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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2014  ÁPRILIS 16-ÁN A TF AULÁJÁBAN MEGTARTOTT „ALKALMAZOTT 

SPORTPSZICHOLÓGIA” CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL 

 

Az alábbiakban adom meg az elhangzott előadások rövid szakmai tartalmát: 

Gyömbér Noémi: Egyén a csapatban, különleges helyzetek: váltó, kispad, csere 

Az előadás aktuális tapasztalati hátterét a magyar női U18 és felnőtt női jégkorong válogatott 

és a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott sportpszichológiai felkészítése képezte. A 

„különleges helyzetek” vizsgálata olyan általános problémakörök mentén valósítható meg, mint az 

énkép, motiváció, kognitív sémák, célállítás, csapatkohézió, kommunikáció és az érzelmi háttér. Az 

elméleti alapokat két fontos pszichológiai fogalom a tanult tehetetlenség és az önbeteljesítő jóslat 

megértése jelenti.   Az előadás vázást a fentebb említett fő problémakörök gyakorlati megjelenése és 

a lehetséges megoldási irányelvek – többek között a cserejátékosok fontosságának tudatosítása, a 

mentális tréning és a visszajelzés eszközének alkalmazása - adják.  

A gyakorlati kitekintést végül egy konkrét esetismertetés, a rövidpályás gyorskorcsolya 

válogatott téli olimpiára történő mentális felkészítésének bemutatása zárta.  

Fischer Miklós: Téthelyzetben a Sportpszichológussal 

Az előadás a sportpszichológus és a sportoló viszonyának értékelését mutatta be speciális 

téthelyzetben. Külön kitért az előadó a sportolók, kiemelten a kajak-kenusok lelki állapotára 

közvetlenül a nagy világversenyek előtti időszakokban, a versenyek helyszínén. Az előadónak alkalma 

volt személyes tapasztalatokat szerezni Olimpián, Világbajnokságon, Világkupákon és a konferencia 

során megosztani a program résztvevőivel. Feladatokon keresztül mutatta be azt a speciális munkát, 

amit a sportolókkal közvetlenül a megmérettetés előtti napokban, órákban, percekben, végeztek a 

világsikerek előtt. Olyanokat, melyeket eredmények támasztottak alá és a sportolók maguk is 

rendkívül sikeresnek minősítettek. Külön kitértem az egyéni és csoportos (csapatos) 

feladathelyzetekben végzett munkákra, módszertanilag bemutatva azokat.  

Török Lilla: A képzeleti képek pontossága, avagy kognitív sportpszichológiai kutatások üzenete a 

gyakorlatnak 

A képzeleti képek alkalmazása hozzájárul a teljesítmény növekedéséhez egyrészt a 

készségtanulás és a mozgásjavítás, másrészt a gondolatok és érzelmek regulációja révén (Vealey & 

Greenleaf, 2001), mert a képzelet és a percepció, sőt a képzelet és a valóságos végrehajtás osztozik a 

legtöbb neurális mechanizmusban és agyi struktúrában; vö. funkcionális ekvivalencia elmélet (Kosslyn 

és mtsai, 2006). A kutatás célja az volt, hogy összehasonlítsa a képzeleti és a valóságos körülmények 

között végrehajtott távolugrásmozgást. A vizsgálatban részt vevő atlétáknak az volt a feladatuk, hogy 

képzeljenek el egy 6 lépésből történő távolugrást, majd ezt a mozgást hajtsák végre a valóságban is,  
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és a valós ugrás után pedig újra el kellett képzelniük ezt a mozgást. Ezek idejét regisztráltam, 

és összevetettem. Az előadó aztt találta, hogy a második képzeleti (inkább motoros emlékezeti) ugrás 

közel 100 százalékban egyezett a valóságossal, tehát a végrehajtott mozgásból pontos séma építhető, 

ami az igen népszerű képzeleten és imagináción alapuló pszichológiai módszerek egyik alapkövét 

jelentheti. Az edzők feladata, hogy támogassák a „jó” mozgásokból a sémaépítést, amit elsősorban a 

technikai, iskolázó edzéseken javasolt megtenniük. 

Boda-Ujlaky Judit: Krónikus betegségek menedzselése az élsportban 

Míg régebben a járványok, ma a krónikus betegségek a mortalitásért felelős legfontosabb 

tényezők, Magyarországon az összes halálozás 93%-áért ezek a betegségek felelősek (WHO felmérés, 

2010). A krónikus betegségek sajátos stressz-és krízishelyzetet teremtenek az egyén és a környezete 

életében, melyeknek legfontosabb következményei az identitás-válság, a saját testben való bizalom 

elvesztése, a sérthetetlenség érzésének elvesztése, kiszolgáltatottság-érzés. Booth, Roberts és Laye 

(2012) kutatása rámutat, hogy a sport, így az élsport is védőfaktor, ám az élsportolók sem mentesek a 

krónikus megbetegedésektől. A legfontosabbak ezek közül az asztma, az allergiák, a diabétesz és a 

rák. A karrierjük végeztével az élsportolók megfelelő életmód hiányában ugyanolyan mértékben 

érintettek, mint a hétköznapi emberek. Az élsport és a krónikus betegségek bizonyos feltételek 

mellett összeegyeztethetők – ezt legfőképp a sport fajtája befolyásolja. A krónikus beteg 

élsportolóval való bánásmód legfontosabb pontjai: az érzelmi distressz kezelése, illetve a célállítás 

során az állapot és annak esetleges romlásának figyelembe vétele, a hosszú távú célfókusz 

kialakítása. Minden élsportoló esetén cél a karrier végeztével is az egészséges életmód fenntartása.  

Fózer-Selmeci Barbara: Judozók pszichológiai vizsgálata Vienna Test System (VTS) számítógépes 

mérőeszközzel (Fózer-Selmeci Barbara, Török Lilla, Horváth Tamás, Tóth László kutatásából) 

Napjainkban, a versenysportokban a mentális tényezők határozzák meg a győzelem és a 

vereség közötti különbséget. A pszichológiai készségek azok, amik képessé teszik a sportolót, hogy 

saját gondolkodásmódja révén, s erőforrásait mozgósítva versenyezzen és érjen el sikereket.  

Ezen vizsgálat célja feltérképezni a mérésben résztvevő judozók készségeit és 

személyiségjellemzőit. A gondosan kiválasztott pszichológiai tesztek segítségével feltárhatóak a 

sportoló személyiségének és teljesítményének erősségei és gyengeségei. Ez lehetővé teszi a teljes 

potenciál elérése érdekében célzott beavatkozások alkalmazását.  

25 fő vett részt (12 fő kiemelt és 13 nem kiemelt sportoló). A vizsgálati személyek személyes 

találkozás keretében vettek részt számítógépes pszichológiai tesztelésen, a tesztelés ideje körülbelül 

1,5h. Jelen vizsgálatban felmértük a judozók döntésképességét (AHA- Munkával kapcsolatos 

attitűdök tesztje), reaktív stressztoleranciáját (DT – Determinációs Teszt), koncentrációjuk 

pontosságát és gyorsaságát (COG – Cognitrone, Koncentráció mérésére), az idő és a mozgás 

előrejelző képességét (ZBA – Idő és Mozgás Anticipációját Mérő Teszt), Személyiségvonásaik közül az 

újdonságokra való nyitottságukat, együttműködési készségüket és önirányítottságukat vizsgáltuk (TCI 

– Temperamentum – és Karakterleltár).  
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Az előadás részletesen kitért arra, hogy mennyire fontos szerepet játszik az önszabályozás 

képességének elsajátítása a judo sportágban (William-Meyer-Naylor, 2013), továbbá, hogy a 

stresszteli eseményekkel (pl. versenyszituáció), milyen megküzdési módot alkalmaz a sportoló 

(Lazarus, 2000). 

Tóth László: Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése 

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban kevés azoknak a közleményeknek a száma, 

amelyekben a jégkorongsportban végzett pszichológiai vizsgálatok eredményeit összegzik. Pedig 

ezeknek az un. metaanalíziseknek az eredményei visszacsatolhatóak lennének a gyakorlati munkába 

és az elméletalkotásba egyaránt. Az előadó tíz éve kutatja a pszichés háttértényezők szerepét 

jégkorongozóknál, hat éve foglalkozik a játékosok sportpszichológiai felkészítésével. A kutatások 

kiterjedtek a versenyszorongásra, a sportolói megküzdési stratégiákra és az emocionális állapot/alkat 

változóira, valamint a kognitív teljesítményre.  

Jelen előadásban − a szakmai szabályokat betartva − igyekezett bemutatni azt a folyamatot, 

ahogyan az utánpótláskorú férfi jégkorong válogatottak sportpszichológiai felkészítését végezte. 

A válogatott csapatok melletti sportpszichológusi munka egyik különlegessége a viszonylag 

ritka és időben korlátozott találkozás. Emiatt az összetartásokon végzett sportpszichológusi 

munkának jól tervezettnek és hatásosnak kell lennie. Ehhez sok információra és pontos 

háttérismeretre, tapasztalatra van szükség. A felkészítő munkát a válogatott mellett dolgozó edzők és 

a szövetségi kapitány (első) interjújával érdemes kezdeni. A beszélgetés során tisztázott célok és 

elvárások a későbbiekben nagyon hasznosak lehetnek. A legtöbb esetben megmutatják a 

sportpszichológiai felkészítés kulcsterületeit, a problémás részeket. A csapattal való első találkozás 

kiemelten fontos, a bizalom megnyerése, a későbbi terápiás szövetség kiépítése ebben a fázisban 

kezdődik el. A munkát neuropszichológiai és pszichometriai vizsgálatokkal folytatom, melynek adatait 

tudományos kritériumok mellett elemzem és a következő találkozás alkalmával visszajelzek a 

játékosoknak a fejlesztendő területekről. A pszichológiai vizsgálatok és az interjúk alapján egyéni 

felkészülési tervet dolgozok ki a pszichológiai munkát elfogadó játékosok számára. Az egyéni 

felkészítésben elsősorban kognitív módszereket alkalmazok. A 4-6 hónapos felkészülési időszakban 

lehetőség van az eredmények folyamatos monitorozására, a fejlődés nyomon követésére. Az utolsó 

fázisban a csapatkohézió kialakítása zajlik – a késleltetett kerethirdetés miatt – több oldalról 

közelítve, progresszív módszerekkel igyekszünk növelni az elköteleződést és az alázatot. 

Tapasztalataink szerint a kognitív kapacitás fejlesztése mellett a pszichés állapot szabályozását segítő 

gyakorlatok elsajátítását is érdemes utánpótláskorban elkezdeni és később ennek az 

edzés/felkészítés természetes részévé kell válnia, segítve így az egyén és a csapat teljesítményének 

fejlődését. 
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Imre-Tóvári Zsuzsanna: Csapatépítés a férfi vízilabda válogatottnál 

Tuckman: csoport csapattá érésének szakaszai, és az ezekben megjelenő jellegzetes 

történések elemzése. A leírások egyaránt vonatkoznak a csapat edzéseire, meccseire, mind a 

csapatépítés helyzeteire. Szakaszok: alakulás, viharzás, normalizálódás, teljesítés. 

Egy csapatjáték hullámhegyekről és hullámvölgyekről szól és egy meccsen az a csapat nyer, 

aki minél rövidebb idő alatt kikerül a hullámvölgyből és összeszedi magát. Minél több belső 

konfliktust megold egy csapat annál több eszköze lesz a külső, konfliktusok=tétmeccsek kezelésére. 

Ehhez nagyon fontos, hogy a játékos sok tapasztalattal (csoporthelyzetekben megélt 

problémakezelés) és információval (edzővel kommunikáció) rendelkezzen. 

A megoldatlan elrejtett belső problémák csak akkor törnek felszínre mikor a fokozott lelki és 

fizikai igénybevétel (versenyidőszak) alatt a tűrőképesség csökken és a csoporttagok közötti lelki 

határok fellazulnak. Egy rájátszás időszakban először felmerülő, korábban elkerült viharzás fázis, 

végzetes is lehet a csapat teljesítményére. 

Ha a konfliktuskezelés megtörténik felkészülési időszakban, akkor egy csapat működése újra 

normalizálódik és a teljesítményt is biztosabbá lehet tenni. 

A csapatépítés másik elengedhetetlen feltétele a játékosok felnőtt én-állapotának és 

felelősségteljes működésének a megerősítése. Eric Berne tranzakcióanalízis elmélete ad hátteret 

ennek a témának. 

Harasztiné Sárosi Ilona: Edző-sportoló kommunikációja, különös tekintettel a versenyidőszakra 

A versenyekre való felkészülési időszak és/vagy hosszú versenyszezon megterheli az edző – 

spotoló(k) közti kapcsolatot: 

1. A sportoló/edző számára a stressz, mint szelektív szűrő torzítja a kapott információ kódolását ( a 

jószándékú megjegyzések, visszajelzések is félreértést eredményezhetnek) (Smith, 1986, Dale, 

Weinberg, 1990, Vernacchia 1992). 

2. Az edző feladata, hogy a felkészülés során fokozottan monitorozza, hogy az egyre közeledő 

kihívás mekkora stresszt jelent a sportolónak, hogyan verbalizálja ezt a sportoló? 

(konkrét verbális kijelentések, a szorongás elfojtása miatt nincs verbalizáció csak metakommunikatív 

jelzések. 

A kommunikáció típusainak rövid ismertetése után a metakommunikáció, mint legfontosabb 

kommunikációs típus ismertetése a metanyelven keresztül: a metanyelv egy és kétszavas 

jellegzetességei sportpszichológiai szempontból fontos, mert megmutatják azokat a sémákba 

rendeződött belső gátjainkat, amelyek önmagunk szavakban kifejezett korlátai, hiedelmei, 

előfeltevései, s amelyek súlyosan rontják önbizalmunkat, gátolják teljesítményeinket. Az edzőknek 

fontos feladata, hogy észrevegyék és javítsák a metanyelv rendellenességeket.  Az edző 

kommunikációjának hatékonysága empátia, bizalom, kölcsönös tisztelet (Yulelson 1997), hitelesség 

(Martens, Christina, Harvey, Sharkey, 1981), az őszinteség hiánya, a bizalom elmaradása egyén és 
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csapat esetében is frusztrációhoz, szorongáshoz, interperszonális problémához vezetnek, és negatív 

emociókat (feszültség, düh, harag, féltékenység) váltanak ki (Tubbs – Moss, 1987). 

Lénárt Ágota: Sportpszichológia a nemzetközi távlatokban és a hazai fejlesztés 

Az előadás részletes áttekintést nyújtott a 2013. július 21-25 között megrendezett Nemzetközi 

Sportpszichológiai Társaság világkongresszusáról, amely Pekingben került megrendezésre.  A világ 

legnagyobb sportpszichológiai fóruma, melyet négyévente rendeznek, 40 ország 604 résztvevővel, 

rekord nevezéssel, 868 prezentációval, 570 poszterrel és 9 rangos meghívott előadóval  igen magas 

színvonalú rendezvénynek bizonyult. 5 nap alatt 8 magas színvonalú szimpózium programot 

rendeztek, mely egyenként 8 részterületet tartalmazott. Az ASPASP szervezet közkinccsé tette a 

mindenki számára elérhető nyitott online kurzusait a www.doaj.org címen, melyen több mint 9800 

cikket, valamint ingyenes online kurzusokat találhat az érdeklődő. Az előadás szakmai tartalma 

részletesen megtalálható a Magyar Sporttudományi Szemlében. A kiállítók száma az eddigi 

kongresszusokhoz képest meglepően magas volt, sok géppel és műszerrel szerepeltek. Az 

agyműködés befolyásolását szabályozó berendezések (pl. relaxáció), a szemmozgáselemzők, a 

biomechanikai feedback rendszerek, a LED-es elemzőtechnikák, a mentál tréninget segítő 

berendezések, a többfunkciós analizátorrendszerek (pl. csapatsportágak taktikai elemzése) és a 

ruhába beépített szabályzók voltak túlsúlyban. Számos poszter csak arra adott lehetőséget a 

látogatóknak, hogy a későbbi szakmai kontaktus felvételét előkészítsék. 

A hazai helyzet jellemzésénél kiemelésre került, hogy az edzők pszichológiai képzettségének fokát 

emelni kell, s még mindig sok a téves elképzelés a sportpszichológiai munkával kapcsolatosan. A 

gyakorlati munkában az időkorlát miatti gondok, a késői segítségkérés, a szakmaféltés, a 

sportszakmai problémák (pl. túledzettség), a nem szakemberek alkalmazása, illetve a szakszövetségi 

kapcsolattartás hiányosságai gátló tényezőként jelennek meg. Célunk: az edző sportpszichológia 

szakmai felkészültségi szintjének emelése, magasszintű (olimpiai) keretellátás biztosítása, minden 

sportághoz minimum egy szakember rendelésre, sportpszichológiai felméréshez, tanácsadáshoz, 

felkészítéshez és terápiához való közvetlen hozzáférés, regionális hálózat kiépítése. Az ezzel 

kapcsolatos minisztériumi munka elkezdődött.  

A sportpszichológiai felkészítés leggyakoribb ellátási területei: mentális felkészítés, versenyszorongás 

kezelése, versenyteljesítmény optimalizálása, edző-sportoló-szülő konfliktusok kezelése, 

kommunikáció és bánásmód hatékonyságának emelése, formaidőzítés, csapatépítés, 

csapatkommunikáció, motivációs bázis erősítése, biológiai alkalmatlanságból fakadó pszichés 

problémák megoldása, sérülés, kiégés, karrierkrízis menedzselése. 

A sportpszichológus felsőfokú szakirányú továbbképzési szak 2007-ben indult  (SE TSK).  25 fő végzett 

2009-ben, 14 fő végzett 2011-ben, 10 fő végzett 2013-ban. A folyamatos képzés eredményeképpen 

Londonra megfelelő számú és szintű szakember állt rendelkezésre. Közvetlen cél a végzett 

sportpszichológusok rendszerbe állítása. 

Tervek és távlatok: EMMI, Sport szakállamtitkárság, MOB, OSEI, TF együttműködés, közvetlen 

hozzáférés, regionális hálózat, szakszövetségek igényeinek kielégítése, edzőképzés és továbbképzés 

fejlesztése, sportpszichológusok regisztere, TF Pszichológia Tanszék oktató és szervezői munkájának 

további fejlesztése. 



 

 

Magyar  Sporttudományi  Társaság (MSTT) 
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. 

TITKÁRSÁG 

Tel./fax: +36 1 460 6980  •  Mobil: +36 30 991 0203 

Bankszámlaszám: 11705008-20450407 

E-mail: bendinora@hotmail.com 

Internet: www.sporttudomany.hu, www.mozgasgyogyszer.hu 

 

 

 

Az Alkalmazott sportpszichológia konferencia végén a jelenlévőkkel egy tesztet  írattunk, hogy milyen 

mértékben sikerült elsajátítaniuk az elhangzottakat. A tesztek eredményeit az alábbi táblázat foglalja 

össze. 

 

Pontszám 

Pontszámot 
elért 

személyek 
száma 

20 4 

19 12 

18 13 

17 15 

16 8 

15 8 

14 4 

13 6 

12 1 

11 1 

10 2 

9 2 

8 1 

5 1 
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