast@ema-
il.uni-kiel.de 

A fizikai teljesítmény romlása a korosodással életta-
ni folyamat, amelyet felgyorsít a fizikai inaktivitás. A
testmozgás a krónikus kórállapotok megelôzésének
legfontosabb eszköze: a szív-érrendszer egészségét, a
cukorháztartás normális voltát, a csontok erejét védi,
segít megóvni az elhízástól, a hipertóniától, a lipidház-
tartás zavaraitól. Az idôsödô korban egyre fontosabb
lenne a megfelelô mozgásmennyiség teljesítése. A Kiel
környéki lakosok ezirányú állapotát térképezték fel
508, 45-60 éves egészséges személy toborzásával, aki-
ken az izometrikus karhajlító erôt és az egyensúly-
tartást mérték meg, utóbbit platform (S3-Checks, TST
Trend Sport Trading GmbHm Basel) segítségével,
majd 290 személyen kerékpár-ergométeren a WHO-
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protokoll szerint emelkedô terhelés során
(25W/2perc), a minden terhelési lépcsô végén a fül-
cimpából vett kapilláris vér elemzésével a 4 mmol-os
laktát küszöböt határozták meg. Az anamnézis szerint
a heti 2 óránál több illetve kevesebb sporttevékenysé-
get végzô két csoportot hasonlították össze. (Nem vet-
ték figyelembe a kertészkedést és egyéb, nem-sport
aktivitásokat.)

Az állóképességet (aerob fittséget) a 4 mmol-nál el-
ért Watt/kg teljesítôképességgel jellemezve, a 20-30, a
30-45, a 45-60 és az e feletti korcsoportok egyenlete-
sen csökkenô értékeket mutattak mind a sportos,
mind a nem-sportos csoportokban. A Watt/kg a kü-
szöbnél a 60 felettieken 2 illetve 1,5, a legnagyobb a
különbség a 45-60 éveseken: 0,8 Watt/kg a sportosak
javára. A könyökhajlító izometrikus erô a 60 feletti két
csoportban már nem különbözött, legnagyobb kü-
lönbség a 20-30 éves, sportos-nem sportos csoport
között mutatkozott. A térdfeszítô maximális erô csak
a legfiatalabb két csoport között különbözött, az
egyensúlyozás-teljesítmény romlása viszont követte a
korosodást mindkét csoportban, persze a sportosoké
minden korosztályban lényegesen kedvezôbb volt.

Az aerob teljesítményben a sportoló 60 felettiek
annyit nyújtottak, mint a nem-sportoló huszonéve-
sek, az erô-paraméterekre azonban ez nem áll: a 45-
60 éves nem-sportolók ereje nagyobb volt, mint a
sportoló 60 felettieké.

• • •
de Brito, L.B.B. és munkatársai (2014): AAbbiilliittyy  ttoo  ssiitt

aanndd  rriissee  ffrroomm  tthhee  fflloooorr  aass  aa  pprreeddiiccttoorr  ooff  aallll--ccaauussee  mmoorr--
ttaalliittyy..  ((AA  ffööllddrree  lleeüüllééss  ééss  ffeelláállllááss  kkééppeessssééggee  aa  bbáárrmmeellyy--
ookkúú  hhaalláálloozzááss  eellôôrreejjeellzzôôjjee..)) European Journal of
Preventive Medicine, 2014,21(7):892. DOI: 10.1177/
2047487312471759. de Araújo, C.G.S.: Clnimex Rua
Siquiera Campos, 93/101, 22031-070. Rio de Janei-
ro, Brazil. cgaraujo@iis.com.br 

A Sit and Rise Tesztet (SRT) 1999-ben írta le a leve-
lezô szerzô, és az azóta megvizsgáltak száma kétezer
fölé nôtt. Kizárások után 2002, felmérésükkor 51-80
éves (68% férfi) személyen átlag 6,3 évvel a felmérés
után 159 halálesetrôl adott hírt a városi regiszter. A
kvintilisekre osztott SRT csoportok leggyengébbje
5,44, a kicsit jobb teljesítményt nyújtott negyede
3,44, a jobb teljesítményûek csoportjában 1,84 volt az
esély az adott idôn belüli elhalálozásra a legjobbakhoz
képest. Diagnózist, halálokot, életvezetést, kardiores-
piratorikus fittséget nem mértek, nem ismertek. Min-

den egy pontnyival jobb teljesítmény 21%-kal na-
gyobb túlélés esélyét jelzi. (A csoportéletkor a legjob-
baktól a kevésbé jó teljesítményûek felé nô: 59-63-67-
71 év). A muszkuloszkeletális fittség is jelentôsen be-
folyásolja a várható élettartamot.

Az SRT teszt mezítlábasan, kéz-láb támogatás nél-
kül a nem csúszós talajra leülést majd onnan felállást
jelent, idôhatár nélkül, de a támaszkodás, azok szá-
ma, vagy az egyensúlyi helyzetbôl kimozdulás, megin-
gás pontvesztéssel jár. Idôkorlátozás nincs, két percre
tesznek a szerzôk egy mérést. Az oktató video angol
aláírással elérhetô: www.youtube.com/watch?v=MCQ
2WA2T2oA, a szenior szerzô (Araújo, C.G.S.) kérésre
5-95 évesekre vonatkozó életkori normákat küld.

Ez a munkacsoport összehasonlította a padlóra le-
ülés-felállás tesztet a Flexindex-szel jellemzett hajlé-
konyság-teszt eredményével, amely 20 ízület mozgé-
konyságát fejezi ki pontszámokkal, atlasz alapján
(Araújo, C.G.S. (2003): Flexitest: An innovative flexi-
bility assessment method. Champaign, IL., Human
Kinetics.). Az elvileg száz pontos maximális hajlékony-
sági tesztben a 6 és 77 pont közöttiek négy csoportra
osztása elég jól egyezik az SRT teszteredménnyel.
(Brito, L.B.B., Araújo, D.S.M.S., Araújo, C.G.S.
(2012): Does flexibility influence the ability to sit and
rise from the floor: American Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation, 9922:: 3. 241.)

Referens: Minthogy az idôsödéssel különösen elôtér-
be kerül az önellátás képességének megtartása, így a
fizikai funkcionalitás egyes elemeinek ôrzése/veszté-
se, a kérdés népegészségügyi súlyúvá válik. A veszé-
lyeztetettek kiszûrése, a funkcionalitás megôrzésére
serkentô egyszerû mérôeljárások ismerete és haszná-
lata enyhítheti a probléma súlyát. További egyszerû
tesztek e korosztálynak a TUAG (felállás, 2,5 méter
megtétele után visszajövés és leülés ideje); a felállás-
leülés teszt ugyanez, járás nélkül, idôegység alatti
száma; gyaloglási sebesség 10 méteren mp-ben; hat-
perces gyaloglás teszt méterben, stb.

• • •
A brazil szerzôcsoport – melynek a Stanford Univer-

sity-n dolgozó tagja is van Jonathan Myers személyé-
ben, akit a spiroergometria-irodalomból, a fittség-élet-
kilátások kutatásokból is jól ismerünk – egyéb érde-
kességeket is leírt. A Duke Activity Status Index
(DASI) egy önkitöltô kérdôív, 12 kérdésre kér választ.
A növekvô sorszám az aktivitás növekvô energia-igé-
nyét tükrözi az önellátás képességétôl a lendületes
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DDuukkee  AAccttiivviittyy  SSttaattuuss  IInnddeexx
1. Képes-e ellátni önmagát. étkezni, öltözködni, fürdeni, a WC-t használni? igen nem
2. Képes-e a lakásban járkálni vagy a ház körül? igen nem
3. Képes-e két háztömbnyit gyalogolni vízszintesen? igen nem
4. Képes-e egy emeletnyit felfelé megtenni megállás nélkül? igen nem
5. Képes-e egy rövid szakaszt futni? igen nem
6. Képes-e könnyû házi munkák elvégzésére, pl. mosogatni, porolni? igen nem
7. Képes-e mérsékelten nehéz házimunkákat végezni: porszívózni,

padlót felmosni, bevásárolni? igen nem
8. Képes-e nehéz háztartási munkákat végezni, pl. felsúrolni, nehezebb 

bútorokat emelni-vinni? igen nem
9. Képes-e kerti munkákat végezni, pl. levélgereblyézés, fûnyírás, gazolás? igen nem

10. Szexuálisan aktív? igen nem
11. Mérsékelt nehézségû rekreációs aktivitásokban képes-e részt venni?

pl. golf, páros tenisz, kosárlabda dobás, labda elrúgása igen nem
12. Lendületes sportos tevékenységre képes-e: úszás, kerékpározás, 

egyes tenisz, labdarúgás játék, kosárlabda, síelés igen nem 
AAzz  iiggeenneekk  sszzáámmaa  ((ssoorrsszzáámmaa))  uuttaall  aa  MMEETT  éérrttéékkrree  

Szemle 2015 1- 03-60  2015/03/07 21:13  Page 59



sporttevékenységig. Az egyoldalas tesztlap a fenti né-
ven letölthetô. A leírása ugyan 1989-ben történt
(American Journal of Cardiology, 6644:: 10. 651-654.),
de azóta is alkalmazzák, például a szívelégtelen bete-
gek pszichometriai állapotával való összehasonlításra
(Fan et al. (2014): European Journal of Cardiovascu-
lar Nursing, 2014 Feb 5). A fizikai aktivitás során fáj-
dalomról panaszkodók – egy csoport 27 százaléka –
kövérebbek voltak, nagy haskörfogattal és kisebb DASI
score értékkel, mint a nem panaszkodók (Billecke,
S.S. et al. (2013): Physician and Sportmedicine, 4411::  2.
7-14.) A krónikus szívbetegek azon csoportja, akiknek
a jobb pitvaruk nagyobb, alacsonyabb DASI-pontszá-
mot értek el (Montziari et al. (2013): Hellenic Journal
of Cardiology, 5544:: 1. 32-38. A COPD-s betegeken a
DASI portugál nyelvû változata jól reprodukálható,
gyors, egyszerû és jól korrelál a Saint Georges Res-
piratory Questionnaire-rel (Tavares Ldos et al. (2012):
Jornal Brasileiro de Pneumologia, 3388:: 6. 684.) A
DASI-t összevetve a futószalagon végzett teszttel, csu-
pán -0,8 egységnyi (MET-nyi) eltérést tapasztaltak az
502 szívbetegen (Dunagan et al. (2013): Proceedings
(Baylor University Medical Center), 2266:: 3. 247-251.) A
kardiopulmonális terheléses vizsgálat (spiroergomet-
riás tesztelés) szubmaximális formájában „Cardio-

respiratory Optimal Point"-nak nevezik azt a terhe-
lést, amikor a VE/VO2 érték a legalacsonyabb, vagy-
is amikor a légzésgazdaságosság a legkedvezôbb. Ez a
VO2max 44 százaléka táján jelentkezik, az anaerob kü-
szöb (AT – a VO2max 67%-ánál) elérése elôtt. (Ramos,
P.S. et al. (2012): Arquivos Brasileiros de Cardiologia,
9999:: 5. 988-996). 
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MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg
11114466  BBuuddaappeesstt,,  IIssttvváánnmmeezzeeii  úútt  11--33.. TTeell//ffaaxx..:: 06-1-460-6980, 06-30-991-0203, 06-30-579-3626
EE--mmaaiill:: bendinora@hotmail.com. IInntteerrnneett:: www.mstt.hu

Fénymásolható! Terjeszthetô!

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

aallaappsszzaabbáállyyáátt  eellffooggaaddoomm,,  aazz  éévveess  ttaaggddííjjaatt  bbeeffiizzeetteemm..

Név: …………………………………………………………...........................................................………… Szül. év:………………

Levelezési cím: ………………………………………………………………………………............................................................…

Telefon:………………………………….................................……… Fax:………………………………............................…………

Mobil: …………………………………………. E-mail:……………...........................................................………………………….

Munkahely:.…………………………………………………………………………………............................................................….

Munkahelyi beosztás:…..……………………………………..........................................................…………………………………

Fô tevékenysége: oktatás 1, kutatás 1, egyéb:……….…….…….…………......................................................………………..

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

Kutatási területe:……………….................................................………………………………………………..........……………….

Tudományos fokozata:…..…………………………..................................……................... Megszerzés éve: .........................

Legmagasabb iskolai végzettsége:…………………........................................................…………………………………………..

Nyelvismerete:…………...........................................................………………………………………………………………………..

Melyik szakbizottságba kíván belépni:……….....................................................………………………………………………….

Kelt:…………….................................…………………….

……..............................………………………….

aláírás

TTáájjéékkoozzttaattóó!!  Az aktív dolgozók tagdíja évente 33  000000,,--  FFtt., diákoknak és nyugdíjasoknak 22  000000,,--  FFtt. Az MSTT tagok
részére a társaság szakmai folyóirata, a Magyar Sporttudományi Szemle térítésmentesen jár. A tagdíjat az MSTT sárga
csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20450407 sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden eset-
ben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére, postai címére és az évszámra, amelyre a tagdíjat befizeti. 
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Közlési feltételek
A Magyar Sporttudományi Szemle évente 4 alkalommal jelenik meg, és az önálló vizsgálaton alapuló, más-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A kéziratokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Magyar Sporttudományi Szemle Szerkesztôsége 1146 Budapest
Istvánmezei u. 1-3. E-mail: bendinora@hotmail.com; szmodis@tf.hu. AA  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg
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A Magyar Sporttudományi Szemle hatvanadik,
2014/4. számával ünnepeltük a folyóirat megjelené-
sének 15. évfordulóját. Jó visszatekinteni a másfél év-
tized gazdag termésére, akkor is, ha a nehézségek és
a szomorú veszteségek fájdalmas emlékeket idéznek.
A mennyiségi mutatók önmagukban is elismerést ér-
demlô értékek: 60 folyóiratszám, számonként 32-92,
összesen mintegy 3500 oldal terjedelemben, több
mint 300 lektorált önálló tanulmány, 150, részben
lektorált „mûhelymunka", legalább 200 referátum
idegen nyelvû szakcikkekrôl (Szinte teljes egészében
dr. Apor Péter, elhivatottsággal motivált, honorárium
nélküli folyamatos szolgáltatása!). Ezen kívül több
mint 100 konferencia- és kongresszusi beszámoló,
nyolc hazai országos kongresszus teljes programja,
közel 1100 elôadás-kivonattal, nem számolva a szak-
folyóirat-, szakkönyv-ismertetéseket, az interjúkat és
a sporttudomány aktuális híreit. A 650 példányban
megjelenô folyóirat archív anyaga honlapunkon in-
gyenesen hozzáférhetô.

A sportszakma és a tudomány kritériumainak te-
kintetében, a mérvadó visszajelzések alapján a folyói-
rat minôségi értékelése szinkronban van az imponáló
mennyiségi mutatókkal. A szakmai-tudományos igé-
nyesség, a vállalt feladat színvonalas elvégzése iránti
elkötelezettség az MSTT alapértékei közé tartozik. Ér-
tékeink valóra váltása általában több éves kemény és
következetes munkát igényel. A Társaság alapító elnö-
ke, Frenkl Róbert professzor a Sporttudomány (a
Szemle 1998-1999-ben megjelent elôdje) elsô,
1998/1. számának vezércikkében célként, és a jövôt
elôrevetítve írta: „A Magyar Sporttudományi Társaság
feladatának a végrehajtásában meghatározó a Sport-
tudomány címû folyóirat szerepe. Ennek színvonala
fogja talán a leghitelesebb képet adni arról, hol tar-
tunk elképzeléseink megvalósításában." Tizenhét év
távlatából visszatekintve különösen érdekes és izgal-
mas szembesülni eddigi tevékenységünk színvonalá-
val, a „képalkotás" hitelességével és elképzeléseink
valóra váltásával.

A Magyar Sporttudományi Szemle másfél évtizedes
története nyilvánvalóan több, szerteágazó és színes
szeletbôl áll össze. A történet lényeges része, hogy egy
folyóirat vagy könyv kiadása (szerkesztése, korrektú-
rázása, nyomdai elôkészítése, etc.) egy szakma(!), egy
szép és összetett tevékenység. Gallov Rezsô kivételével
(aki példaként szolgált számunkra a professzionista
újságírás terén is) valamennyien amatôrök voltunk,
és nyilván azok is maradtunk. A Sporttudomány szer-
kesztésének teljes két éve (1998-1999, 8 folyóirat-
szám) volt a Szemle történetét megalapozó idôszak, s

a tapasztalatok alapján, részletes elemzés és elnöksé-
gi döntés után 2000-ben alakult ki az MSTT profiljá-
nak megfelelô, az akkori nemzetközi sporttudományi
trendekkel összhangban levô, lektorált, „review" jelle-
gû kiadvány útnak indítása. Ma is köszönettel gondo-
lunk Ángyán Lajos professzorra, aki a legmarkánsab-
ban fogalmazta meg útmutatásait. 2000-ben, az indu-
lásnál, a tervezett négy szám helyett két összevont
számot tudtunk kiadni. A krónikus forráshiánnyal
kapcsolatos küzdelem ugyanúgy külön történeti ada-
lék, mint az idônként hullámzó ellenszelek és kivédé-
sük. Kisjubileumhoz méltatlan epizódok. Ezzel szem-
ben szomorú kegyeleti kötelességünk megemlékezni
megrendítô veszteségeinkrôl: Harsányi László, a
Szemle volt szerkesztôje, Frenkl Róbert és Nádori
László a Társaság örökös tiszteletbeli elnökei, és Mé-
száros János fôszerkesztô hagytak itt bennünket.
Mérhetetlen a hátrahagyott ûr, hiszen mind a négyen
a sport és a tudomány iránti elkötelezettség példamu-
tató óriásai voltak, a Szemle érdeklôdésük és tevé-
kenységük legbelsô centrumához tartozott. 

A Szemle 15 éves anyaga, talán éppen a nehézségek
ellenére, a csapatteljesítmény olyan kézzelfogható
eredménye, amely megérdemli a „sikertörténet" minôsí-
tést. Kellemes élmény kézbe venni a lapot, minôséget
sugároz. Az elismerést, talán a leghitelesebben a sport-
kutatók – fôleg a fiatalabb korosztály – folyóirat iránti
érdeklôdésének és közleményeinek gyarapodása tá-
masztja alá. A mintegy háromszorosára növekedett
lapterjedelem már a fizikai kezelhetôség felsô határöve-
zetében jár, közel a száz oldalhoz. Ami a csapatteljesít-
ményt illeti, beleértjük mindazoknak a teljesítményét,
akik a sporttudomány gyarapításához médiumunk, a
Szemle igénybevételével hozzájárultak. Szerkesztôsé-
günk nevében ezen a helyen is tisztelettel és megbe-
csüléssel köszönjük minden partnerünk érdeklôdését,
közremûködését, amelyre a jövôben is számítunk. 

SSzzeerrkkeesszzttôôssééggii  mmuunnkkaattáárrssaakk::
BBeennddiinneerr  NNóórraa olvasószerkesztô, szerkesztô, 2000-
††HHaarrssáánnyyii  LLáásszzllóó szerkesztô, 2000-2001
MMóónnuuss  AAnnddrrááss felelôs szerkesztô, 2000-2012
SSuussaann  JJ..  BBaannddyy angol nyelvi lektor, 2001-2002
GGaalllloovv  RReezzssôô angol nyelvi lektor, 2002-2012
GGoommbboocczz  JJáánnooss olvasószerkesztô, 2002-2005 
BBooggnnáárr  JJóózzsseeff tudományos szerkesztô, 2005-2006
††MMéésszzáárrooss  JJáánnooss fôszerkesztô, 2008-2011 
FFööllddeessiinnéé  SSzzaabbóó  GGyyöönnggyyii fôszerkesztô, 2010-2012
BBaarrttuussnnéé  SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa fôszerkesztô, 2011-
BBaalloogghh  LLáásszzllóó fôszerkesztô, 2012-2013
SSzzôôttss  GGáábboorr felelôs szerkesztô, 2013-

MMóónnuuss  AAnnddrrááss
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Kisjubileum – elismerésre méltó csapatteljesítmény
Tizenöt éves a Magyar Sporttudományi Szemle
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