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Negyedik országos kongresszusát hirdeti meg a Magyar Sporttudomá
nyi Társaság, Önmagában ez a tény is jelzi, hogy hazánkban is örvendetesen
jelentős számban vannak művelői ennek a nemzetközileg is gazdag esemény
naptárral rendelkezőfiatal tudományterületnek,

Nem a sport az egyetlen életterület, ahol a gyakorlatfejlődése megelőz
te a tudományos háttér kialakulását, A 20,század sportélete fokozatosan igé
nyelte, megteremtette a maga tudományát. A spol1tudomány a maga összetett
ségében is egy rendező elv, az emberi teljesítőképesség, telj'esítmény és annak
fokozása jegyében alakult ki, Ennek összefüggéseit, fejlesztési lehetőségeit és
korlátait kutatják a sport iránt érdeklődő természet-, és társadalomtudósok,

Így akárcsak a sport, a spo11tudomány is tág gyűjtőfogalom, A sporttu
domány rendszerébe tartoznak egyfelől az alkalmazott sporttudományi ágak,
mint asportélettan, sportpszichológia, sportszociológia, sportbiomechanika,
spoJ1orvostan stb" másfelől a teljesítménynövelő sportági metodológiák tudo
mányos igényű megalapozása, melyekben mintef!Y sűrítve jelennek meg a kü
lönböző gyökerű információk, iVJindez magyarázza, hogy a Sporttudományi
Társaság szekciókban - jelenleg tizenhét a szekciók száma - működik és a
kongresszus ezek számára nyújt nyilvánosságot, jelenti asporttudomány rep
rezantatív seregszemléjét, Valójában természetesen a szekciók működése fo
lyamatos, rendszeresek a tudományos ülések, illetve a publikációs tevékenység,
a kongresszus az együttes megjelenés négy évenkénti lehetősége,

Üzenetértékűek a fő témák, A Sp011 is, a tudomány is sajátosan nem
zetközi teni/et. Eddig is gazdag nemzetközi kapcsolatrendszer jellemzi a ha
zai sporttudományt. éz a tendencia az európai integrációs folyamatban to
vább erősödik. Defontos a hazai tudományos műhelyekfejlesztése, számunk
ra lényeges témák támogatása. Melyek az integráció révén fejlődő, meghatá
rozóvá váló globális összefüggések és hol, hogyan kell hi/önös gondot fordíta
ni a lokális értékőrzésre?l

A másikfő téma a kongresszus azon feladatát kívánja szolgálni, hogy
minél több kutatócsoport kapcsolódhasson ehhez. Hiszen az iskolai testnevelés,
utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás gondolatkör napjaink sporttudományá
nak talán leginkább időszerű kihívása, A sport fokozatosan növekvő társadal
mi szerepének minden vonatkozása he(yet követel magának, Így különösen is
a személyiségformáló, pedagógiai hatások és az egészségvédelem

Először látogat a kongresszus a sport, a sporttudomány egyik vidéki
fellegvárába, Szombathelyre, Ez is jelzésértékű, Azpedig természetes, hogy fel
sőoktatási intézmény - a Berzsenyi Dániel Főiskola - ad otthont az alkalom
nak, hiszen az egyetemek, főiskolák lmtatóira, kutatócsoportjaira számíthat
elsősorban a sporttudomány. Ezúton köszönjük meg a házigazda intézmény
készségét, szeretetét, melya meghívásban jutott kifejezésre, Remélj'ük, hogy tár
saságunkforyamatosan növekvő tagsága részvételével, színvonalas előadások

kal járul majd hozzá az esemény sikeréhez, bizonyítva, hogy a spo11tudo
mány immár hazánkban is értékeket hoz létre, segíti asportélet fejlődését, a
Sp011 sokrétű társadalmi szerepének az érvényesülésér

Frenkl Róbert
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Az uniós csatlakozás
fő jellemzői a sportban

Nádori László
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Victor Hugo 1848-ban kiadott műve

az Értekezés az Európai Egyesült Álla
mokról az európai országok békés

.együttműködését szorgalmazta. Vele
egy időben indult hódító útjára - szülő

hazájából, AngliábóJ - a modern sport.
A sport lényegéhez tartozóan tételez fel
együttműködést, békés versengést. Egy
évszázaddal később a Római Szerződés

előszavában, valamint a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által kiadott Olimpiai
Chartában felismerhető az európai gon
dolat évszázados folytonossága.

Az európai sport történelmi
szerepéről

Az európai sport, annak megjelené
se óta elismerten a világ sportjának
hajtóereje, ma is igazodási pontja. Né
hány adattal is alátámasztható az euró
pai sport vezető szerepe a világ sport
jában.

• A 28 nyári olimpiai sportág nem
zetközi szövetségének székhelyéből23
sportág központja Európában van, eb
ből 7 központ a tagállamok valamelyi
kében.

• Valamennyi téli olimpiai sportág
nemzetközi szövetségének székháza
Európában van, ebből 3 valamelyik
EU tagállamban.

• A NOB által elismert 23 nem olim
piai nemzetközi sportszövetség köz
pontja Európában található, ebből 13
uniós tagállamban székel.

• A 66 NOB által elismert, nemzet
közi sportszövetségből 53 sportszövet
ség főhadiszállása Európában találha
tó. Ennek egyharmada (24) uniós or
szágban.

• A nemzetközi sportszövetségek
vezetőségi tagjainak háromnegyed ré
sze európai, 62 %-a pedig a Közösség
állampolgára.

• A nemzetközi szövetségi elnökök
közel kétharmada európai, közülük
57% uniós állampolgár.

• 1999-ben 77 világbajnokság és
102 Európa Bajnokság helyszínének
európai országot választottak a sport
szövetségek vezetői.

• Az 1896-2000 között rendezett
olimpiai játékoknak több mint felét, az
1930-2002 között lebonyolitott labda-

rúgó világbajnokságok felét Európa
látta vendégül.

Az európai sport fontosságát az unió
vezető személyiségei elismerik, dönté
seikkel hitet tesznek a sport mellett. Az
unió intézményei is erősítik a sport el
fogadottságát.

Vivian Reding az EU Bizottság spor
tért felelős tagja, 2000. októberében, a
berlini sportfórumon azt az uniós elvá
rást sem rejtette véka alá, hogy az eu
r,ópai sport tartson lépést az Egyesült
AlIamok, Kanada, Ausztrália és Dél
Afrika sportblokkjával. Mivel vala
mennyien érdekeltek vagyunk a világ
sportjának erősítésében, semmi kivet
nivalót nem találunk ebben a törekvés
ben. Elfogadható tehát az, hogy az eu
rópai sport erős befolyást, esetenként
vezető szerepet vállaljon, játsszon a
nemzetközi sportélet fórumain, az elő

adó- és tárgyalótermekben, a stadio
nokban egyaránt. A felsőoktatás kor
szerűsítését érintő Bolognai Nyilatko
zatban is a sporthoz hasonló törekvé
seket fedezhetünk fel. Az európai okta
tási miniszterek például állást foglaltak
néhány évvel ezelőtt, egy Európai Fel
sőoktatási Térség létrehozása mellett,
hogya kontinens társadalmi, gazdasá
gi és kulturális fejlesztésével, a felső

oktatási hallgatók és a munkavállalók
mobilitásának növelésével megerősit

sék a térség versenyképességét..
A sport uniós dokumentumban, az

Adonnino jelentésben szerepelt először

1985-ben a milánói csúcson. A jelen
tés hangsúlyozza, hogy a sport kiváló
eszköz az Európához tartozás érzésé
nek erősítésére. A kilencvenes évek
közepén a sport és az unió kapcsolatá
ban már három téma kör emelhető ki:

• A sport fontos kommunikációs
eszközként vált elfogadottá az EU-ban.

A sporton keresztül széles körben,
gazdag tematikával szólította meg a
Közösség a lakosságot.

• A sport hasznosan, kedvezően il
leszkedik számos uniós programba, a
környezet és természetbarát gondolko
dás, magatartás fejlesztésbe, az egész
séges életmód és drogmegelőzésprog
ramjaiba.

• A sport gazdasági tényező szere
pének felismerése következtében a

Közösség fokozott figyelmet fordít a hi
vatásos sportot érintő versenyszabá
lyok érvényesitésére.

Szem előtt kell azonban tartanunk
azt, hogy a kedvező változásokban mi
magunk is jelentős szerepet játszha
tunk. Jövendő sorsunknak, benne a
sport jobbrafordulásának feltételeit
részben mi magunk teremthetjük meg.
Közreműködés nélkül bízni a sikeres
csatlakozásban, megalapozatlan vára
kozás.

Nem jelezhetők pontosan előre a
nagy változások hatásai. A változások
többségének időtávjai áthúzódóak,
változó időtartamúak, egyben tanulási,
helyzet-felismerési, alkalmazkodási fo
lyamatokat képviselnek. Tény, hogya
sportelit, asporttársadalom elitje - el
sősorban a szövetségi és klubszerveze
tek egy része - jól tanult, jó válaszokat
adott a kilencvenes évek robbanássze
rű változásainak kihívásaira. Ennek bi
zonyítékát adják a kedvezőtlen külső

körülmények ellenére állva maradt
sportegyesületek, sportklubok, sikere
sen működő sportszövetségek. A to
vábblépéshez azonban új megoldások
ra, minőségi változásokra van szükség,
amelyek beindítása a sportelit felada
ta, egyben történelmi felelőssége. A
sportban a kormánynak is van játékte
re. Elsősorban az uniós előnyök felis
merésében és azok hasznosításában,
mivel nem egy erőszakos, ködös célo
kat kitűző szuperállamba lépünk be,
ahol felülről vezérlik a társadalmat.

Az egyének, a közösségek, a ható
ságok, az öf!kormányzatok mozgáste
re kibővü(t. Elni kell a lehetőségekkel,

miközben tanulnunk is kell a példák
ból. Többek között abból, hogy vala
mennyi tagállam sportja beilleszkedett
a társadalom által magasra értékelt fo
Iyamatokba.

Erősödik napjainkban asportpolitika
kapcsolata a hazai és az európai politi
ka számos törekvésével. Ma már a
sportdiplomácia több ponton érintke
zik az államközi és az európai diplomá
ciával. Az Európai Olimpiai Bizottsá
gok Szervezete és az Európai Sport
szövetség ernyőszervezetként koordi
nálják a nemzeti olimpiai bizottságok
és a nemzeti sportszövetségek kezde
ményezéseit, és védik tagjaik érdekeit
az európai fórumokon. A sportgazda
ság erősödésével a diplomáciai kap-
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csolatok kiterjednek a sportgazdaság
ban érintett multi- és transnacionális
cégekre is. Innen már csak egy lépés
választ el bennünket egy Európai
Sporttérség megterem tésétől.

Kormányzati struktúra
és a sport kapcsolata

Az uniós tagországokban a sport a
kormányzati struktúrában sajátos he
lyet foglal el. Az általános gyakorlat
szerint kapcsoltan valamelyik szakte
rülettel, pl. oktatás, kultúra (Finnor
szág), belügyminisztérium (Németor
szág), vagy a sport egyes szakterületei
tartoznak különböző minisztériumok
hatáskörébe (Ausztria, Belgium).
Franciaország és hazánk sportot illető

kormányzati irányítása hasonló.
Megfigyelhető azonban egy sajátos,

erősödő vonás az uniós országok kor
mányzati tevékenységében. Ennek lé
nyege: a hagyományos ágazati és az
ágazatközi irányítás ötvözése, organi
kus illeszkedése. Példának a holland
gyakorlatot hozom fel.

Az ]996-ban kiadott kormányzati
sportprogramot az Egészségügyi, Jó
léti és Sportminisztérium a következő

ajánlással bocsátotta útjára: This po
licy document may be seen as the ba
sis for design ing a coherent interdepar
tamental policy. Vagyis a kormány
sportfejlesztési elképzeléseiben az ága
zatok közötti együttműködés fontos
szerepet kapott, a sportpolitikát a kor
mány tulajdonképpen ágazatközi poli
tikának fogja fel, és ezzel felbecsülhe
tetlen erkölcsi és anyagi tartalékokat
mozgósít a sport számára.

A holland ágazatközi sportprogram
további ]] minisztérium együttműkö

désére épül, előre meghatározott,
konkrét fe/adatok megnevezésével.
Fontossági sorrend nélkül felsorolunk
néhány példát a minisztériumok fel
adataiból:

Külügy: vállalja a sportról szóló mó
dosító indítvány elkészítését, illetve
gondozását a 2004-es kormányközi
konferencia idejére.

Igazságügy: a szerencsejátékok tör
vényi állásának vizsgálata, - a tole
rancia- fair play - nézőtéri erőszak jogi
szabályozásának vizsgálata.

Belügy: nézőtéri erőszak és rendőr

ségi intézkedések, a labdarúgó stadio
nok felkészültségének vizsgálata.

Oktatás-Kultúra-Tudomány: iskolai
sport, tehetséggondozás, sportiskolák,
sportszakképzés, sport-és média,
sport-és építészet helyzetének vizsgá
lata.

Pénzügy: asportvilág mágnásainak
adózása, asportklubok adózása, a bel-

épőjegyek ÁFA tartalmának mérséklé
se 17.5 %-ról 6 %-ra.

Védelem: katonai gyakorló helyek
közös használatának rendezése, bevo
nuló élsportolók helyzete, nagy sport
események lebonyolításának támoga
tása.

Lakás-Tervezés-Környezetvédelem:
sportterek és játszóterek helyzete a vá
rosokban, szabad terek átengedése
sport célokra.

Közlekedés- Közmunka - Vízügy: re
pülősportok helyzete, szabad vízfelüle
tek és iskolai úszásoktatás vizsgálata.

Gazdasági: ipar és sport kapcsolása,
holland szaktudomány marketingje,
nagy sportrendezvények támogatása.
Mezőgazdasági - Teruletrendezési 

Halászati: rekreációs szabadterek kia
lakítása, köztéri területek sportra hasz
nosítása, sport a városképi tervezés
ben.

Szociális ügyek - Foglalkoztatás:
munkahelyek a sportban, rugalmas
munkaidő éJsportolóknak, pénzügyi
alap élsportolók támogatására.

Az ágazatközi együttműködésnek az
általános gazdasági fejlődésnek hatá
sára a sport erősen felértékelődött, di
namikusan fejlődött a XX. század má
sodik felében. Mivel a holland példa
jeJlemzi az uniós országok sportját is,
ezért részletes tájékoztatást adunk az
európai sportfejlődés fő vonásairól, az
általánosítható tapasztalatokról.

A statisztikai adatok szerint Hollan
dia lakosságának 38 %-a sportolt
]963-ban. Az arány ]994-ben, tehát
három évtizeddel később 49 %-ra vál
tozott. Hollandia lakosságának fele te
hát sportol, fitness klubokban erősít,

szabad téren fut, edzi magát. A sport
közösségek, klubok, fitness szalonok,
úszó egyesületek, kocogó, korcsolyázó
körök ma 4.4 millió tagot számlálnak.
Ezt a kedvező változást több tényező

együttes hatása okozta. Tekintsük át
őket.

Sportlétesítmények építése
A háborút követő gazdasági krízis le

küzdése után Nyugat-Európában is
hozzá lehetett kezdeni az életminősé

get javitó intézkedésekhez. A sportfej
lesztésben első helyre a tornatermek,
lepusztult szabadtéri pályák rendbe ho
zása, újak építése került. Hollandiában
például a gyakorlási idő meghosszab
bítása érdekében esti világítássallátták
el a labdarúgó stadionokat, de a kisvá
rosok füves gyakorlótereit is. ]962
ben a Holland Labdarúgó Szövetség
meghívására, edzőtovábbképzés kere
tében tartottam előadásokat és gya
korlati foglalkozásokat egy Amszter
damhoz közeli kis településen. A tanfo
lyam megnyitó egybeesett az esti vilá-
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gítás főpróbájával. A szövetség főtitká

ra említést tett egy tíz éves programról,
amelynek megvalósítása a szabadtéri
gyakorlóhelyek 80 %-ának esti világí
tását tette lehetővé.

A sport népszerűségének növekedé
se lökést adott a kereskedelmi célú
sportbefektetésekhez, mindenekelőtt a
sportlétesítmények építéséhez. ]993
ban a 2.400 hoJland magán sportisko
lának, fitness klubnak 622 ezer fizető

tagja volt és egymillió látogatója. Míg a
kereskedelmi célú sportklubok tagjai
nak száma] 990-] 994 között 79 %-kal
nőtt, addig a hagyományosan műkö

dő, a változó igényeket követni képte
len klubok tagjainak száma mindössze
]3 %-kal emelkedett. A lakosság egy
része kötetlen időben maga választotta
sportágban akar egy óra sportot meg
venni. Aki tud igazodni ehhez az igény
hez, az előnyben részesül a sportpia
con.

Sport iránti érdeklődés növekedése
Az érdeklődés felkeltésében kulcs

szerepe volt és van a TV adásoknak. A
létező 10 hoJland TV adóból 9 TV adón
a műsorszámok között a sportesemé
nyek nézettségi indexe volt a legmaga
sabb 1995-ben. A 2002-es labdarúgó
világbajnokságok TV nézőinek számát
pl. milliárdos nagyságrendben lehet
csak kifejezni. Ezért vannak előnyös

gazdasági helyzetben a látványspor
tok, tehát valamennyi sportjáték, tor
na, ökölvívás, tenisz stb.

Nőtt a sport gazdasági súlya.
A sportkiadások az uniós tagálla

mokban kivétel nélkül dinamikusan
nőttek az elmúlt két évtizedben. Hol
landiában ]987 és 1993 között a
sportkiadások rekord magasságot mu
tattak (12 milliárd guiden), szemben a
nyolcvanas évekkel (7.5 milliárd). A
sportban és asportgazdaságban fog-

. lalkoztatottak száma Hollandiában
1987-1993 között 13 %-kal nőtt. A
sport ma Európa-szerte a legkereset
tebb reklámhordozó. A közfelfogás
szerint a sport támogatása jelzi a cé
gek szociális érzékenységét. Fontos
célkitűzés a sport által okozott környe
zeti károk mérséklése, a sportberuhá
zások környezetkímélő tervezése, le
bonyolítása.

A rekreációs sport népszeruségének
növekedése

A változó lakossági értékorientáció
következményeként növekvőben van a
rekreációt szolgá ló sportesemények
száma, ugyanakkor csökkenés figyel
hető meg asportversenyek számában.
A jelenség hátterében ismét a kötetlen
sportolás iránti igény gyanítható. Meg-
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nőtt ugyanis az idősek, különösen a
nők körében a fizikai erőnlét iránti ér
deklődés. Többségük nem tud szak
osztályi keretben sportolni, ehelyett
baráti társaságok, alkalmi összejövete
lek keretében kocognak, úsznak, evez
nek, kerékpároznak, erősitenek. Jelen
leg a sportkormányzatok a sportolás,
az iskolai testnevelés minőségének ja
vítására helyezík a hangsúlyt. 2002.
november 8-án Brüsszelben rendezte a
JO évvel ezelőtt alakult Európai Test
nevelési Szövetség első tudományos
kongresszusát, amelynek témája az
uniós elvárásoknak megfelelően a Qu
ality Physical Education, aminőségi

testnevelés volt.

A sport törvényi környezete

Az unió alapokmányában még nem
található cikkely a sportról. A mai na
pig nem vezettek sikerre az Európai
Sportszövetség és az Európai Olimpiai
Bizottság e téren tett évtizedes kezde
ményezései. Van azonban esély arra,
hogya 2004. évi kormányközi tárgya
lásokon, a következő módosított alap
szerződés megalkotásakor, a sport be
kerül az unió alapokmányába. A cik
kelyjavaslatot az Európai Sportszövet
ség 2000. évi, lisszaboni közgyűlésén

hagyták jóvá.
Mindezek ellenére állitható, hogy az

Európai Unióban a sport törvényi kör
nyezete, a sportot körülvevő jogrend
kedvező feltételeket teremthet a spor
tolás lakossági méretű űzéséhez, a leg
jobbak csúcsra juttatásához. Erősítik a
törvényi környezet kedvező hatását a
Nizzai Nyilatkozat sportra utaló fejeze
tei is, amelyekben a közösség elisme
ri, hangsúlyozza a sport sajátos termé
szetét, annak figyelembe vételét a ver
senyszabályok alkalmazásakor.

A kedvező törvényi környezetbe il
leszkedik az Európai Bíróság is, eddigi
működéséből levont tapasztalatok
alapján. Egy tucatnyi itéletében, pre
cedens értékű döntésekben küldött vi
lágos, egyértelmű üzenetet a sportgaz
daság szereplőinek, mindenekelőtt a
gazdag kluboknak, kontinentális szö
vetségeknek, média birodalmaknak.

Az üzenet lényege: A közösség kö
vetkezetesen ragaszkodik saját törvé
nyeihez, elvárja másoktól is azok tisz
teletben tartását. Az elmúlt két évtized
bírósági döntései arra figyelmeztetnek:
Nem kapnak kivételes bánásmódot a
sportpiac monopolhelyzetben lévő sze
replői sem.

A mögöttünk lévő évtizedek tapasz
talatai arra utalnak, hogy felismerhető

az uniós intézmények vezetőinek, kép
viselőinek kompromisszumkészsége a
sportban felmerülő problémák kezelé-
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sében, megoldásában. A francia kor
mány például nemrégen azt kérte a bi
zottságtól, hogy adhasson állami tá
mogatást a profi kluboknak labdarúgó
ik továbbtanulásának megkönnyítésé
re.

Kérte továbbá a francia kormány azt
is, hogy a versenyjog előírásainak el
lenére pénzbeli ellentételezést, segítsé
get adhasson az utánpótlást nevelő

egyesületeknek. A bizottság a sport
sajátos karakterének figyelembevéte
lével értelmezte és alkalmazta a ver
senytörvényt, és mindkét esetben ked
vező döntést hozott.

.A formula J-el és több más, sok
pénzt mozgósító rendezvénnyel össze
függésben gyakran fordulnak elő jogi
viták, gazdasági és elszámolási problé
mák. Az ügyek kivizsgálását követően

az derült ki több ízben, hogya problé
mákat nem a kompromisszumkészség
hiánya, nem a közösségi jog hézagai,
mégcsak nem is elfogultságok okoz
ták, hanem a rendezvények szervezői

nek, a televíziós jogok tulajdonosai
nak, a kockázatot vállaló befektetők

nek, néhány nagy sportszervezet veze
tőjének tájékozatlansággal párosuló
mohósága. Még mindig lezáratlan ügy
például a hivatásos sportolók átigazo
lását szabályozó dokumentum jóváha
gyása, amivel kapcsolatban figyelem
re méltó megjegyzést tett Reding asz
szony egy sportfórumon. Szerinte rövid
idő alatt létrejöhetne a feleknek is
megfelelő megoldás, ha a gazdag klu
bok, szövetségek, pl. az UEFA és né
hány európai sportszövetség, lényege
sen erősebb empátiával - magyarul,
több pénzzel - támogatná k az amatőr

sportot, ha méltányos összeget juttat
nának az amatőr sportkluboknak, tu
lajdonképpen saját bázisuknak. Az
utánpótlást nevelő klubok - a sportmi
niszter asszony szerint - jelenleg hát
térbe szorulnak. Ki foglalkozik ma a
tehetségeket saját erőn felül nevelő

klubok gondjaival? Ki képviseli érde
keiket? Kérdések, amelyekre itthon és
Európában választ kell adniuk az ügy
ben érintett kormányzati és nem-kor
mányzati tényezőknek.

Hatásköri viták,
jogharmonizáció,

törvényhozási modellek

A hatásköröket érintő viták, értelme
zési zavarok rontják az uniós intézmé
nyek és a sportszervezetek közötti vi
szonyt, gyengítik a harmonikus együtt
működést. A FIFA például azt javasol
ta a görög sportszervezeteknek, hogy
a korrupcióval vádolt, illetve elitélt
sportvezetőket törvény útján távolitsák
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el helyükről, fosszák meg őket poszt
juktól. A Nemzetközi Kerékpáros Szö
vetség elnöke pedig egy alkalommal
bejelentette, hogy elfogadja a dopping
szabályozást érintő francia joganyagot,
ha a francia törvényhozás elfogadja a
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség
doppingszabályait. Adalékként meg
kell jegyezní, hogy egy élvonalbeli dán
országúti kerékpáros kétéves eltiltását,
a dán szövetség tiltakozása ellenére, a
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség egy
évre mérsékelte. Engedetlenség ese
tén kilátásba helyezték a dán kerékpá
rosok időleges eltiltását a nemzetközi
versenyektől. Az említett két kapitális,
jogi képtelenségre hivatkozva jelentet
ték ki a közösség illetékesei: Elfogad
hatatlan az, hogy valamely tagállam
parlamentje, magáncég, sportszerve
zet kérését teljesítse törvényhozásának
folyamatában.

Az unió nem tervez jogharmonizáci
ót a sportban. Annak ellenére, hogy
erősen eltérő a tagállamok sportot
érintő jogrendje. Amíg például Fran
ciaországban az állam befolyása a
sportra jelentős, addig Németország
ban a sport gyakorlatilag a civil szféra,
a nem-kormányzati oldal ügye.

Nincs az uniónak a sporttörvényt il
lető modellje sem. A közösség egya
ránt tudomásul veszi a J5 §-ból álló,
főként a sport finanszirozásáról szóló,
finn sporttörvényt, de elfogadja a JOJ
§-ból álló magyar sporttörvényt is: a
sport a tagállamoké jelszó alapján.

A sport és a törvényhozás kapcsola
tát, viszonyát illetően három, egymás
tól eltérő, jogalkotási modellt találunk
az európai országokban.

A liberális modell a sportot az egyé
ni, illetve a közösségi kezdeményezés
eredményeként, hozadékaként kezeli.
Az állam a folyamatokba nem avatko
zik bele, sajátos, elsősorban a sportad
minisztrációt támogató, gyakorlatán
túl főként a sportolás tárgyi, létesítmé
nyi feltételeinek megteremtését támo
gatja.

Szabad kezet kap a sportban a tőke,

a magánvállalkozás. Szélsőséges eset
ben hoz csak az állam törvényt a sport
valamely eleméről, például a nézőtéri

erőszakról (Egyesült Királyság és
Svédország) .

A beavatkozó, köztes modell a spor
tot közszolgálati tényezőként kezeli.
Tehát a sport fejlesztése, fenntartása
az állam és a lakosság közös terhe.
Törvény rendelkezik Portugáliában
még a válogatott keretek működésé

nek feltételeiről is. A görög, a portugál
és a spanyol alkotmány szerint a spor
tolás állampolgári jog.

Az autonóm modellben az állam át
ruházza a civil szférának a sport irányi-
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tását. Olaszországban p!. az állam egy
1942-ből származó törvény alapján, az
Olasz Olimpiai Bizottság hatáskörébe
utalta a sport irányítását, támogatását.
A Német Sportszövetség már az 1950.
évi megalakulásakor felhatalmazást
kapott a sport szervezésére, irányítá
sára.

Támogatási elvek,
kapcsolatok

az üzleti világgal

Az unió tiszteltben tartja, nagyra ér
tékeli a tagországok sporthagyomá
nyait, a kialakult sportkultúrát. Az Eu
rópai Unió az Amszterdami Szerződés

Függelékében szól első izben a sport
értékeiről és ösztönzi a tagállamokat a
sport támogatására. A jelenlegi gya
korlat szerint a tagállamokban a költ
ségvetés 1-2 %-a között ingadozik a
támogatás nagysága.

A közösség a sportot közvetlenül
csak saját sportakcióinak, programjai
nak keretében támogatja, általában
kofinanszÍrozással. A következő évek
ben is várhatók a sportban uniós prog
ramok, amelyekben a helyi klubok, re
gionális sportszervezetek pályázhat
nak támogatásért.

A programok közül már ma is ki
emelkedik a "Nevelés Sporttal Európai
Év 2004" akció, amelyet a közösség
11.5 millió euróval támogat.

Az akció célja: a sport közösségte
remtő, személyiségformáló szerepének
bemutatása kutatások, felmérések
alapján. A részletes pályázati feltételek
hozzáférhetőek az Európai Tájékozta
tási Központban, interneten és termé
szetesen a minisztériumban (GYISM).

Az elmúlt évek tapasztalatai arra
utalnak, hogy az uniós pályázatok bo
nyolultak, nehezen hozzáférhetőek a
magyar pályázók számára. Azok az
országok jártak jól, amelyek irodát,
vagy legalább egy referenst működtet
tek Brüsszelben. Közvetlenül szereztek
információt, és sikeresebben pályáz
hattak. A Német Sportszövetség kép
viselője bizonyult a legsikeresebb pá
Iyázónak, aki jelenleg a NOB elnöké
nek kabinetirodáját vezeti.

A közösség közvetett módon nyújt a
sportolóknak támogatást. Mindenek
előtt azzal, hogyasportot befogadja,
beillesztí az unió közösségi politikájá
ba. A bizottság több állásfoglalásában
ösztönzi a tagállamokat a sport támo
gatására. Ugyanakkor felhívja a klu
bok figyeimét arra, hogy épitsenek ki
szoros kapcsolatot az üzleti élet képvi
selőivel, megtartva identitásukat, önál
lóságukat. Reding asszony kereken ki
jelentette: "Lássuk be, a sport nem tud

talpon maradni, fejlődni az üzleti világ
segítsége nélkü!." Pontosan kell fogal
maznunk tehát, amikor a sport kom
mercializálódásának veszélyeire uta
lunk. A gazdaság felől érkező befolyás
lehet negatív hatású, de lehet pozitiv
tartalmú is. Általánosítással, felületes
fogalmazással elidegeníthetjük a sport
támogatóit, a sport iránt érdeklődő

mecénásokat.
Számos uniós állásfoglalásból kitű

nik, hogya közösség figyeimét nem
kerülík el az amatőr sport problémái
sem. A látvány szempontjából hátrá
nyos helyzetbe került sportágak gond
jait is törekszik a közösség ellensúlyoz
ni, egyúttal törekszík megakadályozni
a hasznot nem termelő sportágak peri
fériára kerülését.

Közösségi politikák,
állásfoglalások a sportban

A közösségi politikák tartalmazzák
egy adott terület átfogó programjait, a
feladatok felsorolásáva!. Például, a
sport és kommunikáció program köz
pontjában a sport értékeinek széleskö
rű, optimális esetben az egész népes
ségre terjedő ismertetése áll, a sport
elfogadtatása érdekében.

A sport és gazdaság kapcsolatában
pedig új fejezet nyilik azzal, hogya kö
zösség az 1999. év decemberi helsinki
csúcson elfogadta a sport sajátos ter
mészetéről szóló formulát, ezzel lehe
tővé tette a formulának a közösségi
jogra, mindenekelőtt a versenyjogra
alkalmazását. Uniós szintre került a
sport és foglalkoztatási politika.

A 2000. október 12-13-án rendezett
párizsi konferencián fontos javaslato
kat hagytak jóvá a tagállamok és a
tagjelölt országok képviselői. Finnor
szág küldöttei gyakorlati tapasztala
tokrói adtak beszámolót. Ismeretes,
hogy az uniós országokban az elmúlt
évtizedben 50 %-kal nőtt a sportban
foglalkoztatottak száma. A kormány
zati és a nem kormányzati oldal szer
vezetei, asportvállalkozások, sport
szergyártók és kereskedők jelenleg
kilencmillió uniós munkahelyet tarta
nak fenn, jórészt képzett egyénekke!.
Talán ezért nyerte meg a sport az em
berek szabadidejéért folytatott ver
senyt.

A közösség sportról szóló állásfogla
lásai egyúttal jelzik a fejlesztés prioritá
sait is. Többek között azt, hogy milyen
programok illeszthetőek az uniós poli
tikákba, természetesen az organikus
kapcsolódás feltételezésével. A sport
tehát betegségmegelőző funkciója kö
vetkeztében, helyet kaphat az unió
egészségpolitíkájában. Időszerű lenne

ugyanakkor vizsgálni azt, hogy miért
nem tudjuk mérsékelni a sportbalese
tek számát. Tanulságos, jelzésértékű,

ugyanis a sérülések esetében a sport
sérülések előfordulásának magas ará
nya: gyermekek körében (5-10 %), fel
nőttek esetében (20-30 %) és az idő

seknél (60-70 %). A sérülések számá
nak csökkentésében a gyakorlás mód
szertani szempontjaira nagyobb súlyt
kell fektetnünk. Hiányoznak a sport
szakkönyvek piacáróJ az időseknek

szóló tanácsok, füzetek. Ennek ellené
re a sport részesedése az időskorú

egyének szabadidő eltöltésében javult,
a sport szerepe pozitiv irányú átértéke
lésen megy keresztül.

A közösség több állásfoglalásában
kiemelten fontosnak tartja a fogyaté
kosok sportját, a sportnak a társadal
mi integrációban, a közösségteremtés
ben játszott pozitív szerepe miatt. A fo·
gyatékosok ugyanakkor sporttevé
kenységükkel megkönnyitik beillesz·
kedésüket, a sportversenyzés pedig
erősíti a szolidaritást az ép és a fogya
tékosok között. Az unió az elmúlt évti
zedben több programot hirdetett meg a
fogyatékosok sportjának támogatásá
ra.

A drogellenes küzdelemben a sport
elsősorban a fiatalok körében - kitün
tetett szerepet játszik. Az 1997. évi
amszterdami Európai Sportfórumon
felszólaltak a holland politikai élet kép
viselői is, élükön a külügyminiszterre!.
Méltatták a sport szerepét, jelezték,
hogy az iskolai sportot a harmadik
évezred rejtett tartalékának tekintik a
drogellenes harcban.

A sportolási alkalmak növelésével
csökkenthető ugyanis a drogfüggőség

kialakulása a 11-16 éves korosztály
körében. A mindennapos testnevelést
érintő hazai törekvések összhangban
vannak tehát az európai trenddel.

A sport gazdasági tényező

A sport gazdasági tényező szerepét
jelzi, hogya világkereskedelem 2.5%·a
sportgazdasághoz kötődik. A sporttá 
mogatás, a szponzorálás egy 1998-as
adat szerint 15 milliárd dollárt tett ki. A
TV jogok eladásából 42 milliárd, a je
gyek eladásából további 50 milliárd
dollárt kasszíroztak a sportgazdaság
ban érintett személyek, intézmények.

Az Európában rendezett 40 világ -és
46 Európa bajnokság jelentős bevétel
hez juttatta a rendező városokat és
azok vonzáskörzetét.

A gazdasági versenyszabályok több
területen is figyelembe veszik a sport
sajátos természetét. Különösen az
utánpótláskorú versenyzők felkészülé
sének, munkába állításának, taníttatá-
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sának költségei kaphatnak méltányos
ellentételezést.

A sportgazdaságot érintő három jog
ügyletfajta érdemel különös figyelmet.

Ismert, hogya TV a hivatásos sport
finanszirozásának legfőbb forrása. Ha
ugyanis valamely nagy rendezvény ki
adásai a TV jogdíjakból nem fedezhe
tők, akkor az esetek többségében a le
bonyolí,tás kockázata elviselhetetlenné
válik. Eppen ezért fordít nagy figyel
met a közösség a TV, rádió jogügyle
tekre, a versenyszabályok betartására.

A közösség lehetőséget kiván adni a
nem fizető csatornákat használóknak a
közérdeklődésre számot tartó sport-.
események megtekintésére.

A sportszer kizárólagos alkalmazása
el.len benyújtott kereseteknek több íz
ben is helyet adott az unió illetékes fó
ruma. A kizárólagos minősítés, a ver
seny hivatalos szállitója elnevezés
használata ellentétes a versenyszabá
lyokkai, sérti az esélyegyenlőséget.

Ugyanez a korlátozás vonatkozik a
hosszúlejáratú szerződés megkötésére
is. Ez utóbbi nemcsak a többí cég pia
ci érdekét sértené, hanem elősegítené

a monopolhelyzet kialakulását is.
A jegyeladási gyakorlatban kifogá

solhatók a kapcsolt áruk, szolgáltatá
sok. A belépőjegyek eladása, pl. nem
köthető össze városnéző programmal.

Uniós intézkedések

Az Európaí Bizottság sportügyekben
megtett intézkedései, lépései érzékle-
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tesen jelzik a testület sport iránti elkö
telezettségét, jelzik azt is, hogy az unió
milyen széles spektrum ban vállalkozik
cselekvésre, milyen sok ponton talál
kozik környezetével.

Az Európai Sportfórum 1991. évi
létrehozása óta elősegiti a kelet-nyugat
párbeszéd hatékonyságát, egyúttal ja
vitja a csatlakozás esélyeit. A magyar
sport képviselői 1992. óta vesznek
részt a tanácskozásokon, igaz nem az
elvárható rendszerességgel és szellemi
erőkkel.

Az Eurathlon Program 1996-2000.
között nyújtott támogatást a sportszer
vezeteknek határmenti rendezvények
re, testvérvárosok találkozóira és más,
egyéb célokra. Tagjelölt ország lévén
mi is pályázhattunk volna helyi és regi
onális sportesemények kiadásainak el
lentételezésére. Nem éltünk a lehető

séggel.
A Doppíngellenes Világügynökség

(WADA) létrehozásában fontos szere
pet játszott a közösség is, 1998. de
cember elején a bécsi csúcson hatá
rozta el az Európai Tanács a doppin
gelJenes küzdelem gyorsítását. Az Eu
rópai Parlament ezért 1998. december
17 -j ülésén határozatban támogatta az
ügynökség létrehozását azzal, hogy az
unió bizottsága kapjon helyet, szerepet
az ügynökség működésében. Ezek
után a NOB elnöke Romano Prodinak
írt levelében formálisan is meghívta a
bizottságot, valamint a sportvilág kép
viselőit a világügynökség megalapítá
sára. A NOB elnökének elképzelése
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alapján az ügynökséget a svájci törvé
nyeknek megfelelően, alapítványi for
mában hozták létre. Az alapító okirat
aláirására 1999. november 10-én ke
rült sor Lausanne-ban. Az unió bizott
ságának fontos elvárása volt az, hogy
az alapitók összetételében a kormány
zati és a nem kormányzati oldal egyen
súlyos legyen. Ez az elvárás teljesült a
18-17-es aránnyal.

Epilógus

Nem vitatható, hogya csatlakozási
folyamatban a sportot körülvevő gaz
dasági környezet fejlettsége döntően

befolyásolja a sportfejlesztés lehetősé

geit.
Meggyőződésem, hogy a sportelit

nek, tehát az élsportolóknak, élsport
vezetőknek, szövetségi és klubveze
tőknek integrációs képességén is mú
lik a sportélet erősödése a csatlakozá
si folyamatban, az új helyzetben.

Ha az elmúlt évtized történéseit ve
szem alapul, akkor nincs okom derű

látásra, igaz pesszimizmusra sincs kel
lő ok. Asportelit határozatlansága és
megosztottsága a sportról szóló or
szággyűlési határozat (1994.) és a két
sporttörvény (1996, illetve 2000. és
2001.) előkészítésének, előterjeszté

sének vitáíban, valamint a végtermé
kek tartalmában érhető tetten. Nem
hoztak a jogszabályok eurokonform
megoldást, például az önkormányza
tok sportfeladatairól, továbbá a társa
dalmi sportnak, a sport civil szférájá-
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nak helyzetéről. Minden maradt a régi
ben. Pedig a 15 tagállam sportjában
találhatunk markánsan jelentkező vo
násokat és trendeket. Világosan felis
merhető például az állam közvetlen
befolyásának a gyengülése, ugyanak
kor a sportszövetségek és ernyőszer

vezeteik szerepének erősödése a kü
lönböző szintek döntési folyamatai
ban, a szubszitiarítás uniós alapelvé
nek megfelelően. Világosan felismer
hető a civil sport ernyőszervezeteinek

a nemzeti sportági szövetségek, a
nemzeti olimpiai bizottságok, a válla
lati sportközpontok, a rekreációs
sporttanácsok koncentrációja,
egyetlen csúcs-szervezetbe tömörülé
se. Jó és figyelmeztető példa erre a fo
Iyamatra a Brit Sportszövetség létre
jötte 1999-ben. Az Egyesült Királysá
got al~otó Anglia, Skócia, Weisz és
Eszak-Irország sport-ernyőszervezetei

- a sportszövetségek, olimpiai bizott
ságok, rekreációs tanácsok, az iskolai
és egyetemi sport csúcs-szervezetei,
stb. - erős, vitaképes, a sportérdeke
ket hatásosan, kellő erővel képviselő

ernyőszervezetet alapítottak. Azóta
olimpiai központot avattak, létrehoz
ták a válogatott keretek felkészülését
és versenyzését összefogó, gondozó
intézményeket.

A 2000. évi sportról szóló CXLV. tör
vény az európai gyakorlattal ellentéte
sen koncentráció helyett decentralizál
ta a dvilsport legfelső szintjét. A négy
köztestület létrehozása növelte a spor
telit megosztottságát, gyengítve a ci
vi/sport érdekérvényesítő erejét.

Megválaszolatlanok mindezeken kí
vül a következő kérdések:

• Sikerül-e a sportelitnek meggyőzni

a társadalmat a sport fontosságáról,
értékeiről a negatív üzleti befolyás, a
vesztegetés, a doppingszerek elterje
dése ellenére?

• Ki tudja-e harcolni a sport a nélkü
lözhetetlen szerepet a lakossági mére
tű egészség megőrzésben?

• EI tudnak-e mozdulni az illetékes
kormányzati és nem- kormányzati té
nyezők a terméketlen vitafórumok álló
harcától a gyakorlati megoldás felé az
iskolai tanulók mindennapos testneve
lése, sportolása ügyében?

• Be tudják-e kapcsoini intézményes
megoldással a kormányzati vezetők a
közel hétezer testnevelő tanárt és a
sportegyesületek több ezer edzőjét a
drogmegelőzési küzdelembe?

• Tudunk-e a sportnak méltó szere
pet kiharcolni a természet- és környe
zetbarát magatartás kialakításában, fi
gyelembe vesszük-e a sport környeze
ti kockázatait, a huliganizmust, a sze
metelést, a növényzet pusztítását, a ta
iajszennyezést?

Kérdések, amelyek megválaszolása
eJől a sportelit nem térhet ki.

Végül a csatlakozás megítélésében
szeretném ismertetni Dick Roche, ír
Európaügyi miniszter állásfoglalását,
aki egy nem régen. adott interjúban igy
emlékezett vissza Irország csatlakozá
sára:

"Nagyon fontosak voltak gazdasági
fejlődésünk szempontjából az uniós tá
mogatások, mindenekelőtt a strukturá
lis, az agrár és a szociális alapokból.
Legalább ilyen lényeges az, hogy tag
ságunk magabiztos néppé tett bennün
ket. (Megszűnt az irek anglofóbiája. N.
L.) Emlékszem, hogy a csatlakozás
idején milyen szegények voltunk.
1921. óta ta rtó függetlenségünk elle
nére gazdaságunk nem volt szuverén,
Nagy-Brita nniától függtünk.

(Gazdaságkutatók szerint az ír gaz
daság helyzete 1980-ban a harmadik
világéhoz volt hasonló. Az 1990-es
években már egyedülálló fejlődés kö
vetkezett be, többek között azért, mert
leépítették a deficites ágazatokat, pl. a
textilipart, és helyébe az informatika és
a gyógyszergyártás fejlesztése lépett.
N. L.)

Uniós taggá válásunk után kihasz
náltuk a külföldi tőke - elsősorban ír
honfitársaink - irántunk érzett bizalmát
azzal, hogyadókedvezményekkel bá
torítottuk a befektetőket. Ügyesen ér
vényesítettük céljainkat a csatlakozási
tárgyalásokon, a segélyalapok szét
osztásáról szóló vitákban. A kapott
pénzt főként szellemi infrastruktúra fej
lesztésre fordítottuk.

Kijelenthetem, hogy az Európai Unió
- annak minden bürokratikus hátulütő

je ellenére - jövőnk, békés fejlődésünk

záloga."
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A közvetítési jogok és a sport
N~ az Európai Unióban

Broadcasting Rights and Sport in the European Union

1. sz. ábra

senyrendszerét, és hogy ettől függ
majd egzisztenciájuk.

Az állami szabályozás, az anyagi és
technikai akadályok a 80-as évek kö
zepéig korlátot szabtak Európában a
szabad verseny kialakulásának. A ke
reskedelmi (magán) TV csatornák
megjelenése kiélezte a versenyt, és így
elkezdődött a közvetítési díjak mere
dek emelkedése. Ebben igen nagy sze
repet játszott, és játszik az a tény, hogy
amíg a televíziók száma egyre csak
növekszik, addig SI sport struktúrája
nemigen változott. Igy a nemzetközi és
nemzeti szövetségek, a ligák vagy a
közvetítési jogok egyéb tulajc;Jonosai
nak alkupozícíója nőttön-nő. Igy nem
meglepő, hogy az 1960-as Római
Olimpia közvetítési jogát az ABC TV
állomás még csak 0,5 millió dollárért
vásároita meg, míg az NBC ugyanezért
2000-ben, Sydneyben már 1300 millió
dollárt fizetett.

Nézzük, hogyan is növekedtek idáig
az Olimpiai Játékok közvetítési díjai a
'80-as évek elejétől (1. ábra)

Az Olimpiai Játékok közvetítési díjai
Broadcasting costs of the Oliympic Games
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Forrás Nemzetközi Olimpiai Bizottság. www.olimpic.org

mostly rooted in the fact that the EU
hasn't got a common sport policy.

After the introduction, in the first
part the author gives a brief overview
on different broadcasting rights in a
few member states of the EU. In the se
cond part he studies the situation in
details, firstly in the reflection of rights
to competition, secondly in the reflec
tion of the audiovisual policy of the EU.

Key-words: broadcasting rights,
competition policy, audiovisual policy,
European Commission, .rating.

I. Bevezető

A világ első televíziós közvetitése, az
1936-os Berlini Olimpia megnyitójakor
még sem a versenyzők, sem a sport
szakemberek nem gondoltak arra,
hogy egy jó emberöltő múlva ez a
technikai vivmány megváltoztathatja
majd sportáguk játékszabályait, ver-

Összefoglaló

Farkas Péter
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

A sport mára Európa legtöbb orszá
gában virágzó üzletté vált. Ebben a fo
lyamatban óriási szerepet játszott a
média fejlődése. Arról persze, hogy a
sport ennyire elanyagiasult, nem csak
a média tehet. Az újságirók, többek kö
zött, kielégitették a közönség igényét is
a minél gyorsabb információhoz jutás
hoz. Mindeközben ádáz verseny alakult
ki közöttük, amit gerjesztett a média
szektor radikális átalakulása is. Ezt a
versenyt a televíziók nyerték.

A jelen tanulmány azt kiséri i bemu
tatni, hogy melyek azok a közösségi
politikák Európában, amelyek befolyá
solják a közvetitési jogok kérdéskörét
a sport szempontjából, hiszen az Euró
pai Uniónak nincs egységes sportpoli
tikája.

A bevezető után, a szerző bemutatja
a közvetitési jogokkal való gazdálko
dás módozatait az Európai Unió né
hány tagországában, ezt követően bő

vebben elemzi közvetitési jogok kér
déskörét, előbb a versenyjog, majd az
Európai Unió audiovizuális politikájá
nak tükrében.

Kulcsszavak: közvetitési jogok, ver
senypolitika, audiovizuális politika,
Európai Bizottság, nézettség.

Summary

co L- __

ln most European countries sport
has become a florishing business by
now. ln this process the development
of the media played a crucial role. But
it is not only the media that can be bla
med it for the gross materialised and
money-grubbing behaviour in sport.
Journalists -among others- have been
satisfying the publics' needs with a qu
ick access to information. At the same
time a furious competition has evolved
that was ewaken by aradical change in
the world of media. Televisions have
won this competition.

The present study attempts to ilIust
rate those policies of the European
Community that have an effect on the
broadcasting rights. This problem is
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1. táblázatffable 1.
A média piac néhány formája és a közvetítési jogokffypes of the media market and broadcasting rights

Piac fonnája Esemény Kínálat Kereslet Ár
monopol Nyári Olimpia NOB ABC, CBS, FOX, 1,332 MS (NBC)
(1 sportszervezet- Sydney NBC, ESPN, TBS,CNN
több TV csatorna,) 2000 Sports, HBO, Showtime,

Direct TV NewsDort
Labdarúgó VB FIFA ABC, Cable TV, 890 MS
2002 UER(EBU), Team, Kirch, (Kirch)*

IMG-UFA CWL USA nélkül
bilaterális monopol Nemzeti Bajnokság MLSZ MTV OHUF
(1 csatorna - l aiánlat) l. osztály 1995 előtt (1. vaav 2. csatorna)
monopson Francia Labdarúgó Profi klubok ORTF 0,50 M FFR
(1 csatorna-több Bajnokság 1973/1974
sportszervezet,
több ajánlat)
* KirchSport AG a jövőben Infront sports and media néven tevékenykedik és többek között, ez rendelkezik a 2006-os né-
metországi világbajnokság közvetítési jogaival is Fomis : Jean-Fran,ois Bourg, Analyse économique du sport, 2000.

2. táblázatffable 2.
Labdarúgó mérkőzések nézettségi mutatói 2002 okt. 24 - nov. 24-ig
Rating index of football matches in Hungary 24.10.2002 - 24.11.2002

Af\1R (nézettség) a teljes lakosságon belüli nézettséget, a 5HR (közönségarány)
pedig az adott időszakban televízíót nézők körében mért nézettséget mutatja.

Adó Dátum Esemény AMR AMR% SHR%
M2 2002.10.24 LABDARUGAS 56898 0,6 1,5
M2 2002.10.25 LABDARUGO-BORSODI LIGA 229781 2,5 6
M2 2002.10.26 LABDARUGO-BORSODI LIGA 193789 2, l 4,7
M2 2002,11,01 LABDARUGO-BORSODI LIGA 186092 2 4,3
M2 2002,11,02 LABDARUGO-BORSODI LIGA 292910 3,2 6,3
M2 2002.11.08 LABDARUGO-BORSODI LIGA 273216 3 6,7
M2 2002.11.09 LABDARUGO-BORSODI LIGA 208587 2,3 4,8
M2 2002.11.15 LABDARUGO-BORSODI LIGA 207 143 2,3 5,1
M2 2002.11.16 LABDARUGO-BORSODI LIGA 9840 0,1 9,9
M2 2002.11.16 LABDARUGO-BORSODI LIGA 246052 2,7 5,6
M2 2002.11.17 LABDARUGO-BORSODI LIGA 8597 0,1 8,2
M2 2002.11.20 LABDARUGO-MERKOZES 202379 2,2 4,9
M2 2002.11.22 LABDARUGO-BORSODI LIGA 220627 2,4 5,2
M2 2002.11.23 LABDARUGO-BORSODI LIGA 248429 2,7 5,6
M2 2002.11.24 LABDARUGO-BORSODI LIGA 5608 0,1 4

Forrás: Farkas Attila (ORn)

Ez a növekedés még csak nem is las
sul. A televíziós közvetitési jogok érté
ke '98-ban 3,3 milliárd euro volt; 2008
ra pedig 7,5 milliárd eurora becsülik.

Ezért lényeges bemutatni a közvetí
tési jogokkal való gazdálkodás módo
zatait az Európai Unió néhány tagor
szágában.

II. A közvetítési jogok
tulajdonosi szerkezetének

különböző változatai

Általánosságban elmondható, hogy
a közvetítési jogok tulajdonosi szerke
zetében a nemzeti jog a meghatározó.
Nemzeti törvények szabják meg, hogy
a szövetségek, a ligák vagy a klubok-e
azok birtokosai. Vizsgáljuk meg né
hány ország gyakorlatát, a legtöbbet
közvetített sportág, a labdarúgás pél
dáján keresztül:

Franciaországban a közvetítésí jogok
birtoklását egy 1992-es törvény szabá
Iyozza (1992. július 13-i törvény). A
törvény kimondja, hogya sportrendez
vények kiaknázásának joga a szervezőt

illeti. Világos, de ki tekinthető szervező

nek ? Komoly ellentmondás alakult ki
tehát a szervezők és a hozzájuk rendelt
jogok meghatározásában. A profi klu
boknak ugyanis komoly anyagi és
pénzügyi megterhelést jelent a ver
senyrendezés és lebonyolitás, tehát
ezek is szeretnének részesülni a megfe
lelő jogokból. Ezt azonban a 2000. júli
us 6-i Sporttörvény úgy zárta le, hogy
minden jog birtokosának kifejezetten a
Szövetségeket nevezi meg. A Nemzeti
Futball Liga irányítja a hivatásos labda
rugást és így, áttételesen, minden köz
vetítési jog kizárólagos tulajdonosa az
általa szervezett eseményeken.

Németországban, Angliában és Hol
landiában a Liga és a klubok együtte
sen gazdálkodnak a jogokkal.

Németországban a Szövetségi Leg
felsőbb Biróság, 1997. december ll-i,
a Német Kartell Iroda a sportjogok ke
reskedelmének központosítása elleni
beadványára hozott ítélete szerint a
klubok infrastruktúrájuk átengedésével
és a lebonyolításban való részvételük
kel szervezői minőségben vesznek részt
a sportesemények rendezésében. A bí
róság kiemelte, hogy ilyen feltételek
között a klubok a szövetséggel társtu
!ajdonosai a közvetítési jogoknak.

Angliában eredetileg a klubok a jog
tulajdonosok, amelyet a Premier Lea
gue értékesít a tagok számlájára. Ha
valamelyik klub egyénileg akarn~ au
diovizuális jogait értékesíteni ezt csak
a szövetség beleegyezésével teheti
meg.

Hollandiában, 1996-ban Legfel
sőbb Bíróság megerősítette a klubok

elsőbbségeta közvetítési jogok tekin
tetében és a Holland Labdarúgó Klu
bok Szövetségének státuszát túl álta
Jánosnak vélte. Ez utóbbi végzi
egyébként a közvetítési jogok komp
lex kérdéskörének irányítását a klu
bok érdekében.

Olaszországban és Spanyolország·
ban a közvetítési jogokkal történő gaz
dálkodás a klubok kizárólagos kompe
tenciája.

Olaszországban az 1941/633 tör
vény reprodukcíó védelméről a TV
adókat óriási rivalizálásra kényszeríti,
hogy exkluzív szerződéseket köthesse
nek a klubokkal. Az 1999-2005-ig tar
tó időszakban a Telepiu kódolt TV csa
torna pl. 7 Széria A-ban szereplő klub
bal (Juventus, Mílan, Inter, Bologna,
Caglíari, Empoli és Bari) és két széria
B-ben játszó együttessel (Nápoly és
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Torino) ért el mérkőzéseik kizárólagos
közvetítéséről szóló megállapodást.

Spanyolországban, a versenyt fel
ügyelő hatóságok 1997. június lO-i
határozatukban vétkesnek találták a
Ligát domináns helyzetével való
visszaélésben, így a közvetítési jogok
visszaszálltak a klubokra.

Ha az összeurópai sporteseménye
ket vizsgáljuk, elmondható, hogy egy
részt azokon jóval több az Európai Uni
ón kívüli résztvevő, másrészt, hogy az
ezeket szervező autonóm nemzetközi
szövetségek központi szerepe a közve
títési jogok problematikájának megje
lenésével nagyban felértékelődött.

A piacon a kereslet és a kínálat ha
tározza meg az árat. Ez függ a média
piac jellegétől : monopol (1 sportszer
vezet-több TV csatorna,) monopson (1
csatorna-több sportszervezet, több
ajánlat) bilaterális monopol (1 csator
na - 1 ajánlat) szabad verseny (több
csatorna - több ajánlat) köztes jelleg
(pl. oligopol : kis számú ajánlat, oli
gopson : kevés csatorna). (1. táblázat)

Megállapítható, hogy a kialkudott
közvetítési díjban szignifikánsan csak a
keresleti (média) oldalon található
résztvevők száma meghatározó. Minél
nagyobb az érdeklődés, annál maga
sabb lehet az ár, holott azt növelhetné a
szakszövetségek monopol helyzete is.

Magyarországon a televíziók nem
igen fizetnek közvetlenül a szövetsé
geknek a közvetítésekért. Habár ez
előnytelen a hazai sportnak, figyelem
be kell vennünk a közvetítések, és
ezek technikai háttere megteremtésé
nek hatalmas költségeit is. A különbö
ző televízió műsorok általában akkor
rentábilisak, ha nézettségük eléri vagy
meghaladja a 10 %-ot. A következő

táblázat a legnépszerűbb sportág, a
labdarúgás hazai nézettségi adatai lát
hatók 2002 novemberében: (2. táblá
zat)

A nézettség nemhogy a 10, de a 3%
ot is alig éri el. Ebben a helyzetben
nemigen lehet elvárni, hogya közvetí
tésekért hasonlóan nagy összegeket fi
zessenek, mint az Európai Unió tagor
szágaiban.

III. A közvetítési jogok
kérdésköre és a versenyjog

A közösségi versenypoIitika öt alap
elven nyugszik:

A. a versenyt korlátozó megállapo
dások és összehangolt cselekvések ti
lalma;

B. az erőfölénnyel vagy domináns
piaci pozícióval való visszaélés tilal
ma;

C. fúziókontroll ;

D. az állami támogatások felügyele
te ; valamint

E. bizonyos ágazatok IiberaJizációja
(pl. távközlés, energia, közlekedés)

A szabad verseny korlátozása tiltott
az EK-szerződés 81. cikkelye 1. parag
rafusának és az 1986. december l-jei
rendelet 7. cikkelyének értelmében.
Míndemellett a domináns pozícióval
való visszaélést is kizárja a szerződés

82. és a rendelet 8. cikkelye.

A. A versenyt korlátozó megállapo
dások és összehangolt cselekvések ti
lalma;

Az olyan megállapodások tiltottak,
amelyek kizárják a konkurenciát a sza
bad versenyből. A közvetítési jogok
kereskedelmének központosítása, a
piac felosztása, az ármegállapodások,
tehát a kartellizáció tilos. Ráadásul
nagy a korrupció veszélye is. Azonban
a sport sajátosságai közé tartozik az is,
hogy egy sportágnak egy nemzetközi,
egy európai és egy nemzeti szövetsége
van. Hosszas vita után mára már az
Európai Bizottság is elfogadja a sport
fejlődéstörténetéből adódó különböző

ségét.
A televíziók oldaláról vizsgálva a

kérdést, önmagában nem probléma,
ha egy televíziós konzorcium kizáróla
gos jogot szerez bizonyos sportesemé
nyek közvetítésére. Ez csak akkor esik
a fent említett törvények hatálya alá,
ha ez megakadályoz másokat, akik
szintén rendelkeznek megfelelő pénz
ügyi és technikai háttérrel, a piacra ju
tásban. Vagy úgy, hogy nem közvetít
minden sporteseményt, vagy nem köz
vetít azokon a földrajzi területeken,
ahol azt egyébként sokan néznék,
vagy ha a szerződés túl hosszú ideig
tart.

Ha a televíziós csatornák állapodnak
meg a közvetítések közös megvásárlá
sárói, az csökkenti a költségeket, és
számukra nagy pénzügyi nyereséget
jelenthet. A legfontosabb azonban,
hogy ezzel hozzájuthatnak olyan nem
zetközi rendezvényekhez is, amelyek
költségeit nem lennének képesek ki
termelni. Ezzel a megoldással azok a
nem kódolt, nem fizetős csatornák éi
nek, amelyek pénzügyi lehetőségeiket

tekintve versenyhátrányban vannak.
Ilyenek azok a közszolgálati televíziók,
amelyek az EBU (francia röviditéssel
UER) keretében egyesültek. Ez a szö
vetség biztosítja az Eurovíziós közvetí
téseket is. Az Eurovízió épp a jogok
megvásárlására és elosztására jött lét
re. Az ilyen fajta megállapodások sok
kal nagyobb lefedettséget biztosítanak.
Kétségtelen tény, hogy az EBU kiemel
kedő pozícióba került az európai pia
con. A kereskedelmi csatornák azon-

ban, az Európai Bizottság 2000. május
lO-i határozata alapján, szintén hozzá
juthatnak az EBU által birtokolt sport
közvetítési jogokhoz, amennyiben fel
vételrőJ sugároznak, összefoglalókat
adnak vagy olyan eseményt közvetíte
nek élőben, amit az EBU tagjai egyéb
ként nem.

B. Erőfölénnyel vagy domináns pia
ci pozícióval való visszaélés tilalma

A közvetítések kizárólagos jogáról
szóló viták még nem ültek el, a jogi vi
ták súlypontja azonban mára már átte
vődött az erőfölénnyel vagy domináns
piaci pozícióval való visszaélés tilalma
kérdésére.

A szövetségek
A sportesemények, bajnokságok

szervezése minden európai országban
kizárólag a nemzeti szövetségek hatás
köre. Az európai színtéren pedíg az eu
rópaí vagy nemzetközi szövetségeké.
Ha a szervezőket illeti a közvetítési jo
gok kereskedelme, akkor ezek kvázi
monopol helyzetben vannak, tehát el
vileg az előbb említet cikkelyek hatá
lya alá esnek. Márpedig a konkurencia
már itt is megjelent, és ostromolja a
sport elefántcsont tornyait. A különbö
ző európai szuperligák szervezése már
meg is kezdődött, és a szervezők, pl.
az olasz Media Partners cég igenis az
erőfölénnyel vagy domináns piaci po
zicióval való visszaéléssel vádolja a
nemzetközi szövetségeket.

Az erőfölénnyel való visszaélés nyil
ván a leggazdagabb szövetségek ese·
tében kelti fel leginkább az Európai Bi
zottság vagy a közvélemény figyeimét.
A Nemzetközi Automobil Szövetség
(FIA) két magáncéggel kötött egyez
séget közvetítési jogainak értékesíté
sére 14 évre. A bizottság 2001. júniusi
állásfoglalásában lényegében ki is
mondja, hogya FIA visszaélt hatalmá
val a televíziós jogok kisajátításakor.
Ugyanilyen módon élesen bírálta azt a
feltételrendszert is, amellyel a FIA fé
kezni próbálta az övéhez hasonló ver
senyfajták fejlődését liszenc visszavo
nás vagy pénzügyi büntetés kilátásba
helyezésével azon TV-csatornák ellen,
amelyek közvetíteni kívánták a konku
rencia versenyeit. Végül egy olyan
kompromisszum született, amelyben a
FIA és a FOA (Formula One Administ
ration) elfogadta az EU jogrendszerhez
való alkalmazkodást. A FIA-nak külön
kell választani kereskedelmi és sport
szabályozó tevékenységét, és el kell
törölnie minden adminisztratívaka·
dályt konkurens világbajnokságok ren
dezése elől, míg TV-közvetítési szerző

déseinek időtartama a 3-5 évet nem
haladhatja meg.
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3. táblázat(fable 3..
A legnézettebb műsorok Magyarországon 2000. október 1.-én (vasárnap)
The most popular TV programmes in Hungary on the 1st of october 2002.

AMR (nézettség) a teljes lakosságon belüli nézettséget, a SHR (közönségarány)
pedig az adott időszakban televiziót nézők körében mért nézettséget mutatja.

IV. A közvetítési jogokkal
való szabad gazdálkodás

feltételeinek határai az
Európai Unió audiovizuális

politikájának tükrében

Az audiovizuális szektor a kultúra
egy különleges területe. Különlegessé
ge abból ered, hogy egyaránt tekinthe
to kulturális és gazdasági területnek is.
Mivel a társadalom nagy része számá
ra a szabadidő eltöltésének leggyako
ribb formáját, valamint elsődleges in
formációforrását jelenti, van egy igen
jelentős civilizációs aspektusa, kulturá -

lett volna akkora jelentősége, az állam
pedig indokolatlanul és közvetlenül ne
avatkozzon be a piac működésébe. A
sportmozgalom legjelentősebb finan
szirozója különben is a média.

Azonban gondoljunk csak bele: ha a
média tulajdonosként vesz részt egy
adott klubban, képviselőit így delegál
hatja a szövetségekbe is. Megtudhat
bizalmas információkat a közvetitési
jogokról, befolyásolhatja a versenyki
írást, versenyrendezést és a szabályo
kat is. A versenyek kimenetelét saját
gazdasági érdekei alapján befolyásol
hatja. Előfordulhat, hogy a ZTE nem
azért veri meg a Manchestert, mert
jobb, hanem mert így a visszavágón
növelhető a nézettség, a bevétel. A TV
közvetítés időpontját meghatározhatja
úgy, hogy azon már részt vehessen egy
eltiltott sportoló, stb. Tehát a sport
alapvető értékeit, tisztességét, ko
molyságát kérdőjelezheti meg.

lis és szocializáló hatása is. A küIönfé
le programok ráadásul jelentős profitot
is termelhetnek.

A sportnak természetesen verse
nyeznie kell egyéb műsorokkal is. Néz
zünk erre egy elgondolkodtató példát.
A kiválasztott nap a legutóbbi Olimpia
zárónapja. (3. táblázat)

Az audiovizuális politikára nemcsak
a kultúrára vonatkozó rendelkezések,
de egyéb területek rendelkezései is vo
natkoznak. További problémát jelente
nek a nyelvi különbségek.

Az audiovizuális területnek így legin
kább azon aspektusai kerültek előtér

be, amelyek az EU általános működé

sével, fejlődésével voltak összefüggés
ben. A műsorszolgáltatás határon át
nyúló tevékenységgé változott, minek
következtében szabályozni kellet hely
zetét az egységes piacon. E folyamat
eredményeként fogadta el a tanács
1989-ben az audiovizuális szektort
máig meghatározó közösségi keretjog
szabályt, az ún .• határok nélküli televí
ziózásróI szóló • irányelvet. (89/529/
EGK irányelv, amelyet a tanács 1995
ben módosított.) (Az irányelv, más né
ven direktíva, az Európai Tanács vagy
a bizottság által kiadott jogszabály,
amely általában valamennyi tagország
számára előir bizonyos kötelezettséget,
de a teljesítés módját a tagországok
belső jogszabályalkotására bízza.)

A közvetítő állomások természetesen
befektetéseik megtérülésére és a ha
szon maximalizálására törekednek a
reklámokon keresztül, a szponzorok, tá
mogatók megnyerésével vagy a sport-

MTVl 919763 10,0 42,2

TV2 2 052 868 22,2 45,4

MTVl 1 130212 12,2 48,4

TV2 2 032 380 22,0 46,9

MTVl 1 117 196 12,1 57,6

TV2 1 893 966 20,5 36,4

MTVl 1 219506 13,2 22,8

RTL Klub 1 841 385 19,9 37,8

MTVl 1 148338 12,4 48,1

RTL Klub 1 220545 13,2 28,4

RTL Klub 1 415516 15,3 28,2

RTL Klub 1205393 13,1 31,1

MTVl 1 297 105 14,0 52,9

TV2 1 094 267 11 ,8 46,4

TV2 1 229940 13,3 47,0

TV2 1 174610 12,7 33,7

TV2 1219175 13,2 40,1

Csatorna AMR AMR% SAR %

Forrás: AGB Hungary, Ifjúsági és Sportminisztérium, Urbán Ágnes

Híradó

Napló /riportmagazin/

Kézilabdadöntő

Az utolsó cserkész Iam. film/

Záróünnepély

A hegylakó Iam. filmsor./

Kajak-kenu

A száguldó vipera lfilmsorl

Xena Iam. filmsor./

Vízilabda-eredményhirdetés

Akták /pol., közéleti magazin/

Műsor

Csupasz pisztoly Iam. film/

Vízilabda-döntő

Tények /hírműsor/

Sláger tévé

Sentinel-Az őrszem Iam. sorl

Columbo Iam. filmsor./

C. A vállalkozás összevonások, fel
vásárlások, fúziók felügyelete

A kérdéskör az EU szabályozás
szempontjából nem különbözik a sport
esetében sem az egyéb gazdasági szfé
rák gyakorlatától. Ez esetben tulajdon
képpen egy un. vertikális integrációról
beszélhetünk, abban az értelemben,
hogy különböző média csoportok
egyesületeket, klubokat, vagy azokban
tulajdon részt vásárolnak. Márpedig így
tiszta versenyt elképzelni a közvetítési
jogok piacán naivitás lenne. Pedig erre
az EU-n belül sok példát találhatunk:
Sylvio Berlusconi holdingja, a Finin
vest már 1985-től az AC Milan, a Ca
nal + francia kódolt csatorna 1992-től

a Paris St-Germain többségi tulajdono
sa. Nagy-Britanniában, a Rupert Mur
doch érdekeltségéhez tartozó műhol

das csatorna a BSkyB 1998-b.?In a
tőzsdén megvásároita a Vörös Ordö
gök több mint 9%-át. Igaz, a londoni
kormány vétójával 1999-ben megaka
dályozta, hogya média mágnás 930
millió euroért megvásárolja a Man
chester United részvényeinek többsé
gét. Ennek indokoltságát egyébként
később az Európai Bizottság vitatta, hi
szen ennek összeurópai szinten nem

A közvetitők

Az erőfölénnyel vagy domináns pia
ci helyzet való visszaélést az Európai
Bizottság természetesen nem csak a
szövetségek de a TV-társaságok eseté
ben is górcső alá veszi. Vizsgálja a jog
tulajdonos piaci magatartását, szerző

déseinek tartaimát és tartamát.
Ha egy adott média csoport sok

sportesemény közvetítésének jogát
halmozza fel, sőt mintegy készletez, ez
már nem tekinthető normális piaci ma
gatartásnak. Ez esetben a cél már nem
a közönség igényeinek kielégítése, ha
nem a konkurencia kiszorítása. A
sportesemények csoportos megvétele
szintén része lehet ennek a taktikának.
Ebben a kérdéskörben az EU álláspont
ja sem egységes. A sport és a közvetí
tési jogok témájában 2002. április 19
én tartott közmeghallgatáson a Kultu
rális Főigazgatóság (DG Culture / sport
részleg) álláspontja szerint a sport
szempontból a csomagban értékesítés
előnyös. Kíszámíthatóvá teheti a gaz
dálkodást, növelheti a szolidaritást a
klubok közt, jobb lefedettséget, kiszá
mithatóbb programtervezést eredmé
nyezhet. A Verseny Főigazgatóság vi
szont ellenzi, mert dominanciát és így
egyoldalú függő helyzetet teremthet.

Végül piaci pozícióval való vissza
élést tartalmaz néhány szerződés olyan
záradéka is, amely azok automatikus
megújításáról szól, így zárva ki a kon
kurenciát.
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közvetítés fízetőssé tételével, kódolá
sával. Vannak azonban sportesemé
nyek, amelyek a társadalom ígen szé
les körének érdeklődésére ís számot
tarthatnak. Az Európai Parlament és a
Tanács kiállt az információs szabadság
mellett közösségi szintre emelte a "ki
emelkedő jelentőségű sportesemény"
fogalmát, azért, hogy elejét vegye an
nak, hogy bizonyos média csoportok
monopolizálják, kisajátítsák a tájékoz
tatást. A " határok nélküli televízióról "
szóló direktiva pontosítja, hogya" tár
sadalom számára kiemelkedő fontos
ságú II eseményeket egyenes adásban
vagy felvételről szabad hozzáférésű

adón kell sugározni. Hogy melyek ezek
a sportesemények, azt a tagállamok
nak kell meghatározniuk.

v. Zárógondolatok

Amikor az Európai Unióról, asportról
és a médiáról beszélünk, és pl. a bizott
ságot kissé száraznak, nem eléggé em
patikusnak, a médiát túlzottan is ha
szonlesőnek találjuk, ne felejtsük el,
hogy ez a sport már rég csak a mutáci
ója annak, amit annak idején Coubertin
vagy a sportmozgalom egyéb vezetői

megálmodtak. Az anyagi világtól való
távolságtartása tény, hogy a televízió
zás fejlődésével párhuzamosan szűnt

meg. Sport kivételt emlegetni, azért kö
nyörögni sok esetben képmutatás pont
azoktól, akík a klubokat, szövetségeket
kereskedelmi vállalatokká alakították,
és ezzel tényleg gazdasági szektorrá
degradálták a sportot. Mindemellett,

feltétlenül figyelembe kell venni azokat
a sajátosságokat, amelyekkel a sport
hozzájárulhat egy egés~ségesebb társa
dalom kialakulásához. Am ha mára már
gazdasági szektor ís, abban mégiscsak
különleges, hogy az ellenfeleknek, az
erős versenytársaknak a jelenléte, a vé
geredmény bizonytalan kimenetele lé
nyege a sportnak. Ezért fontos, hogy az
általa megtermelt bevételekből igazsá
gosabban elosztva minél több kerülhes
sen víssza hozzá. Ennek megértését,
elősegítését és felügyeletét várjuk az
Európai Uniótól.
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Göltl Béla: Labdarúgás lépésről lépésre
A szerző könyvének a labdarúgás

edzésmódszertanához írt bevezetőjében

írta a következőket: "A technika és a tu
domány "forradalmában" sem mellőz

hető a könyv, a szakkönyvek szerepe,
ezért vállalkoztam egy olyan oktatás
módszertani könyv megírására, mely
egyrészt szintetizálja az eddigi módszer
tani anyagot, másrészt felöleli saját ta
pasztalataimat, melyet közel 40 éven
keresztül gyüjtögettem oktatói-edzői

tevékenységem közben.
Már korábban érlelődött bennem

hogy nem teljes (tökéletes, hibátlan) az
a módszer, melyet a labdarúgás oktatá
sában követünk. Ezt később csak meg
erősítette bennem a német, holland
vagy angol anyagok tanulmányozása.
Azt tapasztaltam, hogy ezeket a mód
szereket kritikai elemzés nél kül követi
edzőink többsége. A közelmúltban
megjelentek olyan utánpótlás-képzés
sel foglalkozó szakanyagok, melyek
nem tudták pótolni az elmúlt időszak hi
ányosságait.

Az UEFA edzőtovábbképzéseken va
ló részvételem, az ottani tapasztalatok
arra az elhatározásra késztettek, hogy
egyszer és mindenkorra tisztázni kelle-

ne a labdarúgás oktatásmódszertanát, a
játék felépítését a kiválasztástól a ser
dülőkorig." Göltl Béla könyve kitűnő

oktatás-módszertani munka, amely
szisztematikusan felépített útmutatást
ad mindazoknak a szakembereknek,
akik ennek a korosztálynak a labdarú
gás oktatásával foglalkoznak.

A KÖNYV MEGYÁSÁROLHATÓ:
1. Magyar Sporttudományi

Társaságnál
1143 Budapest, Dózsa Gy. út 1-3.

Tel/fax: 471-4325.
e-maii: nora.bendiner@helka.iíf.hu

Ára: 3 136,- Ft
Nagyobb példányszám megvásárlása

esetén kedvezményes fizetési feltételek!
2. Semmelweis Egyetem, •

Testnevelési és Sporttudományi Kar
Jegyzetbolt

1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9200/9293

3. Nemzeti Labdarugó Akadémia
XliI. Budapest, Pannónia u. 11.

Tel: 340-4813, 465-0406
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Sport és genetika
Sport and Genetics

Az Országos Sport Szakmai Konferencián, Békéscsabán, 2002. március 8-án
elhangzott előadásnak a szerkesztőség felkérésére írt írásos változata

Czeizel Endre
Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest

Összefoglaló

A sport szerteágazó jótékony hatá
sának és a humángenetika alapfogal
mainak bemutatása után ismerteti 2x4
faktoros modelljét a sport talentum ér
telmezésére. A négy adottság közé az
alkat, a fizikai erő, a technika és moti
váció kerül, míg a 4 külső faktor a csa
ládi, kortársi, társadalmi hatásokat,
valamint az edzői kreativitást foglalja
magába. Végül Kozma I.stván családfa
elemzése a túlzott testépítés egészségi
ártalmasságát, a Németh Imre - Né
meth Miklós apa-fiú olimpiai bajnok
páros az atléta tehetség öröklődési

módját érzékelteti. Végül felhívja a fi
gyelmet arra, hogy a most tetőző ge
netikai forradalom milyen jelentős ki
hivást jelent a sporttudományokra.

Kulcsszavak: Sport talentum geneti
kai modellje, családfa-elemzés, az új
genetika kihívása

Abstract:

After the summary the health pro
motion effects of sport and principles
of human genetics, the model of 4x2
factors for the explanation of sports ta
lent is shown. There are 4 abilities:
physical constitution, physical force,
technics and motivation, in addition 4
environmental factors, such as famili
al, contemporary, social effects, and
the creativity of trainer in this model.
The pedigree analysis of István Kozma
demonstrates the risk of body building,
while the evaluation of the family tree
of Imre Németh and Miklós Németh,
the father and son, both Olympic
champions, is appropriate to discuss
the genetics of athletic genius. Finally,
the importance of new genetics for the
development of sport science is stres
sed.

Key-words: Genetic model of sports
talent, pedigree analysis, challenge of
"new" genetics

A rendszeres testmozgás, vagyis a
sportolás jótékony hatása az emberre
szerteágazó. Már Szent-Györgyi Albert

(l) felhívta a figyelmet 1930-ban arra,
hogy az angliai Oxford és Cambridge
egyetemen tanulók későbbi világra
szóló teljesitménye nem elsősorban a
fejükbe plántált ismereteknek, hanem
a rendszeres sportolásnak, illetve a
sport személyiségfejlesztő hatásának
volt köszönhető. Ezeken az egyeteme
ken délután nem lehetett előadásokat

vagy gyakorlatokat tartani, mivel ezt
minden nap a sportolásnak kellett
szentelni. A sport adhatja meg a gyer
mekkorból kinőtt fiataloknak és felnőt

teknek a játék örömét, amit József At
tila is oly fontosnak tartott ("játszani is
engedd ... "). A sportolás egészségvédő

hatását is számos adattal nagyszámú
betegség kapcsán igazolhatnánk. Itt
elégedjünk meg csupán egy példával,
amely a korunkban népbetegséggé,
sőt amolyan tömegjárvánnyá terebé
lyesedett magasvérnyomás-betegség
nek talán a legfontosabb oka (2). Az
ésszerűtlen táplálkozásnak és ezen be
lül is a túlzó sóhasználatnak fontos sze
repe van a magasvérnyomás-betegség
létrejöttében. Amikor kísérleti patká
nyokat emberi táplálékkal etettek, szo
kásos élettartamuknak a 70%-át sem
érték el. A mi ételeink e kísérleti álla
tpkra tehát szinte méregként hatnak.
Eletük megrövidülésének fő oka a táp
lálék magas sótartama. Ne higgyük
azonban, hogy az ember fokozott sófo
gyasztásának csupán "ízlésünk" a ma
gyarázata. Emberré, az élővilág urává
minket a munka tett. A munka régeb
ben rendszeres és sokszor kimerítő fizi
kai erőkifejtés volt, amely - különösen
amelegebb égövekben - fokozott izza
dással, tehát folyadékveszteséggel járt,
amely szükségszerűen emelte a szer
vezet sóigényét. Az emberi szervezet
ben, az évezredek alatti kiválogatódás
nak megfelelően, ennek megfelelően,

egy magas sófelvételnek és magas só
leadásnak megfelelő egyensúly alakult
ki. Szervezetünk genetikai szabályozá
sa tehát alkalmazkodva a megváltozott
életmódhoz, igen jelentős "sóürítési"
adottság ra tett szert. Addig, amíg a fi
zikai munka általános volt, ez hasznos
nak is bizonyult. Korunkban a gépesí-

tés, az automatizálás és mások, tehát a
modern technika mindinkább mentesí
tette az embert a fizikai munka alól. így
már nem lenne szükségünk a fokozott
só bevitelre, mégis, táplálkozási szoká
saink és ízlésünk nem módosul t, válto
zatlan mértékben sózzuk ételeinket. Az
elfogyasztott nagy mennyiséget azon
ban a fizikai munka és az ezt kísérő

erőteljes izzadás révén most már nincs
módunk leadni. A szervezetünkben
ezért felhalmozódik a só, elsősorban

magasvérnyomást, de más bajokat is
okozva. (A rák létrejöttében is szerepe
van.) Jelenleg egészségünk egyík leg
főbb ellensége emiatt ez a "fehér gyil
kos". Az is igaz, hogy nem minden em
bernek lesz tőle magasvérnyomása,
pedig hazánkban szinte mindenki túl
ságosan sózza az ételeket. Az embere
ket ugyanis két részre kell osztani: Só
ra érzéketlenekre és sóra érzékenyek
re, aminek a hátterében az örökletesen
meghatározott eltérő reakciómód áll.
Az utóbbiaknál a só bizonyosan ma
gasvérnyomás-betegséget okoz, ami
nek általában a végkifejlete az agyvér
zés, az agyi erek trombózisa vagy em
bóliája, amit együttesen újabban agyi
érkatasztrófának nevezünk. (Remé
lem, a magyar nyelv megcsúfolását je
lentő "sztrok" szakszó nem megy át a
köztudatba ... ). Az ételek sózásának
(tehát a bevitel) csökkentése mellett
az egészségvédelem másik lehetősége

a fokozott sóleadás biztosítása, amit az
intenzív sportolást kísérő izzadás révén
lehet elérni.

Humángenetikai
alapfogalmak

Régen élesen különválasztották a
szomát, vagyis a testet, és a pszichét,
tehát a lelket, mondván, hogy míg a
testi tulajdonságok (a humángenetiká
ban inkább jellegekről beszélünk) álta
lában jól megérthetők a természettu
domány ismereteinek tükrében, addig
a lélek meghaladja a "felfogó" képes
ségünket. A korszerű kutatások e né
zetet megcáfolták, mivel a "lélek" a
központi idegrendszer működéséhez

kötött, és ez is bizonyosan a természe
ti törvények szabályozása alatt áll.
Ugyanakkor megnyilvánulása valóban
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A humángenetika alaptörvénye

mok között a legnagyobb teljesítményt
elérőket nevezhetjük - követve megint
a 19. századi magyar nyelv szép meg
nevezését - géniuszoknak.

Szinte minden emberi jelleget több
gén határoz meg, ezért általában nem
érvényesül a kromoszómák egy helyé
hez (ún. lokuszához) kötött gének
Mendel-szabályokkalleírható és általá
ban 100 %-osan genetikailag determi
nált megnyilvánulása. A több génhez
kötött (ún. sokgénes) jellegekre a Gal
ton által leírt genetikai szabályok érvé
nyesek. A sokgénes ún. kvantitatív jel
legek mérhetőek és általában követik
a Gauss-féle normális eloszlást. Létre
jöttükben a G csak a lehetőségek pere
mét, az ún. tól- ig-ot határozza meg (a
betegségek kóreredetében ezt nevez
zük genetikai hajlamnak), de képessé
gekben, vagyís teljesítményben törté
nő megnyilvánulását a külső tényezők,

tehát az E jelentősen befolyásolja. S ez
adja meg az emberi jellegek tudatos

befolyásolásának a létjogosultságát,
igy pl. az edzés sikerességét. A sokgé
nes rendszerek is mindig a struktur- és
enzimfehérjéken keresztül érvényesítik
a hatásukat. Míg azonban a lelki-sze
mélyiség jellegeknél általában nagy
számú génről és relatív hosszú gén-jel
leg távolságról van szó, addig a testi-fi
zikai jellegeket csaknem mindig kisebb
számú génből álló rendszerek és rövi·
debb gén-jelleg távolság jellemzi. Min
dezekből adódóan a testi-fizikai jelle
gek általában könnyebben befolyásol
hatók, mint a lelki-személyiségi je
gyek.

E

Edukáció =
edzés

A 2 X 4 faktoros
sportteljesítmény modell

A tudományos kutatás egyik felada
ta olyan modellek felállítása, amelyek
segítik megérteni az általában bonyo
lult életjelenségeket, és hozzájárulhat
nak az emberi célok sikeresebb meg
valósításához. A szellemi teljesítmé
nyek terén már régóta használatos
ilyen modell (3), ennek mintájára kí
sérlem meg a sportteljesítmény mo
delljét (2. ábra), - amolyan vita alapul,
- bemutatni.

Négy adottság-szférát érdemes elkü
löniteni. Az első a testi alkat, amely - a
nemek szükségszerű elkülönítésén túl
- elsősorban a testmagasságban, test
súlyban, vagyis a testtömeg jellegében
nyilvánul meg. Hátterében jól ismert
sokgénes rendszer áll, amelyek érvé
nyesülését döntően az ún. "családi kö
zös gének" határozzák meg. A gyer
mekek családí génjeiknek SO-SO%-át
apjuktól és anyjuktól kapják, a szülők

ismert alkata alapján ezért elég jó
eséllyel jelezhető előre gyermeküknek
pl. a testmagassága. Számos -ország
ban ezt a tizenéves koruk elején járó
gyermekek kosárlabdázásta történő

kiválogatásakor figyelembe ,is veszik.
A következő faktort a fizikai erőnek

nevezhetjük, amely a legtöbb sportág-

G

1. ábra

Genetikai

adottságok

--

Társadalom

Edző

(kreativitás)

p

Produkció =
teljesítmény

2. ábra. A 2x4 faktoros sportteljesítmény modell

Kortársak

Család

sokkal bonyolultabb, amit jól érzékel
tet az a tény, hogya kb. 30,000 gé
nünkből hozzávetőleg 12,000 a köz
p~nti idegrendszerrel "foglalkozik".

Igy mind a testi, mind a lelki jellegek
vizsgálatakor érdemes utalni a humán
genetika alaptörvényére (1. ábra). E
szerint a produkció (vagy a phenoty
pus) csaknem mindig a genetikai
adottságok (G) és a külső hatások (E)
eredője, vagyis a kettő együtthatásá
nak, ún. interakciójának az eredmé
nye. A G az adottságokat, vagyis a le
hetőségeket, a P a már teljesítmény
ben megnyilvánuló képességet jelenti.
Az E eredete az angol environment
szóra vezethető vissza, de a pedagógi
ában inkább az edukációval, a sport
ban az edzéssel helyettesíthető. A va
lamelyik testi vagy lelki-személyíségi
jellegében kivételes adottságúna k bi
zonyu�ó fiatalt nevezhetjük tehetség
nek, aki tehát ígéret a benne lévő po
tenciális kivételes lehetőségek miatt.
Ha azután e kivételes adottságait sike
rül valóra váltania és ezt kivételes tel
jesítményben realizálni, akkor talen
tumnak helyes nevezni. A jelenlegi hí
bás nyelvgyakorlat - feledve a 19. szá
zadi nyelvújítás tiszta fogalmak hasz
nálatát is célzó törekvéseit, amikor
más nyelvekhez hasonlóan a tehetség
talentum ikerpár fogalmat is helyesen
használták - a tehetség megnevezéssel
gyakorta sérti meg a már nagy teljesít
ményt elért sportolókat vagy művésze

ket. Hiszen a tehetségét maradéktala
nul valóra váltó Papp László vagy Ge
revich Aladár, illetve József Attila vagy
Bartók Béla nem tehetség, hanelJl ki
vételes talentum. A kivételes talentu-
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3. ábra. A fizikai erő genetikai háttere

volt a jellemző. Az ID génösszetétel for
dult elő leggyakrabban, ők az előbbi

két szélsőséges izomrángás közötti át
menetet képviselték, és az átlagos em
bereknek feleltek meg. E felismerések
után természetesen megnézték a rö
vidtáv- és hosszútáv-futás világbajno
kait - és a várakozásuk teljesült. A rö
vidtávfutó géniuszok csaknem mind
DD, a hosszútávfutók pedig II gé
nösszetételűek voltak.
A harmadik szférába az ügyesség ke
rül, amit a sportban technikának szo
kás nevezni. A kivételes ügyesség va
lószinűleg a mozgások sajátos össze
rendeződésének és hatékony idegi sza
bályozásának köszönhető. Bizonyos
sportokban ez fontosabb lehet a fizikai
erőnél is, de ma már a világra szóló tel
jesitményekhez általában mindkettőre

szükség van.
S végül a negyedik faktor a motiváció,
amit a hétköznapi életben szokás szor
galomnak, akaratnak, kitartásnak, fel
adat iránti elkötelezettségnek nevezni.
Ennek létrejöttében a tudati tényezők a
legfontosabbak, amelyeket inkább kül
ső tényezők (sikervágy, nemzeti elkö
telezettség, anyagi megbecsülés, az
adott sportág megszerettetése, stb.)
befolyásolnak, mint a genetikai adott
ságok.
A genetikai adottságokat befolyásoló
külső tényezőket is érdemes négy cso
portba elkülöniteni. Az elsőbe a család
tartozik, hiszen a gyermek szempont
jából nem mindegy, hogy értelmiségi
és/vagy jómódú, illetve tanulatlan
és/vagy szegény családba születik. Az
előbbiből manapság inkább az "úri"
sportokra (pl. tenisz) kap ösztönzést a
gyerek, mig az utóbbiakból származók
a szűkös érvényesülési lehetőségeik

miatt még a fájdalommal járó küzdős

portok (pl. az ökölvívás) megpróbálta
tásait is vállalják. De a táplálkozás mi
nősége is számottevően függ a család
anyagi és kulturális helyzetétől, amely
az alkat alakulását is befolyásolhatja.
A külső tényezők közül valószínűleg a
legfontosabb az edző szakértelme. A
szellemi géniuszok meghatározó eleme
a kreativitás különlegessége. A sport
géniuszok esetében - véleményem
szerint - ezt az edző képességei helyet
tesíthetik, hiszen az.Ő kreativitása dön
tő tényező a rája bízott tehetségek
adottságainak maximális kiaknázásá
ban. A humángenetika törvényszerű

ségeibői következően egy nép (a tudo
mányban ún. populációról beszélünk)
különböző generációiban - hacsak
nem történik valamiféle drasztikus vál
tozás a népesség génállományában - a
különböző sportágakban potenciálisan

~ Vérnyomás
csökkenés

IzOlillOst
gyors rángás,

hamar jelentkező
kifáradássaJ

DD

Robbanékonyság =

rövidtáv-futó

D
(duplikáció)

Angiotensin I. ~ACE-gén
átalakító fehérje (17kr,q23)

(ún. exonból) áll, amely átiródik az
RNS-en keresztül, és meghatározza az
angiotenzin II aminosav sorrendjét. Az
exonok közötti DNS szakaszokat ne
vezzük intronoknak. Az említett leg
újabb kutatások szerint az intron-16
DNS szakaszában két jellegzetes szer
kezeti változás (nevezhetjük mutáció
nak is, de gyakoriságuk miatt inkább
génpolimorfizmusról szokás beszélni)
fordul elő. Az egyik esetben egy plusz
bázis szúródik be a DNS-t alkotó bázi
sok megszokott sorrendjébe, ezt in
szerció-nak nevezzük. Innen kapta e
variáns az I nevet. A másikra az jellem
ző, hogy az érintett DNS szakaszt alko
tó bázisok közül az egyik megduplázó
dik, és e duplikáció miatt D betűvel je
lölik. Az emberek e kromoszómahelyé
re háromféle génösszetétel kerülhet: II,
ID és DD. A vizsgálatok arra utaltak,
hogy akiknek II a génösszetétele, azok
nak az izomzata lassú, de nagyon ki
tartó rángásra képes. Ezzel szemben a
DD génösszetételűekre az izomzat
gyors, szinte robbanásszerű rángása

___ Renin

ID

/~
I

(inszerció)

INTRON J6

I I

l

l

Kitartó mozgás "
hosszútáv-futó

Izomrost
lassú rángás,

hosszú idő után
jelentkező kifáradással

Angiotensinogén
(máj)

Angiotensin II.

Angiotensin 1.

INTRON I

AGI-gén -
(l kr,q42-43)

ban meghatározó. Hátterében elsősor

ban az izomzat adottságai állnak, ame
lyet viszonylag kis számú gén határoz
meg. 2001 decemberében láttak nap
világot azoknak a kutatásoknak az
eredményei, amelyek a rövidtáv-futók
robbanékony (4) és a hosszútáv-futók
kitartó futási teljesítmények genetikai
alapját tárták fel (3. ábra). Nem kis
meglepetésre e gének a magasvérnyo
más-szabályozással kapcsolatosak. Az
1. kromoszóma hosszúkarjának 42-43
régiójában van az az AGT-gén, amely
a májban termelődő angiotenzinogén
termelődését irányítja. Ebből a fehérjé
ből - a vérnyomás-csökkenéskor akti
válódó renin hatására - lesz angioten
zin I, majd a 17. kromoszóma hosszú
karjának 23-as régiójában lévő ACE
gének által irányított fehérje hatására
az angiotenzin II. Minket most ez az
utóbbi gén érdekel, mivel ennek szer
kezete jól ismert, és ennek módosuJá
sai dönthetik el, hogy kiből lesz világ
hírű sprinter vagy maratoni futó. Az
ACE-gén 17 olyan. DNS-szakaszból
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4. ábra. Az edzői kreativitás

Kardvívás ("ll)'én; ol,mp"'; bajnokok 190a és 1964 közön)
Fuch.> (2x)
PÓSl.
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BU7.án:v1,· Loránt Lantos Sebes GusZl1\V
Bozsik bkariás

Budai Kocsis Hidegkúti Puskás Czibor

azonos számú sport géniuszpalántával
kell számolnunk. A magyar sport tör
ténelme is egyértelműen igazolja, hogy
ez nem így van (4. ábra). Voltak olyan
korszakok e kis lélekszámú ország
sporttörténetében, amikor a kardozók,
a hosszútávfutók, az úszók vagy a lab·
darúgók a világ legjobbjai voltak, ezt
megelőzően vagy követőieg viszont
igen csak beleolvadtak az átlagos ké
pességűek nagy tömegébe. E géniusz
palánták pedig a sikerkorszakok előtt

és után is megszülettek, csak éppen
nem vették őket észre, illetve nem vol
tak képesek kivételes adottságaikat
csúcsra járatni. E sikerkorszakok ép
pen ezért általában egy-egy kiváló

szakember: edző géniuszságának vol
tak köszönhetők.

A kortársak hatását a genetikai
adottságok megnyilvánulására a szel·
lemi teljesitmények és az emberi ma
gatartás terén az utóbbi évek kutatásai
állították a reflektorfénybe. A tizenéves
gyermekeknek le kell válniuk a szüle
ikről, ki kell alakitaniuk önálló életvite
lüket, bizonyítani szeretnék kiválósá
gukat (hogy "nem hiába jöttek a világ
ra"), stb. S voltak olyan korszakok,
amikor a tizenévesek kitűnési Iehető

ségei között a legkiválóbb eszköznek
éppen a sportteljesítmény számított.
Ma sajnos inkább a cigarettázás, italo
zás, drogozás, "szexelés" számít ilyen
torz virtusnak a fiatalok között, ame
lyért elsősorban a felnőttek társadalma
a felelős, mivel nem tud számukra kí
vánatos, sőt irigyelt, de emberhez mél
tó kihívásokat biztosítani. A kortárs
csoportoknak persze a csapatsportok
ban is különleges jelentősége volt a
múltban, hiszen ott egy fecske nem
csinált nyarat... Most a külföldi lehető

ségek ezt jórészt kompenzálják.
S végül a társadalmi közhangulatot,

ronda szóval: "hozzáállást" kell meg
említeni. Amíg korábban a kommunis
ta országok politikai-társadalmi rend
szerük felsőbbrendűségét a sportsike
reken keresztül próbálták igazolni, ad
dig kiemeit anyagi támogatást és sok
szor megengedhetetlen eszközöket biz
tosítottak az élsportolók számára. A jó
léti kapitalista társadalmak vezetői pe
dig azt ismerték fel, hogy a tömegek
ezeréves igénye a "cirkuszra" mosta
nában leginkább a sportversenyekkel

elégíthető kí - ráadásul busás hasznot
is hozhat. A magyar sport jelenlegi vál
ságát valószínűleg e két fázis közötti
átmeneti időszak indokolhatja.

Befejezésül két családfaelemzéssel
szeretném tanulmányomat zárni.

Kozma István,
a sport mártírja

Kozma István rövid, 31 évig tartó
élete a csodálatos és tragikus esemé
nyek elegye. Az iskolában nem jeles
kedő (de azért leérettségizett) fiú a
sportban talált kivételes fizikai adottsá
gainak megfelelő kihivást. Magasságá
nak köszönhetően először a kosárlab
dában, 1957-ben már ifjúsági kosár
labda-válogatott volt. Ekkor Keresztes
Lajos, az 1928. évi olimpia birkózóbaj
noka, adottságaiban megsejtette kivé
teles birkózótehetségét, és átcsábította
ebbe a küzdősportba. Már első verse
nyén magyar ifjúsági bajnokságot
nyert, 1959-ben pedig már az ország
felnőtt nehézsúlyú kötöttfogású birkó
zóbajnoka. Az utóbbi címet később

még 9-szer elnyerte, kiegészítve 5 sza
badfogású birkózóbajnoksággal. Az
igazi megmérettetést számára is a
nemzetközi porond jelentette. 1960
ban, 21 évesen, a római olimpián 4.
helyezést ért el. A következő két olim
pián: Tokioban (1964), majd Mexikó·
városban (1968) viszont ő a nehézsú
lyú kötöttfogású olimpiai bajnok.
Emellett háromszor nyert világ· és
egyszer Európa-bajnokságot. Volt te
hát a birkózás történetének egy idő

szaka, amikor a 198 cm magas és 156
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bizonyosan ártalmas az egészségre.
Kozma Istvánnak nagyon sok sérülése
volt (például térdében és könyöké
ben), ezért olimpiai győzelmei különö
sen nagy hőstettnek számíthatók. A
sérülések hátterében nem tagadható a
természetes genetikai adottságok és a
mesterségesen kicsiholt képességek
közötti ellentmondás sem. Sajnos, vé
leményem szerint, ez halálában is sze
repet játszhatott. 1970. április 4-én tör
tént a baleset, amelynek során Kozma
István a hivatalos közlemény szerint
"nagyon súlyos, de nem életveszélyes
sérüléseket szenvedett". A baleset utá
ni 2-3 nap állapota kielégítőnek lát
szott, de a veseműtét során szive fel
mondta a szolgálatot. A halottvizsgála
ti bizonyítvány a halál okát a műtét

alatti szívkimerülésben és szívbénulás
ban adta meg. (Emellett vese fejlődési

rendellenessége is volt.) Egy 31 éves
férfinál ilyen halál csak úgy képzelhető

el, hogy szervezetét, és különösen szí
vét a mesterségesen elért testsúlyfej 
lesztés és a versenyek erőfeszítései

olyan mértékben terhelték meg, hogy
a közlekedési ba/eset (1 O-szeres bor
datörés és zsírembólia; máj- és vesesé
rülés) és a többszörös műtét okozta
extra-terhelést e/zsírosodott szive már
nem bírta el. A családi adatok alapján
pedig neki 67.5 évig kellett volna élnie,
az élettartam szokásos genetikai előre
jelzése legalábbis erre utal.

A kivételes magyar sportoló talen
tum: Kozma István iránti tiszteletadás
mellett mindezzel a versenysportolók
nak, korunk gladiátorainak a felkészí
tésekor történő természetellenes, ezért
az egészségre igencsak kockázatos
mesterséges beavatkozások veszélyei
re szerettem volta a figyelmet felhivni.
Hiszen kérdéses, hogy két olimpiai baj-

kg-os "magyar Herkules" a világ leg
erősebb emberének számított.

Élete tragikumát az 1970 áprílisában
történt gépkocsibalesete jelentette,
amely után az orvosok nem tudták éle
tét megmenteni.

Kozma István sportsikerének gyöke
reit kutatva az orvosgenetikust első

sorban fizikai adottságai érdeklik,
amelyek döntően genetikailag megha
tározottak, mégpedig sokgénes rend
szerek által. A családfa-elemzés (5.
ábra) szerint édesapja: idősb Kozma
István (II/6) magas férfi volt, de nem
volt túlsúlyos. Az édesanya, született
Roch Margit (II/2) testmagassága és
testsúlya az átlagost ugyancsak meg
haladta, de nem jelentősen. A szülők

génjeinek sajátos kombinációja ered
ményezhette Kozma István átlagot je
lentősen meghaladó testmagasságát.
Kosárlabda-játékosként ehhez még
csak 85 kg körüli testsúly társult. A
birkózásban a testsúly (hiszen az ellen
félnek ezt kell "emelgetni") és az erő

(amely közvetlenül az izomzat, közvet
ve a testsúly függvénye) meghatározó
jelentőségű. A siker érdekében történt
Kozma István mesterséges testépítése;
ahogy maga is többször nyilatkozta:
"Erősödnöm kell fizikailag!" Ennek
eredménye a 156 kg-os testsúly,
amely már 39.8-as testtömeg-index
nek felel meg. A testtömeg-index érté
kelésekor 30 felett elhizásról, 40 felett
nagyfokú elhízásról beszélünk, Kozma
István nagyon közel volt az utóbbihoz.
Az elhizást azonban betegségnek tart
juk, nagyon sokfajta szövődménnyel.

Igya szív- és érrendszeri betegségek
gyakorisága kb. 40%-kal gyakoribb, és
a halálozás is 50%-os többletet mutat.
Kozma István fizikai adottságai eleve
kivéteJesek voltak, de a sportsikerek
hez még kivételes edzőre (Keresztes
Lajos), rengeteg edzésre, bizonyos ér
telmi képességre és különleges szemé
lyiségjegyekre, az ún. motivációra is
szüksége volt. Az utóbbiak közé tarto
zott, hogy mindent a győzelemnek ren
delt alá: nem ivott, nem cigarettázott,
magánéletében is nagyon szolidnak
számított. A sportolók között elég ki
vételesnek mondhatók e pozitív voná
sok. Negatívnak tekinthető fizikai
adottságainak mesterséges fejlesztése,
így a 150 kg feletti testsúly tudatos el
érése. VilágeJsőségének azonban ez,
úgy látszik, szükséges ára volt.

Kozma István testi képességeinek
vizsgálata jól érzékelteti, hogyan lehet
a veleszületett adottságokat mestersé
gesen, valamilyen cél érdekében, be
folyásolni. Korunk versenysportjában
az adottságok mesterséges: tudomá
nyos vagy tudománytalan befolyásolá
sa ma már törvényszerű, de az utóbbi
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nokság megérte-e a várható élettar
tamból történt 36.5 év életévvesztést.
Kozma István a "testépítés" nélkül bi
zonyosan túlélte volna a balesetet,
ezért is nevezem a sport mártírjának.

Németh Imre
és Németh Miklós,
olimpiai bajnokok

Tudomásom szerint a magyar sport
történelemben egyetlen példa ismert
apa és fia egyéni olimpiai bajnokságá
ra; amely a Németh-család két neve
zetes személyiségének: Németh Imré
nek és Németh Miklósnak köszönhető.

A csapatsportok között ismerünk egy
másik nevezetes példát is az apa és a
fiú olimpiai bajnokságára: Szívós Ist
ván 1952-ben, fia, ifjabb Szívós István
pedig 1976-ban volt az olimpiai bajnok
vízilabdacsapat tagja.

A családfa (6, ábra) tanúsága szerint
Németh Imre ősei alig ismertek, ami a
szegéf)Y emberek sorsával magyaráz
ható. Edesanyja, Németh Gizella (II/2)
Qyőrzámolyban volt uradalmi cseléd.
O Németh Júlia (1/2) házasságon kívü
li kapcsolatából származott', akinek
egy másik férfitől még két fia született.
Németh Gizellának (II/2) csak egyetlen
gyermeke született, egy rövid kapcso
lat gyümölcseként. Később egy Major
vezetéknevű férfi felesége lett. Németh
Imre olimpiai bajnok tehát nem ismer
te apját:

Németh Imre (111/1) 1917-ben Kas
sán született. Édesanyjával hamarosan
Budapestre került, ahol ipari tanuló
ként a Ganzban kezdte el a munkát. Itt
kezdett atletizálni is, még pedig disz
koszt dobni. Nem is sikertelenül, mivel
ifjúsági sportolóként 44 méter feletti
eredményt ért el. Az egyik edzés alatti

Szilvia Móni<>
1974 1979

6. ábra. A Németh család családfája
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sporttársi "cikizés" késztette akala·
pácsvetés kipróbálására (szivességből

vissza akarta dobni egyik sporttársá·
nak a kalapácsot, amikor az rászólt, vi·
gyázzon, ez veszélyes szerszám egy
olyan cingár a/aknak, mint Ő, még "el·
ránthatja"). Rövid idő alatt olyan sike·
resen sajátította el e nehéz sportszer
használatát, hogy első versenyét már
meg is nyerte 1942-ben. 25 évesen lett
először magyar bajnok, és ezt még ti·
zenegyszer megismételte! Alkatilag
nem volt erőtől duzzadó atléta, sőt

amolyan őstehetségnek sem számított.
Az akaraterő, a kemény és szakadat·
lan edzés, a technika csiszolásának
magas szintű képessége hét év után
eredményezte élete legnagyobb sike·
rét: megnyerte az 1948. évi londoni
olimpia kalapácsvető-számát!Az olim
piát megelőzően, a tatai edzőtáborozás
során, a számára szervezett ellenőrző

versenyen dobta első világcsúcsát,
59,02 métert. (E sorok írója Tatán
nyaraló 13 éves diákként volt ott a ver
senyen. Ha jól emlékszem, én képvi
seltem a közönséget. .. ) Az olimpiát
ugyan fölényesen, de a sok zavaró kö
rülmény miatt világrekordjától számot
tevően elmaradó eredménnyel, 56,07
méterrel nyerte. Később Németh Imre
még kétszer ért el világcsúcsot: 1949
ben 59,57 méterrel, 1950-ben 59,88
méterrel. Az már a sport fejlődésének

szédületes ütemét jelzi, hogy később

elért legjobb eredményével, 60,31 mé
terrel már nem volt világrekorder.

A sportolás mellett munkájában is
példásan helytállt. A Ganz gyárban
gyorsan haladt előre a ranglétrán,
majd sportsikereitől ösztönözve eivé·
gezte a Testnevelési FŐískolát. Szakis
mereteit azonban nem edzőként vagy
sportvezetőként, hanem a Népstadion
és Intézményei Vállalat főigazgatója

ként kamatoztatta . Vezetése mellett
épült meg az Olimpiai Csarnok, a Kör
csarnok, a játékcsarnok, az első rekor
tánpálya, és a tatai edzőtábor korsze
rűsitésére is sor került. 1975-ben ma
gasvérnyomás-betegségének szövőd

ményeként agyvérzésen esett át. Párját
ritkító akaraterővel és a sportolással
lett úrrá baján, noha bal végtagjainak
mozgásán betegsége nyomot hagyott.
Halálát 14 évvel később szív- és ér
rendszeri betegsége okozta.

Németh Imre felesége, Kondorosi
Erzsébet (III/3), kesztyűkészítő szak
munkás, aki maga is kiváló sportoló: a
diszkoszvetés magyar bajnoka volt.
Három gyermekük született. A legki
sebb, Pál (IV/3), műszerész lett, de ter
mészetesen az atlétikával is megpró
bálkozott. A rúdugrás vált kedvenc
sportjává, a versenysport kegyetlen
feltételeinek azonban nem tudott meg-

felelni. Felesége (IV/2) ugyancsak at
létanő volt, mégpedig távolugró, több
szörös magyar válogatott. Gyermekük,
Miklós (V/2), birkózik, amiben elvált
édesanyja élettársának, az olimpiai
bajnok Növényi Norbertnek (IV/1) is
szerepe lehet. Németh Imrének és fele·
ségének az olimpiai győzelem évében
született középső gyermeke, Erzsébet
(IV/4), Down-kóros. E számbeli kro
moszóma-hiba sajátos küllemme) járó
értelmi fogyatékosságot okoz. Edes
anyja tizenegy éves korában kivette az
értelmi fogyatékosok intézetébő/, és
azóta az ő gondozásának szenteli az
életét. A legidősebb fiú, az 1946-ban
született Miklósból (IV/5) lett Montreál
olimpiai bajnoka.

Németh Miklósnak hamar megmu
tatkozott sporttehetsége. Kezdetben
ugyan inkább a közösségi labdajáté
kok vonzották, de már tizenkét éves
korában elárult? atlétatehetségét a
négypróbában. Erdekes módon a tá
volugrásban és a 60 méteres futásban
jobb volt, mint kislabdadobásban. Az
igazi dobószerek közül a Vasas pasaré
ti sportpályára lejáró fiatal fiú számára
a gerely (mégpedig a női gerely) volt
elérhető. Különleges adottságát Vár
szegí József, a magyar gerelyhajítás
egyik nagy alakja (a londoni olimpián
harmadik volt) korán felismerte, ami
előnyökkel és hátrányokkal járt. Az
előnyök között említhető a Kandó Kál
mán technikum tanulójának, mint
sport üstökösnek a feltűnése. Gerely
hajítóként már az első évben ifjúsági
rekordot ért el, két évvel később, még
ugyancsak ifjúságiként, túldobta a 78
métert. Ekkortájt edzéseinek irányítá
sát Koltai Jenő vette át. Németh Mik
lós 20 éves korában, 1966-ban lépte át
a 80 méteres határt. A következő év
ben elért 87,20 méteres eredményével
a világranglista harmadik helyét foglal
ta el. Az 1968. évi, mexikóvárosi olim
pián azonban nem jutott túl a selejte
zőn, és a következő olimpián, Mün
chenben is csak a hetedik helyen vég
zett. Mindezeknek acsalódásoknak
oka az imént említett hátrány: a való
színűleg túl korai szakosodásra vissza
vezethető gyakori sérülés (izomszaka
dások, izületi húzódások, idegsérülé
sek stb.) lehetett. Ahogy Németh Mik
lós utólag értelmezi: kiváló testi adott
ságai és az edzéseknek köszönhetően

megszerzett magas szintű technikája
(főleg a rendezett mozgás-koordináció
és a kritíkus pontokon nyújtott maxi
mális erőkifejtés) magyarázták sike
rességét. A kezdeti szélesebb alapozás
és a későbbi specializálódás azonban
szerencsésebb lett volna, mivel az
izomrendszer fokozatos és kiegyensú
lyozottabb terhelésekor az izületek és

szalagok arányosabb nyújthatósága
jobban megfelelhetett volna a győze

lemvágy nehezen csillapítható türei
metlenségének.

A sérülések és balsikerek okozta
csalódásai az 1974. évi Európa-baj
nokságon tetőztek. Eredményei alap
ján a második-harmadik helyre volt
esélyes, de csak hetedik lett. Ekkor el
határozta, abbahagyja sportpályafutá
sát. A búcsúnak szánt budapesti verse
nyen azonban nemcsak megverte az
Európa-bajnokság harmadik helye
zettjét, hanem 87,40 méteres ered
ményt ért el. S ez újra erőt adott a foly
tatáshoz. Ekkor edzőváltásra is sor ke
rült. A magyar gerelyhajítás másik
nagy alakja, Kulcsár Gergely (aki egy
szer másodík, kétszer harmadik volt az
olimpiai játékokon) vette át edzéseinek
vezetését, ami egyben új stílust jelen
tett: A versenyző által megtalált techni
kát próbálta továbbfejleszteni, és nem
a tőle idegen mozgást ráerőltetni.

EmelJett az edzésmunkában sem a
maximális erőkifejtés, hanem az "opti
mum" megtalálása volt a cél. A siker
nem maradt ej. 1975-ben Németh Mik·
lós kétszer is túldobta a 90 métert.
Majd eljött a montreáli olimpia éve,
ahol végre összhangba került a fizikai
felkészültség és a tudati elvárás, a győ·

zelem akarása. Első dobásával világre
kardot, 94,58 métert ért el, amely
nemcsak a világ csodálatát, hanem el
lenfeleinek rémületét is kiváltotta. Né·
meth Miklós több, mint 6,5 méterrel
verte meg a második helyezett finn
versenyzőt, és lett olimpiai bajnok. Az
1980. évi moszkvai olimpiai játékokon
azután megint közbeszólt a sérülés,
pedig nagyon jók voltak az előjelek.

Ebben az évben minden versenyt meg
nyert, kilencszer dobott 90 méter fel·
ett. Először három hónappal az olimpi
ai játékok előtt szenvedett ízomszaka
dást. Nem adta fel, speciális edzésekre
tért át. De azután jött az újabb sérülés,
mégpedig néhány nappal a verseny
előtt. Mégis, így szinte "féllábon", a vi
lág nyolcadik versenyzője tudott lenni.
1981-ben még megnyerte a magyar
bajnokságot, de ezzel befejezte ver
senyzőí pályafutását.

Németh Miklós a sportolás mellett
közgazdász végzettséget szerzett, és a
Testnevelési Főiskolát is elvégezte. Mi
után abbahagyta a versenyzést, nem
lett edző,. de a sportolással nem ha
gyott fel. A tenisz vált kedvenc kikap
csolódásává. A fájós jobb válla miatt
azonban meg kellett tanulnia balkézzel
játszania. Emellett a futás is része test·
edzésének. Sporttapasztalatait a
"Németh gerely" előállításában kama
toztatta. A speciális anyagismeretet,
hőkezelést és formát igénylő sportszer
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hamar világhírűvé vált, mivel többen
dobtak vele vílágrekordot. Eppen ezért
meg is indult fölötte a vita. A kilencve
nes években a vílág 30 OOO-35 OOO
gerelye közül mintegy háromezret az
1989-ben alakult Német vállalat for
galmazott.

Németh Míklós felesége, Sisák Fran
císka (IV/9) kosárlabdázó volt, és ifi
korában a válogatottság ig vitte. Két lá
nyuk közül Szilvia (V/3) röplabdázík,
Móníka (V/4) pedig a Németh család
atlétahagyományait folytatja.

A Németh családban a felmenő

ősök között sporttehetség nem ismert
- de ennek bizonyítására alkalmuk
sem ígen lehetett, mível a sport ko
rábban inkább amolyan úri passzió
nak számított. Németh Imre azt, hogy
a világ első kalapácsvetőjévé vált, in
kább kiváló személyiségjegyeinek (ki
tartás, akarat, szorga lom, értelem) és
techníkájának köszönhette, mintsem
testi erejének. Fiának, Németh Mik
lósnak a rát~rmettsége sokkal nyil
vánvalóbb. O ezt nem kis részben
édesanyja sportadottságaíból, tehát
génjeíből vezeti le. Az édesanya életé
ben azonban érvényesült a nők szép
hivatása, amí gyakorta azzal jár, hogy
az anyaság és a feleségszerep betölté
se a saját képességek érvényesítésé
nek feláldozásával jár. Az azonban
mindenképpen külön érdekessége e
családnak, hogyakalapácsvető apá
nak és a díszkoszvető anyának ge
relyhajitó fia lett. Mindez a dobóatlé
ták genetikaí tehetségének bízonyos
átfedésére utalhat.

Amikor a gyakorlati életben öröklő

désről beszélünk, ezen belül nehéz el
különíteni a "családí" gének átöröklő

désére, a szülői mínta szinte öntudat
lan átvételére és a felnőttek megszer
zett ismereteínek tudatos átadására,
tehát a nevelésre vísszavezethető ha
tásokat. A gének csak vér szerinti le
származottak ban érvényesülhetnek. A
szülői minták gyakorta általánosabb
társadalmi szokások, sőt divatok be
vésődését eredményezhetik, így már
nem család-specifikusak. Végül a ne
velés az általánosítható emberi isme
retek átadását jelenti, ezért hatóköre
és hatékqnysága messze felülmúlja a
génekét. Igy egy kivételes képességű

talentum teljesítményének és "iskolá
jának" messze sugárzó hatása lehet,
ezt példázza Németh Imre pályája. Si
kerei révén Magyarországon népszerű

vé vált a kalapácsvetés, a későbbiek

ben még két magyar olimpiai bajnokot
"termelt ki". A londoni olimpiát köve
tő játékokon, Helsinkiben, Csermák
József nyerte a kalapácsvetés olimpi
ai bajnokságát 60,34 méteres világ
csúccsal. Itt Németh Imre - londoni

eredményénél jobb dobással, 57,74
méterrel - harmadik lett. A magyar
kalapácsvetés-iskola továbbvivője az
után Zsivótzky Gyula lett, aki az ] 960.
és az ] 964. évi olímpiai játékokon eI
ért második helyezés után a Mexikó
városban rendezett 1968. évi olimpiai
játékokon léphetett fel a dobogó leg
magasabb fokára. Ráadásul Lovász
Lázár lett a harmadik, és Ekschmidt
Sándor az ötödik. Később Gécsek Ti
bor Európa bajnok lett, majd 2002
ben Annus Adrián nyert ugyancsak
Európa bajnokságot. Igy vált a kala
pácsvetés a magyar atlétika legsikere
sebb sportágává .

A sporttudomány
IJj, nagy kihívása

A 20. század ötvenes éveiben - a fa
siszta eugenika és a szovjet lüszenkoiz
mus okozta romokból - főnix-madár

hoz hasonlóan újra éledt genetika a ké
sőbbiekben fantasztikus fejlődést ért
el. így nyugodtan állítható, hogya hu
mángenetika korunkban az orvostudo
mány meghatározó húzóágazatává
vált. ] 998-ban míndezeknek köszön
hető az USA-ban és az UK-ban meg
hozott nagy jelentőségű döntés, misze
rint hozzá kell fogni az emberi génállo
mányt alkotó DNS-makromolekula
bázissorrendjének teljes megfejtésé
hez. S az atombombát eredményező

Manhattan, majd a holdra szállást biz
tosító ApolIo program után 1990-ben
hozzáfogtak a világtörténelem harma
dik óriási tudományos vállalkozásá
hoz, a Human Genom Programhoz. 15
évre tervezték a feladat megoldását,
de 2001 februárjára már síkerült feltár
ni a kb. 2 méter hosszú DNS-molekula
3,2 milliárd betűjének (bázisának) a
szövegét. A tervek szerint 2003-2005
re várható az ezen belüli kb. 30,000
gén elkülönítése, jelenleg hozzávetőleg

] ] ezret ismerünk. Az összes gén meg
ismerése után még az általuk megha
tározott fehérjék azonosítása követke
zik majd, várhatóan 2005 és 20]0 kö
zött. S ekkorára teljesen új helyzet áll
majd elő az orvoslásban és a sporttu
dományban.

Idáig az orvosjásban mindenkit min
den rossztól (ne dohányozz!, mértékle
tesen fogyassz alkoholt!, tá plálkozz
egészségesen!, mozogj többet!, stb.)
meg kívántuk védeni, de ez hazánkban
nemigen bizonyult hatásosnak. A kö
zeljövőben minden egyes emberben
sor kerülhet az ún. prediktív, vagyis
előrejelző génvizsgálatokra, és ezáltal
feltárható lesz mindenki specifikus be
tegséghajlama, "sorsa". Jórészt már
ma is ismerjük az egyes betegségekért

felelős genetikai hajlam esetén a szük
séges teendőket, de a közeljövőben

még e téren ís jelentős haladás várha
tó. Sajnos sokszor nem elégséges az
életmód ehhez igazítása, gyógyszerek
re és I]lás beavatkozásokra is szükség
lehet. Igy, az eJőrejelzések szerint, úrrá
lehetünk, pontosabban jelentősen ki
tolhatjuk a főbb halálokok, így a szivin
farktus, agyi érkatasztrófák és a rák ér
vényesülését, aminek köszönhetően

kb. 20 évvel fognak az emberek to
vább élni. A lakosság átlagos élettarta
mának] 00 évhez közelítése teljesen új
helyzetet teremt majd a társadalom
ban.

Nyilvánvalóan a sporttudományok
ban is új korszak nyitánya lesz a teljes
géndiagnosztika. E tanulmányban pél
daként az ACE-gént, ilietve a sport-tel
jesítményre gyakorolt hatását mutat
tam be. De képzeljük el, ha a közeljö
vőben a megszületett újszülöttek egy
csepp véréből elvégzett DNS-analízis
alapján megmondható lesz, kiben me
lyik sportág jövendő sportgéniuszának
a kandidátusa rejlik. Eddig a testneve
lő tanárok és az edzők szakértelmén,
meg "szemén" múlt jórészt a kivételes
sportadottságú gyermekek felismeré
se. A közeljövőben ezt a feladatot sok
kal korábban és nagyobb biztonsággal
a géndiagnosztika veheti át, teljesen új
feltételeket biztosítva a kivételes sport
tehetségek teljes körű és tudományos
felismeréséhez.

A magyar sport története dicsősé

ges. Magam egyszer megkíséreltem a
tudományok, a művészetek és a sport
terén nyújtott kivételes teljesítmények
nemzetközi összehasonlitását a világ
raszóló sikereket elért géniuszok né
pesség-számra számitott relatív gya
korisága alapján (5). Igazából két sike
rágunk volt: a sport és a zene. Ahhoz,
hogya magyar sport méltó lehessen
dicsőséges múltjához, fel kell készülnie
erre az új korszakváltásra. E tanulmá
nyommai ennek szükségességére sze
rettem volna a figyelmet felhivni.
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\t A kövérség és az
életmód összefüggése

The Prevalence of Obesity and its Connection with Life Style
Uvacsek Martina

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Összefoglaló

Evidenciának tekinthető az ülő élet
mód, az inaktivitás, és a hozzá kapcso
lódó kövérség összefüggése a sziv és
érrendszeri, az anyagcsere, a moz
gásszervi stb. megbetegedésekkel.

Vizsgálatuk célja a budapesti közép
iskolás leányok testtömeg, testmagas
ság adatainak, és relatív testzsírtarta
lom eredményeinek bemutatása, vala
mint egy általuk létrehozott életmód
kérdőívre adott válaszok értékelése.

Az antropometriai vizsgálatban 830
egészséges, nem testnevelés tagozatos
leány vett részt, míg a kérdőívet 582
töltötte ki. A korcsoportonkénti gyako
riságok és a vizsgált személyek kerüle
tenkénti megoszlása 5%-ban reprezen
tatív.

A relatív testzsírtartalomra vonatko
zó adataik alapján kijelentik, hogy a
15-17 éves korosztályban minden ne
gyedik leány kövérnek minősül. A 18
éveseknél talált mérsékeltebb arány az
esztétikai fogyás és talán egy más, tu
datosabb életvitel elfogadásának kö
szönhető.

A kövérséggel kapcsolatos kérdése
ikre adott válaszokból kiderült, hogya
leányok tájékozottak a kövérség gya
koriságával kapcsolatban és felismerik
mint rizikófaktort. Pozitív képet tükrö
zött, hogyavizsgáltak több mint 50%
a saját bevallása szerint aktív.

Kulcsszavak: testzsírtartalom, élet
mód, fizikai aktivitás, obesitas

Abstract

It is evidenced that the sedentary li
fe-style or inactivity and the related
obesity are associated with coronary
heart diseases, locomotor, metabolic
disorders. Etc

The aim of the present study is to
demonstrate the means of body mass,
height and the relative body fat for the
secondary school-girls in Budapest.
They were also been evaluated with a
life-style questionaires.

A total of 830 healthy, non athletic
girls participated in the anthropometric

investigation and 582 filled the questio
naire. The frequency of subjects and
their distribution by age-group and
districts represent 5% of Budapest girls.

They found that every 4 th girl can be
evaluated as fat or obese by the means
and SDs of relative body fat content,
however, the moderately lower mean
body fat content in the group of 18-ye
ar-old-girls were attributed to their mo
re deliberate life-style. The effects of
weight-reduction aimed by aesthetic
consideration can not be excluded also.
The investigated girls were weil infor
med about the relative frequency of
fatness and obesity and they have re
cognised those as being one of the se
rious health risk. It should be evaluated
as positive that more than 50% of the
investigated girls were physically acti
ve by their self-qualification.

Key words: body fat, life-style,
physical activity, obesity

Bevezetés

Az életmód kutatása, és annak
összefüggése a társadalmi struktúrával
már régóta figyelemmel kísért folya
mat, azonban az életmód és a test
összetétel, vagyis az emberi test és
egészségi állapot összefüggésének
vizsgálata a változó életmóddal megle
hetősen ritka.

Falussy és Zoltán ka (1994) rendsze
resen végzett idő-mérleg felméréseiből

tudjuk, hogy a rendszerváltozás óta
Magyarországon csökkent a munkaidő

és a mellékjövedeJemért végzett tevé
kenységek időtartama, ami együtt járt
a szabadon végzett tevékenységre for
dított idő növekedésével, de sajnálatos
módon a megnövekedett szabadidő

nagy részét a televízió műsorainak né
zése töltötte ki.

A számitógépek megjelenése, széles
körű elterjedése és sokoldalú felhasz
nálása újabb, az ülő életmódhoz kötött
tevékenységet jelent, ami számos hu
mánbiológiaijantropometriai (elsősor

ban negatívan értelmezett) eredmény
magyrázatául szolgál (Laki és Nyerges
2000, Mészáros et al. 2001, Bieliczki

1986, Wolanski 1988). Evidenciának
tekinthető az ülő életmód, vagyis az
inaktivitás összefüggése a gyermekek
és felnőttek testtömegének és testzsir
tartalmának növekedésével, vagyis a
kövérségnek a gyakoriságával. A kö
vérség mint a szív- és érrendszeri,
anyagcsere, mozgásszervi és légző

rendszeri stb. betegségek rizikófaktora,
a népegészségügyben az egyik legfon
tosabb kivédendő tényezővé vált (Bou
chard 1996a).

Tudjuk, hogya genetikai és környe
zeti hatások együttesen alakítják ki fe
notípusunkat, ugyanakkor hangsú
lyozzuk az egyén felelősségét, mely
életvitelében rejlik.

Jelen tanulmány célja a budapesti
középiskolás leányok körében végzett
testmagasság, testtömeg és relatív
testzsírtartalom vizsgálat eredményei
nek bemutatása, valamint egy általunk
létrehozott életmód kérdőív eredmé
nyeinek ismertetése.

Vizsgált személyek
és módszerek

A Nemzetközi Biológiai Program
(Weiner és Lourie 1969) ajánlása alap
ján végzett antropometriai vizsgálat
ban 830 egészséges nem testnevelés
tagozatos leány vett részt, míg a kér
dőivet 582 leány töltötte ki.

A csoportonkénti gyakoriságok és a
vizsgált személyek kerületenkénti
megoszlása 5%-ban reprezentálja az
érjntett népességet.

A vizsgálatban a Helsinki Nyilatko
zatnak megfelelően a leányok önként
vettek részt, a kérdőívet név nélkül töl
tötték ki.

Az antropometrjai adatfelvétel tor
natermi vagy laboratóriumi körülmé
nyek között a délelőtti órákban történt.
A leányok minimális alsóruhában és
mezítláb vettek részt a vizsgálatokon,
az adatfelvételt gyakorlott vizsgáló vé
gezte.

A relatív testzsírtartalmat (F%)
Parizková J., 1961-ben leírt javaslatai
alapján számítottuk, a biceps, triceps,
lapocka, csipö és mediális lábszárre
dők felhasználásával.

A kérdőívre adott válaszoknál a gya
korisági eloszlásokat értékeltük.
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1. ábra. A vizsgáltak megitélése a testtömegükkel kapcsolatban (Relative distribution of the
answers "Are you satisfied with your body mass?").

4. több minl30%

Adataink szerint a megkérdezettek
több mint 60%-a jelölte meg az anyag
csere, a szív és érrendszeri, az emésztő

rendszeri, és a mozgásszerví megbete
gedéseket, ami ugyancsak pozitív ké
pet ad az e téren szerzett ismereteíkről.

Másik fontos részét vizsgálatunknak
a szabadidő eltöltésével foglalkozó
kérdések alkották. Jelen tanulmány
ban a tanórán kívüli tanulásra (4. áb
ra), a TV, videó és számítógép előtt el
töltött (5.ábra), valamint a testnevelési
órán kívüli fizikai aktivitásra fordított
(6.ábra). ídőre vonatkozóan számo
lunk be.

Figyelemre méltó eredmény, hogya
szabadidő tekíntetében a tanulásra for
dított idő sokszorosa a monitor előtt

ülésnek. Ezt az eredményt értékelhet
jük pozitívan, ugyanakkor szkeptíkusan
is. Mindenesetre az bizonyos, hogy az
ülő életforma sajnálatos módon egyre
jellemzőbb, ami nemcsak az iskolában
eltöltött idő nagy részére, de a különó
rákra, és az otthon töltött tanulásra és
pihenésre jellemző. Valószínűleg más
képet kapnánk, ha a középiskolás fiúk
szabadidő eltöltését vizsgálnánk.

~""".-..j 2. 10-20% közötti

4

I=---~-l 3. 20-30% közötti

hizni
6%

3
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Elégedett vagy testtömegeddel?

Korosztályodban a kövérek aránya
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igenís tisztában vannak azzal, hogy kik
azok, akik kövérnek mondhatók, és
körülbelül hány százalékuk tartozik eb
be a csoportba.

A 3. ábra arról ad felvilágosítást,
hogy mennyire tájékozottak ma a 15
18 éves leányok a kövérséggel kap
csolatba hozható megbetegedések
előfordulásával, vagyis mennyire is
merík fel a kövérséget, mint rizikófak
tort.

I
I

I
[ 2. ábra. A vizsgáltak megitélése a korosZUí ly ukban előforduló kövérség elterjedségével
I kapcsolatban (Frequency dlstnbutlOn of the answers "What is the ratio offat individuals in
1 your age-group?").

Eredmények
és megbeszélés

A táblázatban szereplő rövidítések jelentése: n=elemszám, SD = szórás, TTM=testmagasság,
TTS=testlömeg, F%=relatív leslzsínartalom (Parízkova J 96\).
Abbreviations: n = number of subjects, SD =standard deviation, TIM = heig.hl (cm), TTS =
body mass (kg), F% = relative body fat content (Parízková 1961).

l. táblázat. Az anlTopomelriai adatok atlagai és szórasai,az abszolút és a relativ gyakoriságok

(Means and standard deviations for the anthropomerric variables, the absolute and relative

frequency distTibulions).

korcsoport D TIM TIS F% F%>25 arány

Allag SD Atlag SD Atlag SD

15 196 164,83 6,45 56,02 8,91 22,11 3,84 21%

16 184 165,94 5,75 56,94 8,73 22,61 3,80 25%

J7 200 165,47 5,91 57,84 8,80 22,46 3,72 25%

18 250 166,77 6,28 58,21 9,04 20,20 5,41 15%

Az 1. táblázat a vizsgáltak antropo
metriai adatainak korcsoportonkénti át
lagait és szórásait, az elemszámot, vala
mint a jelentősnek mondható 25%-os
relatív testzsírtartalom Feletti elemszám
százalékos előfordulását mutatja be. A
testmagasság és testtőmeg átlagok kor
csoportonkénti differencíáját nem érté
keltük, mert ezek korfüggő változók, de
kiemelendő eredménynek tekintjük a
testtömegértékek nagy szórását, vala
mint a 15-17 éves korcsoportok relatív
testzsírtartalom átlagát. A 18 éveseknél
tapasztalt kisebb értéket (20%), a leá
nyok testsémájának változásával, vagy
is esztétikai fogyással magyarázzuk. A
25% relatív testzsírtartalom feletti érték
elfogadottan a kövérnek minősülő cso
portot jelenti (Lohman 1992, Bouchard
et al. 1997), tehát eredményeinket te
kintve a J5 és 17 éves korosztályban
minden negyedik leány kövér. Vigaszta
ló eredmény lehet a J8 éves korcsoport
nál tapasztalt mérsékeltebb arány, ami
talán a már előbb emlitet esztétikai
megfelelésnek, és a tudatosabb életvitel
elterjedésének köszönhető.

Tulajdonképpen ezeknek az adatok
nak megfelelő választ kaptuk arra a
kérdésünkre, elégedettek-e a leányok
testtömegükkel (1. ábra). Látható
hogy 54% fogyni, 6% hími szeretne és
40% elégedett jelenlegi testtömegével.
A valós képhez hozzátartozik hogy, az
esetek 14%-ban helytelennek ítéltük
meg a leányok válaszát erre a kérdés
re, vagyis voltak olyanok, akik rosszul
vagy torzítva értékelték saját testsé
májukat. Ide az olyan leányokat sorol
tuk, akik aránytalanul kis testtömegük
ellenére a fogyást jelölték meg.

Kérdésünkre, hogya korosztályukban
mennyi a kövérek aránya, a valóságnak
megfelelve válaszoltak. (2. ábra)

Tehát eddigi eredményeink azt su
gallják, hogya középiskolás leányok
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Kövérséggel összefüggőmegbetegedések

3. ábra A kövérség mint rizikófaklor, a leányok megítesése alapján (Frequency distribution
of the answers aboul fat-related disorders, I = cardiovascular, 2 = metabolic, 3 = problems in
mcstrual cycle, 4 = gastro-intestinaJ. 5 = locomotor, 6 = pulmonary disordcrs). Felhasznált irodalom:

jólétet Nyugat-Európában követi, Ma
gyarországon nem követi az igényes
ség megjelenése, a megnövekedett
szabadidő értelmes felhasználása, a
sport és rekreáció előtérbe kerülése.

Pozitíveredménynek tekintjük a kö
zépiskolás leányok tájékozottságát a
kövérség elterjedésével és a hozzá kap
csolódó megbetegedésekkel kapcso
latban, valamint az iskolán kivüli sport
mozgás népszerűségét. Reméljük, hogy
az egészséges életvitel hangsúlyozása,
és a bárki számára elérhető rendszeres
fizikai aktivitás, a rekreációs tevékeny
ségek széles választéka lassan de biz
tosan változtatja meg a társadalom
szomorú népegészségügyi helyzetét.

1. S2ív és érrendszeri

2. anyagcsere

3. menstruációs zavar

4. emészlörendszen

5. mozgásszer<i

6 légzörendszeri
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4. ábra. Tanórán kívül tanulassal eltöltött idő (Relative distribution of learning hours out of I
school). I
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3,5-4 óra, I

TV és számítógép elött eltöltött idő

5. ábra. TV es számítógél) előrt eltöltöll idő (Relative JislJibution llr kisW'c-tirnc aClivily in
houls by uSlng computer or wJlclung TV)

telezett életvitelére vonatkozóan he
lyesnek bizonyultak. Tulajdonképpen a
kövérség gyakorisága nagy, ami az
utóbbi húsz év gazdasági és társadalmi
változásainak, a társadalmi rétegek
erős eltávolodásának, és a megélhetés
nehézségeinek következménye.

Sajnálatos módon Magyarországon a
"jólét" még nem olyan formában jelent
kezik, ahogy az már a Nyugat- Európai
országokban kialakult. Míg a gazdasági

1,5-2 óra
32%

0-1 ora
10%

több
12%

2.5-3 óra
27%

3,5-4 óra
19%

Összefoglalás

Összefoglalva eredményeinket el
mondhatjuk, hogya számos korábban
megjelent humánbiológiaijantropo
metriai eredmény és a hozzájuk kap
csolódó elmarasztaló vélemények a
mai pubertáskorú vagy postpubertás
korú fiatalok testösszetételére és felté-

A 6. ábra szerint a válaszadók 10%
naponta, 44%-uk hetente többször,
18% hetente egyszer, 22% rendszerte
lenül végez valamilyen testmozgást, és
a leányok 11 %-a igazolt versenyző. Te
hát az általunk vizsgált középiskolás
leányok több mint 50%-a (10+44) sa
ját bevallása szerint aktiv. Ez az ered
mény a megváltozott, és egyre elfoga
dottabb egészséges életmódszemlélet
népszerűségét tükrözi, amely ellentét
ben áll laki és Nyerges 2000-ben kö
zölt eredményeivel. Véleményünk sze
rint a felnövekvő generáció már tuda
tosan kezdi alkalmazni a média és a
szaklapok által javasolt életviteli vál
toztatásokat. Sajnos a testmozgásokra
vonatkozó részletesebb tanulmányt
nem állt módunkban készíteni.
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6. ábra. Testnevelés órán kívül végzett bármilyenjellegű testmozgás gyakorisága (Frequenc
distribution of physicaJ aClivity out of school, l = every day, 2 = more than two limes in a
week, :\ = once a week, 4 = once a month, S = less than once a month. 6 = irregularly, 7 =
never, 8 = I am comperitivc athlete).
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HIRDESSEN AMAGYAR SPORTTUDOMANYI SZEMLEBEN

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

80.000,- Ft
50.000.- Ft

30.000,- Ft
20.000,- Ft

120.000,- Ft
80.000,- Ft

a megrendelő cégszerű aláírása

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

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

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

5. Egyoldalas A/4-es méretű szórólap egyszeri elhelyezése, terjesztése a folyóirattal
6. Az egy oldálnál kisebb terjedelmű hirdetések, reklámok költsége, terjedelmükkel arányos.

I 7. Folyamatos, legalább négy alkalomra történő lekötés esetén árainkból 20% engedményt adunk.
I Egyéb felt~te!ek külön megállapodás szerint.
I Afenti árak AFA-t nem tartalmaznak , , ,
I A HIRDETESEK, REKLAMANYAGOK KEZIRATAI
I A hirdetések szövegeit, grafikáit, fényképeit az igényelt hirdetési terület méretének
I és a lap tükrének megfelelő méretben és elhelyezéssel kérjük megküldeni a szerkesztőség eimére:
I Magyar Sporttudományi Szemle szerkesztősége, 1143 Budapest, Dózsa György út l-3. Tel/fax: 471-4325
I A megrendelések teljesitését követően számlát küldünk. Megkeresésüket várjuk és előre is köszönjük.
l A szerkesztőség: Magyar Sporttudományi Társaság (MSTIl, 1143 Budapest, Dózsa György út l-3.
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: Hirdetés nlegrendelés
: Megrendelem a Magyar Sporttudományi Társaságtól a Magyar Sporttudományi Szemle cimű lap
I : számaiban a mellékelt hirdetés közzétételét a megadott formában/ ~ műszaki szerk:szt? által ~td?lgoz~~t

I formaban ,azaz Ft-ert. (A megfelelo szoveg alahuzando.)
l Budapest, 2003 .
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A sport előfordulása és esetleges
protektív hatása fiatalok körében
The Occurrence and Assumed Protective Effect of Sports on Youth
Pluhár Zsuzsanna - Pikó Bettina

Szegedi Tudomány Egyetem, Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoportja, Szeged

Összefoglalás

Napjainkban egyre nagyobb hang
súly tevődik a megelőzésre. Ennek az
egyik eszköze lehet a sportolás, a fizi
kai aktivitás. Számos kutatás és kísér
let alátámasztja, hogya rendszeres fi
zikai aktivitás mennyire fontos a fiata
lok egészséges testi és szellemi fejlő

dése szempontjából. Kutatásunk célja
az volt, hogy megismerjük a fiatalok
sportolási szokásait és annak esetle
ges protektív hatását.

A vizsgálatot 14-19 éves szegedi kö
zépiskolások körében végeztük
(n=600). Az adatgyűjtéshez önkitölté
ses kérdőíves módszert alkalmaztunk
amely kiterjedt a szociodemográfiai té~
nyezőkre, a sportolási szokások meg
ismerésére, illetve az esetleges rizikó
faktorok fel térképezésére .

A megkérdezett fiatalok 95,4 %-a
sportol, de csak 38%-uk végez hetí
rendszeres testmozgást. A mintát reg
resszióanalízisnek alávetve a követke
ző eredményeket kaptuk: a sport kia
lakulásában fontos szociodemográfiai
tényezők a nem, az iskolai osztályza
tok és kismértékben az anya iskolai
végzettsége. Egyéni tényezők közül a
sportoló baráti társaság az, amí na
gyon fontos. A fizikai aktivitás a rizikó
tényezők kialakulását (úgy mint do-

hányzás, kábítószer-fogyasztás) nem
befolyásolja, de a rendszeres alkohol
fogyasztássai pozitív összefüggést mu
tat. Korrelációval kimutatható, hogya
sportoló fiatalok jelenlegi egészségi ál
lapotukat jobbnak ítélik, mint nem
sportoló társaik.

Kulcsszavak: fizikai aktivítás, rizikó
magatartások, protektív hatás

Abstract

Today more and more emphasis is
being put on prevention. Sports and
physical activity could be one resource
of prevention. A number of research
and experiments support the idea that
regular physical activity is very impor
tant for youth in terms of their healthy
physical and mental development.

The main goal of the present study
has been to detect youth's sports acti
vitY and íts assumed protective effect.

Study has been carried out among
high school students (N = 600) in Sze
ged. A self-administered questionnaire
was used as a method of data collecti
on which included items on sociode
mographics, sports actívity and possib
le risk factors. 95,4% of respondents re
ported engagement in sports, however,
only 38% of them took exercise on a
weekly basis. Using regression analy-

sis, we got the following results: gender,
academic achievement and mother's
schooling as important sociodemog
raphics had an influence on sports ac
tivity. Among individual variables,
sporting peers proved to be important.
Physical activity did not influence risk
factors such as smoking or drug use, in
addition, it showed a positive relations
hip with alcohol use. Using correlation
analysis, sporting youth evaluated the
ir own health higher as compared to
non sports participants.

Key-words: Physical activity, risk be
haviors, protective effect

Bevezetés

".. .az orvostudomány sokkal több,
mint amit az ember könyvekbőlmeg
tanulhat. Meg kell érteni az egyént és
ismerni az emberi természetet. És
nincs jobb eszköz az emberi természet
megismeréséhez asportnál... "

Alexander Fleming

Napjainkban egyre nagyobb hang
súly tevődik a megelőző orvoslásra
(7). A megelőzés egyik eszköze lehet a
sportolás, a fizikai aktivitás. Számos
kutatás és kisériet alátámasztja, hogy
a megfelelő fizikai aktivitás elősegíti a
fiatalok egészséges testi és lelki fejlő

dését. Longitudinális vizsgálatok pedig
igazolták, hogya fiatalok egészségma
gatartása összefüggésbe hozható feJ
~őttkori egészségi állapotukkal (] 9).
Igy számos vizsgálat szerint a fizikai
aktivitás mint egészségmagatartás
csökkenti a felnőttkori kardiovaszkulá
ris megbetegedések rizikóját, tehát
egyfajta protektív hatást fejt ki (16).
Burke 1997-ben 18 éves ausztrál fiata
lok körében végzett vizsgálatai szerint
azt is kimutatták, hogy a fizikailag aktív
fiatalok között általában lényegesen
kevesebben dohányoznak (4). Steptoe
és Wardie 1992- ben végzett európai
összehasonlító vizsgálatainak alapján
megállapítható, hogy jobban odafi
gyelnek étkezési szokásaikra is (20),
Pate és munkatársai pedig 1996-ban
amerikai fiatalok között végzett vizsgá
latok alapján azt találták, hogy keve
sebbet néznek TV-t (13).

A mozgás élettani fontosságát az
1980-as években Borer (2,3) kísérle-
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teivel is igazolta. Kísérleteiben arany
hörcsögök csoportjait különböző dié
tán tartotta, és minden csoportot két
részre osztott; az egyik rendszeresen
részt vett futótréníngeken, míg a másík
nem. Eredményei szerint az a csoport
fejlődött jobban, amelyik a megfelelő

diéta mellett fizikai aktivitást is végzett.
Kliníkai vizsgálatok is bizonyítják a
sport jótékony hatását. A hosszú időn

át, rendszeresen, kellő intenzitással
végzett testmozgás pozitivan befolyá
solja a glükózanyagcserét, növeli a sej
tek inzulin-érzékenységét, növeli a
HDL koncentrációt, csökkenti a nyu
galmi vérnyomást és az elhízás kocká
zatát; ezáltal bizonyitottan csökkenti a
szív- és érrendszeri betegségek kiala
kulásának a veszélyét (19).

A fíatalok lelkí egészsége szempont
jából is fontos a sport. Míg a csapatjá
tékok az együttműködésre, a szabá
lyok betartására tanitanak, addig az
egyéni sportok a döntéshozás felelős

ségére (10). A rendszeres sportolás
formálja a fiatalok egyéniségét. Ezt az
Aszmann Anna és munkatársai (1) ál
tal 1997/98- ban készitett "Az iskolás
gyermekek egészségmagatartása" ci
mű tanulmány is mutatja, amely sze
rint a fizikailag aktívabb gyerekek ma
gabiztosabbak, elégedettebbek külse
jükkel, könnyebben teremtenek barát
ságot, könnyebben beszélnek a prob
lémáíkról, mint a nem sportoló kortár
saik. Továbbá kevesebb pontot érnek
el a depresszió skálán, illetve kevésbé
nyomasztják őket az iskolai feladatok.

A Szegedi Tudományegyetem Ma
gatartástudományi Csoportjában 1992
óta működő "Az Ifjúság Egészségmeg
őrzéséért" Munkacsoport az orvos
egyetemi ifjúság körében vizsgálta a
rendszeres sportolás hatását a pszi
choszociális egészségre (14). A spor
toló hallgatók jobb közérzetről, keve
sebb pszichoszomatikus tünetről szá
moltak be, ám a dohányzásuk, alko
hol- és drogfogyasztásuk is nagyobb
nak mutatkozott, mint inaktiv társaiké
(15). Ezt követően középiskolások kö
rében folytattuk a vizsgálatokat (17).

Jelen kutatásunk célja az volt, hogy
megismerjük a középiskolás szegedi fi
atalok fizikai aktivításának jellegzetes
ségeit, személyiségformáló tényezőit,

gyakoriságát, illetve lehetséges pro
tektív hatásait a rizikófaktorokkal
szemben, úgymint dohányzás, alko
hol- és kábítószerfogyasztás.

Minta és módszer

A felmérést szegedi középiskolások
körében végeztük (n=600). A válasz
adásí arány 93.3 %-os volt. Ez alapján
560 értékelhető kérdőívet ka ptunk
vissza, amely így a végleges minta
nagyság volt. A mintában gimnazisták,
szakközépiskolások és szakmunkás
képzősök körülbelül azonos arányban
vannak jelen. A diákok átlagéletkora
16,7 év. A válaszadók 57%-a fiú, 43% a
lány volt. A megkérdezettek 66,1 %-a
élt mindkét szülővel, 18,4 %-uk csak
az édesanyjukkal, 10,9 % az egyík szü
lővel és egy nevelőszülővel, 2,7 %-uk
csak az apával és 2,0 %-uk más rokon
nal, például anagyszülőkkel.

Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kér
dőíves módszert alkalmaztunk, amely
kiterjedt a fiatalok dohányzásának, al
kohol- és drogfogyasztásának feltérké
pezésére, fizikai aktivitásuk, illetve jö
vőorientáltságuk és önértékelésük
megismerésére. A kérdőív kitöltése
osztályfőnöki óra keretében történt
képzett mentálhigénikusok segítségé
vel. Egy kérdőív kitöltése 30-40 percet
vett igénybe.

A kérdőív a következő elemekből

épült fel:
A, Egészség- és rizikómagatartás:
- Kockázati magatartási minták,

mint dohányzás, alkoholfogyasztás,
marihuána és egyéb kábitószerfo
gyasztás, valamint a közlekedésben
való figyelmetlenség az elmúlt három
hónapra vonatkoztatva

- Preventívegészségmagatartási
mínták, mint fizikai aktivitás, étkezésre
való odafigyelés, valamint utazáskor a
bíztonsági öv használata szintén az el
múlt három hónapra vonatkoztatva.

B, Jövőorientáltság, Consideration
of Future Consequences Scale, Strath
man és mtsai (21):

A jövőorientáltságot a jövő követ
kezményeinek megfontolására vonat
kozó skálával mértük. Egy jellemző ál
lítás: "Gyakran olyan dolgokat is meg
teszek, melyek eredményei gyakran

csak évek múlva valósulnak meg". A
Likert típusú skála 6 részből állt, ame
lyekhez tartozó válaszkategóríák 7 fo
kozatot öleltek fel (1 = egyáltalán nem
jellemző, 7=teljes mértékben jellem
ző).

C, Kompetens viselkedés (self-effi
cacy), Schwarzer és mtsai (18):

A kompetens viselkedést mérő ská
la 10 állítást tartalmaz, és az önma
gunkba vetett hítet jelöli, hogy képe
sek vagyunk hatékony viselkedésre,
adaptációra, azaz megfelelni a környe
zetünk követelményeínek. Egy jellem
ző állítás: "Mindig meg tudom oldaní a
problémáimat, ha kellőképpen igyek
szem." A válaszokat négyfokozatú
skálával mértük.

Eredmények

Először megnéztük a fiatalok fizikai
aktivitásának gyakoriságát. A megkér
dezettek 95,4 %-a elmondása szerint
végez valamilyen sportot. Meglepő a
nemek közötti eloszlás: a fiúk 37,9 %-a
a heti rendszeres testmozgást részesíti
előnyben, míg a lányok 39,8 %-a a rit
kább, rendszertelenebb sportolási lehe
tőségeket keresi. Tehát a lányok eseté
ben a helyzet sokkal kedvezőtlenebb.

Ezután megnéztük azokat a szemé
lyes és szociális tényezőket, amelyek a
sport kialakulását befolyásolják. Elő

ször arra voltunk kíváncsiak, van-e
összefüggés a sportolás gyakorisága
és a nemek, illetve az iskolai osztályok
között. Az elemzéshez Chi-négyzet
próbát használtunk. Szignifikanciát
csak az iskolai osztályok esetében ta
láltunk (p<0,05). Tehát megállapítha
tó, hogy az életkor előrehaladtával el
fogadható gyakorisággal növekszik a
sportolók aránya (1. táblázat).

Következőleg arra voltunk kíváncsi
ak, milyen összefüggés van az osztály
zatok és a sportolás gyakorisága kö
zött. Az elemzéshez Chí-négyzet pró
bát haszná\tunk. Szignifikanciát ugyan
nem találtunk, de érdemes megnézni,
hogy a jó és jeles tanulók közül egy
sincs, aki soha sem sportolna, és nagy
részük heti rendszerességgel legalább
1-2 alkalommal végez testmozgást.
Tehát a jó tanuló - jó sportoló diák lé
tezik, a tanulóknak a jeles előmenetel

1. táblázat
Fizikai aktivitás Nem Iskolai osztályo~

Fiú Lánv 9. 10. 11. 12. 13.
Soha 3,4 6,2 8,0 1 8 4,0 1,3 -

Alkalmanként 15,4 31,5 27,7 124 21,2 15,4 375
2-3 alkalommal havonta 69 83 7,6 8,8 7,1 77 3,1
1-2 alkalommal hetente 279 27 O I 20,6 38,1 354 19,2 375
3-4 alkalommal hetente 464 27 O 36,1 389 323 56,4 21,9
Megjegyzés: Chi-négyzet próbával az osztályok szerinti kereszttábla-elemzés szignifikánsnak bizonyult (p>0.05)
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2. táblázat

fvIegjegyzes: Chl-negyzet probaval a keresztabla-elemzes nem bIzonyult sZlgmflkansnak (p>0.05)

Fizikai aktivitás Iskolai osztálvzatok
1-2 2-3 3 3-4 4 4-5 5

Soha 132 63 30 3,4 - - -
Alkalmanként 263 236 16,3 25,0 26 1 25,0 -
2-3 alkalommal havonta 79 8,2 11,9 3,4 - 56 -
1-2 alkalommal hetente 158 264 304 25 ° 26 1 41,7 50 °
3-4 alkalommal hetente 368 356 38,5 43 1 478 278 50,0..

3. táblázat

fvIegjegyzes: Chl-negyzet probaval a keresztabla-elemzes nem bizonyult sZlgmflkansnak (p>0.05)

Fizikai aktivitás Társadalmi osztálv (SES)
Alsó Alsó-közép Közép Felső-közép Felső

Soha - 69 36 3,6 167
Alkalmanként 15,4 24,5 21 1 243 208
2-3 alkalommal havonta 7,7 4,9 8,8 7,2 4,2
1-2 alkalommal hetente 154 27,5 28,6 28,8 12,5
3-4 alkalommal hetente 61,5 36,3 38 ° 36,0 458..

4. táblázat: Korrelációs mátrix (n=560)
Változók 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Fizikai aktivitás - - -
2. Nem (nem=1) -0,23** - - - - - -
3. Eletkor 006 0,03 - - - - - -
4. Iskolai osztálvzatok 0,09* 019* 0,13 - - - -
5. Anya iskolai véQlettséae 0,09* -O 14* 0,03 0,05 - - - -
6.SES -O 03 0,03 013** -O 03 006 - - - -
7. Jelen eaészséa meaítélése 0,13** °12* 017** 002 006 0,17** - -
8. Dohánvzás 0,03 -0,14** 0,18** -0,21 ** 003 0,04 0,13** -
9. Alkoholfoqyasztás 0.14** -0,20** 0,13** -0,07 0,09* 0,04 0005 040**
10. Marihuána 0,003 -0,20** 0,01 -0,14** 014** 002 -0,02 019** 0,26** -
11. Jövőorientáltsáa 0,12** 0,06 0,13* 0,28** 0,07 -0,04 -0,04 -0,13** -O 10* 0,17**
*p<.05;**p<.01 ;***p<.OOl, two-taIied t-test

5. táblázat: A sport kialakulásában szerepet játszó demográfiai, szociális éss
egyéni magatartási tényezők re!=jresszióelemzése

1. modell 2. modell
Szociális tényezők

Nem (nem=l) -0,266*** -0,207***
Eletkor 0053 0,040
Osztályzatok 0,144*** 0,078*
Apa iskolai véqzettséqe -0,046 -0,043
Anya iskolai végzettsége 0,059 0036
SES -0,025 0,011
Eavéni ténvezők és rizikó faktorok
Jelen eqészséq meqítélése 0,065
Barátai sportolnak 0216***
Jövő orientáltsáa 0,060
Kompetens viselkedés skála 0,112**
Dohánvzás 0,032
Alkohol 0,110** I
Marihuána -0,044
Konstans 36 1,9
R2 0,80*** 0.17***
*p<0.05 **p<O.Ol ***p<O.OOl; egyoldalú próba

érdekében nem kell lemondani a spor
tolásról és az egészséges életmódról
(2. táblázat).

Végül azt néztük meg, milyen össze
függés van a társadalmi osztályok és a
sportolás gyakorisága között. Az elem
zéshez szintén Chi-négyzet próbát
használtunk. Habár itt sincs szignifi
káns összefüggés, érdemes megnézni,
hogy azok, akik az alsó osztályba so
rolták magukat, nagy részük, azaz
61,5 %-uk rendszeresen, szinte min
dennap sportol (3. táblázat).

A következő kérdésünk az volt, hogy
a sport milyen összefüggésben van az
általunk vizsgált egyéb tényezőkkel.

Az elemzéshez korrelációvizsgálatot
használtunk. Azt az eredményt kaptuk,
hogya sport szoros kapcsolatban van
a jó iskolai teljesitménnyel, az anya is
kolai végzettségével, az alkoholfo
gyasztássai, a jelen egészség megitélé
sévei, a jövőorientáltsággal, az önbiza
lommal és a barátok sportolási szoká
saival. Kapcsolat figyelhető meg még
a nemek esetében is, mely szerint a
rendszeres fizikai aktivitást végzők na
gyobb részben fiúk (4. táblázat).

Ezután feltettük a kérdést: Hogyan
függ össze a rendszeres fizikai aktivitás
a rizikómagatartással? Az elemzéshez

szintén korrelációs táblát használtunk.
Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a
rendszeres sportolás nem befolyásolja
szignifikánsan a dohányzást, a marihu
ána vagy egyéb kábitószer fogyasztá
sát. A sportolók nem figyelmese bbek a
közlekedésben társaiknál, illetve autó
ba szálláskor sem kapcsolják be gyak-

rabban a biztonsági öveiket. Ami iga
zán meglepő, az az, hogy a fizikai akti
vitás szignifikánsan befolyásolja az al
koholfogyasztást.

Végül a következő lépésben többvál
tozós regresszióelemzéssel megnéztük
a fizikai aktivitás prediktorait, hogy
megtudjuk, milyen szociális és maga-
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tartásbeli tényezők jellemeznek egy
sportolót. Ebből kiderült, hogya rend
szeres fizikai aktivitást végzők általá
ban fiúk, és jó vagy jeles iskolai osz
tályzatokkal rendelkeznek. Ezek a ta
nulók magabiztosabbak, de több alko
holt is fogyasztanak inaktív társaiknál
(5. táblázat).

Következtetés

Kutatásunk célja az volt, hogy meg
ismerjük a szegedi középiskolás fiata
lok fizikai aktivitásának gyakoriságát,
az egyéniségre való hatását, illetve
hogy mennyire befolyásolja a rizikó
magatartások előfordulását, úgymint
dohányzás, alkohol- vagy kábitószer
fogyasztás.

Azt találtuk, hogya fizikai aktivitás a
szegedi fiatalok körében nem befolyá
solja a dohányzás kialakulását. Ez az
eredmény nem igazolja Burke 1997
ben ausztrál fiata lok körében végzett
vizsgálatainak eredményeit, mely sze
rint a fizikai aktivitást végzők kevésbé
dohányoznak (4). Ennek az oka lehet
a dohányzás nagymértékű előfordulá

sa a célpopulációban. A megkérdezet
teknek ugyanis 58,7%-a dohányzik.
Köztük is legnagyobb arányban (34,1
%) azok a rendszeres dohányzók van
nak, akik 3-10 cigarettát szivnak el
egy nap. Összességében nézve a fiúk
több cigarettát szívnak el, mint a lá
nyok (p<O,OOl).

A rendszeres fizikai aktivitás legna
gyobb meglepetésünkre szignifikánsan
összefügg az alkoholfogyasztás mérté
kével. Ennek egyrészt oka lehet a min
tában tapasztalt nagymértékű alkohol
fogyasztás, miszerint a megkérdezett
fiatalok 75,4 %-a fogyasztott alkoholt
az elmúlt három hónapban. Összessé
gében megállapítható, hogy a fiúk
gyakrabban fogyasztanak alkoholt a
lányoknál (p<O,OO]), és jelen kutatá
sunkból kiderül, hogya sportolók nagy
része fiú. Másrészt pedig már ebben az
életkorban is elfogadottá válik az úgy
nevezett szociális ivás. Valószinűleg

ennek az alkoholfogyasztásnak nem a
lerészegedés, illetve az ismeretlen kip
róbálása a célja, azaz a rizikó, az él
ménykeresés, hanem a baráti beszél
getéseket, a társas kapcsolatok kiala
kítását folytatják alkoholfogyasztás
mellett (6). A szociális ivás e csoport
konformitást erősítő hatása csökkenti
a fizikai aktivitás esetleges protektív
szerepét.

Jelen vizsgálat eredményei korábbi
egyetemi hallgatók körében végzett
kutatásaink adatait erősítik. Egyrészt
igazolható a rendszeresen sportoló fia
talok körében a jobb pszichoszociális

és lelki egészség, ez jövőorientáltsá

gukban, magabiztosságukban és
egészségük mértékének megítélésé
ben mutatható ki (11,17). Tehát a
sport az egyeni és szellemi fejlődés

szempontjából nemcsak kisiskolás
korban fontos (1), hanem 14-18 éves
korban is kihat az önértékelésre és a
lelki egészségre (22). Sajnos azonban
úgy tűnik, a fizikai aktivitásnak vi
szonylag kevés szerepe va n a rizikó
magatartások - így dohányzás, kábító
szerfogyasztás, közlekedésben való fi
gyelmetlenség - kialakulásának meg
akadályozásában és amint láttuk, szig
nifikánsan nagyobb mértékű alkohol
fogyasztássai jár együtt.

A fiatalok a sporttól nemcsak erős iz
mokat, hanem megfelelő lelki tartást,
jövőorientáltságot és magabiztosságot
szereznek. Mindezek mellett a sport
kedvező élettani hatásai miatt is fontos,
hogya fiatalok korán megtanulják,
hogya rendszeres mozgás szükséges
és további életük szerves részét képez
ze (5,8). Mivel klinikai vizsgálatok is bi
zonyították a felnőttkori, rendszeresen
kellő intenzitással végzett sport protek
tiv hatásait, mind a kardiovaszkuláris
rendszerre, mind pedig az anyagcseré
re, ezért fontos lenne a sportra és a
sport szeretetére tanító egészségvédő

programok létrehozása (9,12).
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Testalkat, testösszetétel és az
aerob teljesítmény hosszmetszeti

vizsgálatának tapasztalatai
női főiskolai hallgatóknál

Observations of the Longitudinal Section Examination of the Physique,
Body Composition and Aerobic Performance in College Female Students

Szakály Zsolt-Iháu Ferene-Kjrály Tlbor-Muraj Béla-Konc:zos Csaba
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr

Introduction

ln Hungary the figures for disease
and mortaJity are gradually worsening,
among which the cardio- respiratory
system disorders are significant (Szabó
and Frenkl 1996, Fehérné 1999.) ln
connection to this, obesity is another
reason for anxiety, which occurs when
the consumption of food and the amo
unt of energy used for work do not ba
lance. übesity is adisorder where
body composition changes and which
produces a tendency towards other di
seases (Kovácsné 1997, Farrell et al.
1998, Blair- Brodney 1999, Wei et al.
1999).

This paper shows the first and se
cond results of longitudinal section
examination.

The examination targeted the follo
wing:.

1. The definition of students' physic
and body composition and those chan
ge.

2. Definition of the examined group's
change of the aerob performance fea
tures by means of Cooper- tests.

3. Examination of the relationship
between the buiJd, body composition
and the aerobic performance.

Keywords: physic, body compositi
on, aerob performance, longitudinal
section examination.

Bevezetés

Hazánk népességének megbetege
dési- és halálozási mutatói között elő

kelő helyen szerepelnek a kardio-res
piratórikus rendszer elégtelen működé

séből fakadó halálozási okok, melyek
kialakulásában a mozgásszegény élet
módnak jelentős szerepe van. (Szabó
és Frenkl 1996, Fehérné 1999). Ezzel
összefüggésben a másik súlyos gond
az elhízás, mely a testösszetétel meg-

változásával járó megbetegedés. Kia
lakulásában, az örökletes tényezők, a
helytelen táplálkozás és a mozgássze
gény életmód játszanak szerepet. A
gyermek-serdülő- és felnőttkorban

hosszabb ideig fennálló elhízás, a kö
vérség (Mészáros 1990, Kovácsné
1997, Farrell és mtsai 1998, Blair és
Brodney 1999, Wei és mtsai 1999) sok
betegség (magas vérnyomás, érelme
szesedés, vénás keringési zavarok, az
izületi elváltozások különböző típusai
stb.) rizjkófaktora.

Jelen tanulmány egy hosszmetszeti
vizsgálat első és második adatfelvéte
lének az eredményeit mutatja be. Az
első vizsgálat során a célunk a kiindu
lási állapot objektív meghatározása
volt, a második vizsgálat alkalmával a
tanév során történő változásokat re
gisztráltuk.

A vizsgálat során a következő célo
kat tűztük ki:

1. A főiskolások testalkatának, test
összetételének és ezek változásának a
meghatározása.

2. A vizsgált személyek aerob telje
sítmény változásának a meghatározá
sa.

3. A testalkat, a testösszetétel és az
aerob teljesítmény változás összefüg
géseinek a feltárása.

Anyag és módszer

A vizsgált személyek a Nyugat- Ma
gyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolai Kar első

éves szociál pedagógus-, művelő

désszervező- és tanító szakos női hall
gatói (n=68,) akik csak a heti két kö
telező testnevelési órán vesznek részt.

A testalkatot Conrad (1963), a test
összetételt Drinkwater és Ross (1980)
eljárási javaslatait követve vizsgáltuk.

Conrad módszere a testdímenziók is
meretét feltételezi. A testi felépítést két

fejlődési irány mentén jellemzi. Az
egyes típusváltozatokat a testméretek
bői levezetett indexekben foglalja
össze. Az alkatvariánsok.at, a testará
nyokat jellemző metrikus indexből

(MIX) és az adott arányokhoz társuló, a
mozgatórendszeri fejlettséget bemuta
tó plasztikus index (PLX) értékeiből

derékszögű koordináta-rendszer ala
kítható ki, amelyben az így jellemzett
egyedi variánsok pontokat képeznek.
MIX: a mellkas átmérőinek (szélesség,
mélység) a testmagassággal korrigált
lineáris függvénye, mely az egész test
piknikus vagy leptoszom jellegére jel
lemzőnek bizonyult alkotja a koordiná
ta rendszer függőleges tengelyét. PLX:
a csontozatra és az izomzatra jellemző

három mérőszám (vállszélesség, al
karkerület, kézkerület) aritmetikai
összege, mely a vízszintes tengelyt ké
pezi.

Az antropometriába n az utóbbi 15
évben terjedt el a Drinkwater és Ross
által javasolt testösszetétel becslő eljá
rás. A módszer megalkotói abból in
dultak ki, hogy amennyiben az egyes
testösszetevők mennyiségét meghatá
rozzuk, a frakciók összegének egyen
lőnek kell lennie a könnyen mérhető

testtömeggel. Ezzel a metodikával az
emberi test a következő frakciókra
osztható: a harántcsíkolt izmok töme
ge, a csontok tömege, az esszenciális
és tartalék (depó) zsír tömege, a mara
dék vagy reziduális tömeg, amely dön
tő többségében a zsigerek tömegéből

adódik. A hallgatók testösszetételének
jellemzésére a testtömeg százalékában
kifejezett izomtömeg értékeket hasz
náltuk, a test zsírtartalmának bemuta
tására Parizková J. (1961) módszerét
alkalmaztuk.

A testméretek meghatározását hite
lesített mérőműszerekkel végeztük el.

12 perces járás-futás teszttel (Coo
per-teszt) az aerob állóképességet
mértük. A teszt megalkotásakor a fu
tóteljesítményeket a spiroergometriás
vizsgálat közben mért maximális oxi-
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Plasztikus index

1. Ábra: Főiskolai hallgató nők növekedési típusa a
Conrad- féle alkathálóban 2001. szeptember ~~1002:

április (n=68) .2001. szeptember I
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génfelvevő képességgel (V02 max)
összehasonlítva r = 0,9 korrelációs
együtthatót találtak (Cooper 1970).
Más vizsgálatok szerint az összefüggés
kevésbé szoros. A lányok esetében
Bovend'eerdt és mtsai (1980) 0,65,
Kemper (1982) hasonló értékeket ha
tározott meg egy nagyobb mintán.

A mért adatokat az alapstatisztikai
mutatók kiszámítása után egymintás
T-próbával dolgoztuk fel az elsőfajú hi
ba 5%-os szintjén.

Eredmények

A vizsgált mintában a hallgatók át
lagéletkora az első adatfelvétel során
19,66 év, a második méréskor (fél év
vel később) 20, 29 év volt. Az életkor
megállapításakor kicsi szórásértékeket
kaptunk, így az életkor vonatkozásá
ban a mintánk homogénnek tekinthe
tő.

A két adatfelvétel során azonos test
magasság (165,67 cm illetve 165,39
cm) és testtömeg értékeket (58,12 kg
illetve 57,93 kg) kaptunk. A testma
gasság és a testtömeg mért értékei na
gyobbak Eiben és Pantó (1986) 162,
28 cm-es és Mészáros és mtsai
(1990)) 162,8 cm-es, illetve 56,1 kg
os értékeinél. Az irodalmi adatok és a
vizsgálat eredményei közti különbség
összecseng a fent emlitett szerzők sze
kuláris trendre tett megállapításaival,
mely szerint a nemzedékek közötti vál
tozás eredményeképpen a termet kü
lönbözősége a 1,5 centimétert, míg a
testtömegé 2,0 kilógrammot is elérheti
10 évenként.

A növekvő testtömeg a minta eseté
ben nem az aktív mozgatórendszer fej
lődésének az eredménye. A táblázat
ban látható, hogya testzsirszázalék ér
tékek nagyok, normál értékek (Fehér
né, 1999) a 18-22 %-k között találha
tóak. Megfigyelhető, hogya nagy szó
rásértékek ellenére az első adatfelvétel
során egyetlen olyan értéket sem talál
tunk, mely az "egészséges sávon" be
lül lenne. Bár a két mérés a zsirszáza
lék átlagai szignifikáns különbséget
mutatnak, az értékek még így is az
élettanilag elvárható sáv felső határán
kívül vannak. A jelenség sajnos nem
egyedi, hasonló tendenciák tapasztal
hatóak más minták (Szollár 1986, Bo
dzsár 1999) esetében is.

A nagy testzsírszázalék értékekhez
kicsi relatív izomtömeg (34,71 %, ilIet
ve 39,16 %) párosul. A második mérés
során kapott izomtömeg értékek már
megközelítik az élettanilag kivánatos
(Mészáros, 1990) kb. 40 %-os szintet.

A testzsirtartalom és izomtömeg vál
tozást együttesen vizsgálva kedvező

irányú testösszetétel változást tapasz-

talunk. A zsírszázalék értékek csök
kentek, mig az izomtömeg értékei nőt

tek.
A testalkat az egyén öröklött és szer

zett szomatikus tulajdonságainak az
összessége. A felnőttkori testmagas
ság és a hozzá társuló testarányok
nagyrészt öröklött jellemzők. A testal
kat változásában a környezet hatásai
kisebb jelentőségűek, és általában csak
korlátozzák az adott tulajdonság gene
tikailag kódolt kiteljesedését (Bou
chard és mtsai. 1997). A vizsgálatunk
során alkatbeli változást nem tapasz
taltunk. A metrikus indexek átlagai (
l, 21 és -1,15) az enyhén negatív ér
téktartományba esnek. Hallgatóink
testarányait jellemző metrikus index
értékei erőteljes heterogenitást mutat
nak, a mintában a szélsőséges alkattí
pusok is megtalálhatóak. A mozgató
rendszeri fej lettséget tükröző plasztikus
indexek a Conrad- féle alkathálóban
kisebb területen szóródnak. Az értékek
a normoplasztikus területen tömörül
nek, bár a szélsőséges értékek itt is
megjelennek (1. ábra).

Az állóképesség, a keringés- légzési
szervrendszer teherbírását (kardio
respiratórikus fittség), az egész szerve
zet tartós fizikai igénybevételéhez való
alkalmazkodását tükrözi. Az állóké
pességi teljesítmények ugyanis a jel
zett szervek, szervrendszerek fejlettsé
gétől és edzettségétől függnek, és egy
ben e rendszerek funkcióit is javítják.
Az állóképesség a maximális oxigén
felvevő- és szállító képesség (aerob
kapacitás) laboratóriumban történő

meghatározásával jellemezhető a leg
pontosabban. A mindennapos gyakor-

latban azonban az alap-állóképesség
szintjére egyszerűbb és olcsóbb pálya
vizsgálatokból következtetni. A Coo
per- teszt, mely több ezer eredmény
alapján került standardizálásra, vi
szonylag objektív képet ad a tesztet
végrehajtó adekvát szervi funkcióiról.
Figyelembe kell azonban vennünk,
hogya fizikai teljesitményekben az
adott szervek, szervrendszerek funkci
óképességén túl sok más képesség is
szerepet játszík. Tudomásul kell tehát
vennünk, hogy egy adott teljesítmény
értékelésekor mindazokat a képessé
geket együttesen értékeljük, melyek az
adott teljesítményben szerepet játsza·
nak. Az állóképességí teljesítményben
különösen jelentősek azok pszichés
képességek, melyek segítik a végre
hajtót a jelentkező fáradtság, sőt fájda
lom elviselésében. Mégis azt mondjuk,
hogy az állóképességi teljesítmények
ben a szervi funkcíóknak döntő jelen
tősége van, hiszen a jó keringési rend
szer többek között azt is eredményez
heti, hogya fáradtság és a fájdalom is
később jelentkezik.

A kardio-respiratórikus eredmények,
elmaradnak az életkori standardokhoz
viszonyítva (Barabás 1988, Fehérné
1999). Cooper (1982) szerint a hallga
tók a "gyenge" teljesítménykategóriá
ba sorolhatóak. A Cooper- teszt ered
ménye és a testsúly közötti negatív
összefüggés közismert, mely a mi ese
tünkben egyfajta magyarázata lehet a
gyenge teljesítménynek, hiszen az ae
rob teljesitőképességet a nagy testzsír
tartalom kedvezőtlenül befolyásolja. A
gyenge teljesítmény másik magyará
zata az, hogy az aerob állóképesség

1. sz. ábra
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1. táblázat: Antropometriai jellemzők és motorikus teljesítmények

2003/1

Nők (n = 68)
I. mérés (2UOl. szeptember) II. mérés (2002. aprilis)

x sd range x sd range p
Eletkor 19,66 133 1820-24,68 2029 1 34 18,84-2531 -
Testmaaassáa (cm) 165,67 5,52 154,0-177,2 16539 5,62 154,0-177,O NS
Testtömeg (kg) 58,12 8,91 425-86,0 5793 903 43,0-8450 NS
Becsült testzsír % 2909 609 2304-4095 240 484 13 18-3767 p=O 001
Becsült izom % 34,71 309 3204-4095 3916 2,33 3397-4473 p=OOl
Conrad· IMIX -1,21 055 -224-087 -1 15 053 -2,12-0,73 NS
komponens IPLX 77 93 3,86 68,20-89,70 7772 359 692-882 NS
Cooper- teszt 1819,20 265,55 1150-2490 1751 9 2073 1200-2480 NS
Jelmagyarázat: n= elemszám, x= átlag. SD= szórás. Range: a legkisebb és legnagyobb mért érték.

erősen függ a rendszeres edzéstől.

Hallgatóink heti fizikai aktivitása csak
a kötelező testnevelési órákra korláto
zódik, melyek terjedelme, intenzitása
és gyakorisága, valamint az órákon ta
pasztalható inaktivitás nem nyújt
adekvát ingert az edzettségi állapot, a
teljesitőképesség fejlődéséhez.

Megbeszélés
és következtetések

A felmérések eredményeit a hallga
tókkai elméleti órák keretében elemez
tük, melynek során az egészséges élet
módhoz szükséges információkkal lát
tuk el őket. Felhívtuk a figyelmüket ar
ra, hogy az egészséges létezéshez
szükséges erőnlét elérése és megtartá
sa szükségszerű lenne. Megísmertettük
velük a mentálhígiénés szokások, a
helyes táplálkozás, a testnevelés és a
sport preventív és rekreácíós értékeit,
illetve ezek szerepét az életminőség

alakulásában. Ezért feltételezzük, hogy
a második mérés során tapasztalt ked
vező testösszetétel változást életmód
váltás eredményezte. A zsírszázalék át
lag csökkent, az izomtömeg átlag nö
vekedett. A két mérés esetében a test
tömeg átlagok nem változtak, ezért
izomtömeg átlag növekedésében, an
nak ellenére, hogya Cooper-tesztben
érzékelhető változást nem tapasztal
tunk, a fokozottabb fizikai aktivitásnak
jelentős szerepet kell tulajdonítanunk.

A mért paraméterek esetében nagy
szórásértékeket kaptunk, mely a hall
gatóink testalkatának, testösszetételé
nek és aerob teljesítményeinek a jelen
tős különbözőségére mutat. A test
összetétel és a kardio-respiratórikus
rendszer edzettsége azonban fizikai ak
tivitással jelentősen javitható. Ez a
tény is alátámasztja a testnevelés
szükségességét, és a képességek sze
rinti differenciálás fontosságát a felső

oktatásban.
A vizsgálat eredményei alapján le

vonható az a következtetés, hogy hall
gatóinknál mind a kardio-respiratóri-

kus rendszer, mind az elhízás rizikófak
torai megtalálhatóak, melyek előreve

titik az egészségi állapot kedvezőtlen

változásait. A problémát tovább sú
lyosbítja, hogy a főiskoláról kikerülő

tanítók, szociálpedagógusok és műve

lődésszervezők fontos feladatai közé
fog tartozni az egészségnevelés, az
egészséges életmód igényének a kiala
kítása.
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Application of Humet-R Syrup as a Food
Supplement in the Nutrition of Top Athletes
A HUMET-R szirup táplálékkiegészítő alkalmazása élsportolók táplálkozásában

Szab6 S. András
Szent István University. Faculty of Food Science
Department of Food Chemistry and Nutrition. Hungary

Table 1. Average daily requirement for man and the content of 1 unit (10 ml)
HUMET-R syrup

Reauirement 10 ml HUMET-R
element m %
K 3000 36.7 1.2
Mq 350 15 4.3
Fe 12 14 116.7
ln 15 10 66.7
Mn 4 3 75.0
Cu 3 2 66.7
V 0.2 0.5 250.0
Co 0.02 0.2 1000.0
Mo 0.35 0.175 50.0
Se 0.12 0.125 104.2

Abstract

HUMET-R is a roborating product - fo
od supplement - for elimination of macro
and micro elements deficiency of the hu
man organism. In the paper information
is given about the physiological aim of
application of HUMET-R and the analyti
cal investigations of chemical compositi
on, as weIl. The article deals wi th questi
ons of application of HUMET-R also in
the nutrition of top hungarian lifters.

Key-words: food supplement, HUMET
Rsyrup, trace elements, weigthlifting

Összefoglalás

A HUMET-R szirup egy roborálószer,
olyan táplálék-kiegészítő, ami a szer
vezet makro- és mikroelem hiányának
kiküszöbölésére alkalmas. A cikk is
merteti a HUMET-R alkalmazásának
élettani okát s a kémiai összetételének
analitikai vizsgálati eredményeit. Tár
gyalja a HUMET-R alkalmazásának ta
pasztalatait a sporttáplálkozásban ill.
élvonalbeli magyar súlyemelők táplál
kozásában.

Kulcsszavak: HUMET-R szirup,
nyomelemek, súlyemelés, táplálék
kiegészítő

Introduction

It is evident, that at present the very
high level of sport results is based on
the knowledge of many other siences 
e.g. biomechanics, physiology, psy
chology -supporting the sport science
and the practical work of coaches. One
ofthese supporting sciences is the nut
rition science, trying to create for the
top athletes a good balanced, adequate
nourishment, based on application of
different food supplements, as weil.
The term poor nutrition in general
means a deficit of energy providers
and protein, but also a deficiency of
biologically active substances (e.g.
vitamins, minerals).

The minerals - including macroele
ments (e.g. K, Ca) and essential trace
elements (e.g. Fe, Se) - play a decisive
role in living organisms, different mic-

roelements are compounds of enzymes
or activators of enzymes, regujating the
metabolic processes in the human
body. For the sustainable complex in
ternal balance of the organism the op
timum ratio of the essential elements is
of primary importance. Mineral defici
ency can lead to serious functional dis
ruptions, especially when the body is
under load (Neumann, 2001).

HUMETR-R syrup is a special food
supplement, a roborating hungarian
product for elimination of the macro
and trace elements deficiency of the
human organism. The product in form
of syrup contains a number of different
macro and micro elements and humic
acids, but also sugar in considerable
amount, so it is not for persons, suffe
ring in diabetes. It should be mentio
ned that recently you can buy it also in
form of tablets (HUMETIA), with low
amount of sugar, containing artificial
sweeteners (aspartam, acesulfam-K) .
Anyway, ali of our measurements were
carried out with HUMET-R syrup, and
the conclusions are based also on the
experiences with syrup form product.

The paper deals with the
following topics:

- aim of application of HUMET-R
syrup as a food supplement

- analytical investigations for determi
nation of the composition of HUMET-R

- application of HUMET-R in sport
nutrition

Aim of application of HUMET-R
suryp as a food supplement

ln case of regular application of HU
MET-R syrup for children 5 ml, for adults
10 ml, for top athletes 20 ml is the daily
recommended dose. The physiological
expectations are the following:

- treatment of mineral deficiency
- iron supplementation, prevention

of iron deficiency in case of high iron
demand

- improvement of resistance of the
body against illnesses

- general roboration in postoperative
state

It should be mentioned also the proved
removing effect for toxic heavy metals
(e.g. Pb, Cd). It means that the applica
tion of HUMET-R decreases significantly
the Pb-content of the blood and increa
ses the Pb-concentration of the urine
(Medzihradszky, 1997). 14 days applica
tion of HUMET-R decreased e.g. the
blood Pb-level by 50 % in case of conta
minated (Pb-exposure) population.

Analytical investigations for determi
nation of the composition of HUMET-R

Table l shows the average daily re
quirement for man and the official
(declared) content values of 1 unit (10
ml) HUMET-R syrup. You can see that
in case of trace eJements the content is
comparable with the daily physiologi
cal requirement of the human body,
even in case of V and Co the amount
coming from the HUMET-R syrup is
significantly more than the demand.

The analytical investigations for de
termination of the real chemical com
position of the HUMET-R syrup were
carried out at the Central Laboratory
and the ICP Laboratory of the Univer-
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Table 3. Results of analytical measurements of HUMET-R carried out at the ICP
Laboratory

elements concentration (mg/l) ratio of measured
to the decleared

expectable measured %
(decleared)

Al 35.0
Ba 1.34
Ca 526
Co 20 18.3 91.5
Cu 200 140 70.0
Fe 1400 1346 96.1
K 3667 4480 133.1
Mq 1500 1571 104.7
Mn 300 273 91.0
Mo 17.5 14.8 84.6
Na 616
p 1325
Se 12.5 8.6 68.8
Si 44.4
Sr 3.13
Ti 2.4
V 50 44.8 89.6
Zn 1000 912 91.2
Averaae 92.1
SD 18.1

Table 2. Results of analytical measurements of HUMET-R carried out at the
Central Laboratory

element concentration (m Ifi) ratio of determined
determined nominal to the nominal vaJue

non specified specified %
AI 35.6
As < 0.25
B 1.28
Ba 1.27
Ca 435
Cd < 0.02
Cr 0.22
Hq < 0.05
Na 484
Ni 0.55
P 637
Pb < 0.2
Co 14.7 20 73.5
Cu 120 200 60
Fe 1276 1400 91.1
K 4160 3667 113.4
Mq 1185 1500 79
Mn 217 300 72.3
Mo 12.3 17.5 70.3
Se 8.0 12.5 64.0
V 36.6 50 73.2
Zn 708 1000 70.8
Averaqe 76.8
SD 15.3

sity. Two analyticaJ methods - at the
Central Laboratory AAS technique, at
the ICP Laboratory ICP-AES technique
- were applied after microwave dest
ruction. Information about the results
are given in tables 2 and 3. The samp
les analysed at the Central Lab and the

JCP Lab were different, com ing from
different pharmacies, representing dif
ferent production times.

The resuJts given in tables 2 and 3
prove that in some cases the differen
ce between the declared and the mea
sured concentration can be significant,

in general the products contain for es
sential trace elements less or slightly
less concentration values than the dec
lared ones (Szabo et al., 1997, 1998).

Application of HUMET-R
in sport nutrition

ln the nineties the HUMET-R syrup
was widely used by athletes of different
sport branches as a food supple
ment(Petrekanits, 1998). The product
was successfully applied also in we
ightlifting, used during preparation of
the selected team e.g, for the 1996
Olympic Games (Zsuga, 1998). To
produce the following effects the time
requirement is minimum 3 weeks:

• regulation, optimization of blood
parameters (e.g. Htk value)

• improvement of aerob ability
• higher loadability
• better and faster recovery
• positive influence on the general

state of health of the athletes
COCLUSIONS
1. HUMET-R syrup contains several

essential trace elements, so applicati
on of this product is favourable from
point of view of prevention or treat
ment of mineral deficiency

2. This food supplement is an effecti
ve tool in regulation of the balanced mi
neral metabolism, and has a removing
effect for toxic heavy metals, as weil

3. Regular application of HUMET-R
for preparation of top athletes has po
sitive influence on the performance le
vel and the healthy status
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Összefog lalás

Alapos szakirodalom elemzés és
személyes tapasztalatok alapján a
sportolók életében a siker, a kiválasz
tás és a tehetség kiemeit kérdéskörnek
tűnnek. A tanulmány során vizsgála
tunk a következő kérdések megvála
szolására irányult: kiből lehet sikeres
dobóatléta, feltétele-e a sikernek a te
hetség, és mi az a kor, amikor a dobó
atlétikával érdemes illetve már lehet
foglalkozni. A kérdőíves feldolgozás
szolgált e dolgozat eszközéül, melyet
50 dobóatléta töltött ki, és küldött vis
sza. Nem parametriás statisztikai
elemzés alapján eredményünk azt mu
tatja, hogy megfelelő kiválasztás (14
16 éves korban), tehetség, edzői és
családi háttér szükséges a sikerhez. A
válaszokból kiderült, hogya sikernek
előfeltétele a tehetség. Osszefoglalva,
a testnevelő jó döntése, a sportoló
adottságai és kitartó munkája, vala
mint az edző szakértelme és pedagógi
ai tevékenysége mind feltétele a dobó
atléták sikerességének. Az eredmé
nyek alapján elmondható, hogy érde
mes lenne tovább vizsgálni a kérdés
kört, esetleg másféle szempontok és
minta alapján.

Kulcsszavak: siker, tehetség, kivá
lasztás, dobóatlétika

Abstract

Success, selection, and talent issues
seem to have critical importance when
we consider the wide selection of lite
rature available in the field of sports.
During our extensive research, we we
re looking for answers for the following
questions: who can become a success
fui thrower, if talent is necessary for

l success, and what age seems to be the
I best to start throwing events. A ques
Itionnaire was used in the course ofl study, and there were 50 athletes ans-

wering ali the questions. A non-para
metric statistical method was used to
analyze the answers. The findings pro
ved that to be successful an athlete ne
eds appropriate selection (age of 14
16), talent, solid background and sup
port of coaches and family. It was also
found that talent is fundamental to ga
in success. In summary, a good deci
sion of the physical education teacher,
the athletes' ability and attitude, and
the coach's experience and knowledge
are necessary for success. ConcIusi
on, the success, selection, and talent
issues are worth further researching.

Key-words: success, talent, selecti
on, and throwing events

Mint ahogya mi esetünkben is volt
annak idején, véleményünk szerint a
sportolók többsége számtalan kiemel
kedő edzővel és sportolóvaltalálkozik
sportpályafutásuk alatt. A sikerre áhi
tozó sportolók azon gondolkoznak,
hogy az olimpiai-, világ- és Európa
bajnokok vajon mitől lettek sikeresek,
mennyivel és miben voltak tehetsége
sebbek társaiknál. Mások tehetséges
nek tartották őket egyáltalán? Talán a
megfelelő időben kezdtek el sporttal
foglalkozni? E kérdések mentén még
az is érdekes lehet, hogy vajon mi kell
ahhoz, hogy valakiből sikeres sporto
ló váljon. Erdeklődésünknek és a szak
irodalom kívánalmainak megfelelően

e tanulmánnyal a célunk, hogy az
előbb említett kérdéseknek utánajár
junk, és kutatásunk segítségével spe
ciálisan a dobóatlétikára vonatkoztat
va minél pontosabb válaszokat ad
hassunk.
Mindenekelőtt többféle szemszög

ből közelítjük meg és foglaljuk össze a
siker kérdését. Azon kívül azt is rövi
den megvizsgáljuk, hogy milyen lehe
tőségek vannak a fiatal sportolók ki
szűrésére, és vajon miért és hogyan
szükséges a tehetséges sportolók ki-

választása. Végül arról is szólunk,
hogy mit is jelent tehetségesnek lenni,
és kit is tart a sportszakma, illetve a
sportszakmán belül a dobóatlétika,
tehetségesnek.

Siker

Sokak szerint a sikert meglehetősen
nehéz konkrétan megfogalmazni. Bi
róné (1994) szerint sikerről akkor be
szélünk, ha az egyén elérte azt a telje
sítményt, amelyet önmagától megkö
vetelt. Magától értetődően a sportoló
életében a legnagyobb szerepet a siker
jelenti, amely többek között elégedett
séget, örömöt, egyfajta csodálatos ér
zést okoz. A siker átélése, vagyis cél
jaink elérése újabb hajtóerőként hat
nak ránk, és távolabbi célok meghatá
rozására, illetve ezek elérésére késztet
nek bennünket.

A sikeres embereket természetesen
nem csak embertársai ismerik el és
becsülik meg, hanem mindenek előtt

saját magukat is elismerik és megbe
csülik. A siker révén alakulnak ki ezen
értékek, érzések és érzelmek, mely
belső jelzések fontosak nem csak a
sportolónak, edzőnek, de minden nem
sportoló ember számára is. Elismerés
re és megbecsülése tudvalevőleg min
denkinek szüksége van, az ember nem
tud élni anélkül, hogy valamilyen érté
künket mások el ne ismerjék (Biróné,
1994 ).

A siker, a sikerre való törekvés ter
mészeténél fogva döntő jelentőségű

minden ember életében. Különösen fi
atal korban fontos, hogya nagy erőfe

szítéssel elért sportsikereket a sportoló
átélje. Szakemberek szerint ez jelentő

sen befolyásolja a közösségben elfog
lalt helyét, és meghatározza önértéke
lését. Ha mindezt elfogadjuk, a sikert
nem csak célnak tekinthetjük, hanem
egy pedagógia í eszköznek a nagyobb
teljesítmény elérésére, a közösségben
elfoglalt helyzet stabilizálására, a sze
mélyiség egyensúlyának megteremté
sére és a sport iránti igények felkelté
sére (Rubinstein, 1964).



2003/1 =
Kiválasztás

Jó adottságú, sikerre törekvő fiatal
nagy számban található az általános
és középiskolák többségében. Jó
adottságúaknak mondjuk azokat az
egyéneket, akik öröklött, anatómiai,
élettani tulajdonságok és személyiség
jegy jellemzőkkel, idegrendszeri és
testfelépítési előnyökkel rendelkeznek.
Az adottságok nyilvánvalóan nem
csak külsőleg nyilvánulnak meg. Test
felépítési előny például a kar vagy láb
hossza, idegrendszeri működéshez

kapcsolódó előny viszont a fehér és rö
vid rostok aránya az izmokban. Ha az
adottsághoz hozzáillesztjük a nevelést,
az edzést és minden külső befolyásoló
hatást, a képességek fogalmához ju
tunk (Makszin, 2002) Amikor az adott
sággal egy bizonyos sportágban tény
legesen gyorsan és hatásosan reagá
lunk valamire, ennek egyik megnyilvá
nulása lehet a tehetség.

A versenysportra való kiválasztás je
lentőségét már az ] 950-es években
felismerték , és több ország is hang
súlyt fordított rá. A volt NDK kiemel
kedő sportsikereinek egyik tényezője

az 1972-ben elindított, az azonos el
vekkel, eszközökkel és módszerekkel
végzett kiválasztás (Kupper, 1991).
Alapja, sportágtól függően, a 6-7, ilIet
ve a 8-9 éves általános iskolások ki
szűrése mind testalkati, mind motoros
teljesitmények, valamint tanulmányi
előmenetel alapján történt. Az általá
nos iskolák a sportszervezeteknek azo
kat a fiatalokat ajánlották, akik az or
szágos viszonylatban a legjobb 20%
nak megfeleltek.
Később azonban az a felismerés ter

jedt el egyre inkább, hogy a tehetség
felismerésének nem a teszteljárás a
leghatékonyabb módja, mivel a spor
toló egész személységének, vagyis ozi
kálisan, pszichikailag, szociálisan és
biológiailag is meg kell felelnie. Tudo
mányos kutatások folynak abból a cél
ból, hogya gyakorlat részére teljes bi
zonyossággal alkalmazható komplex
eljárásokat és módszereket találjanak.
Hogya fejlődést jobban megértsük, a
következőkben a kiválasztás négy faj
tájáról fogunk beszélni.

l. A természetes kiválasztódás. Har
sányi és Sebő (1989) a legismertebb
kiválasztási eljárások közé sorolja a
természetes kivá lasztódást. A termé
szetes kiválasztódás elmélete szerint,
ha a felnövekvő nemzedék minden
tagja annyi mozgáslehetőséghez jutna,
hogy öröklött adottságai megmutat
koznának, akkor magától megoldódna
a kiválasztódás problémája. Ez azon
ban természetesen nem lehetséges.
Kivételnek tekinthetjük azonban a test-

nevelés órát, amely alapvető lehetőség

az iskolában, és ahol a testnevelő tanár
sokoldalú és szisztematikus megfigye
lést végezhet.

2. A közvetett kiválasztás. A közve
tett kiválasztásban, írja Harsányi és
Sebő (1989), a kiváló adottságú spor
tolók a kisebb vagy azonos edzéster
helésre nagyobb teljesítményfejlődés

sei reagálnak. Ez a kiválasztási mód
szer feltételezi, hogya legjobb adottsá·
gúak részt is vesznek az edzésen, ezt
azonban a gyakorlatban nem lehetett
sem bizonyítani, sem véghezvinni.

3. Sikeren alapuló kiválasztás. Igaz
nak tűnik Harsányi (1989) állítása,
mely szerint hasznos és hatásos lehet a
sikeren alapuló kiválasztás. Eszerint
azok a jobb adottságú sportolók, akik
versen yről versenyre egyre több ellen
felüket győzik le. A gond itt csak az le
het, hogy egy ilyen versenyen nem biz
tos, hogy valamennyi kiváló adottságú
fiatal részt vesz. Tehát ez a módszer
sem tűnik megbízhatónak.

4. Tudományos kiválasztás. A tudo
mányos kiválasztás az előző kiválasztá
si fajtáknál pontosabb és talán haszno
sabb megoldásokat kinál. Egyszeri
adatfelvétel, tesztelés és ezek többszöri
ismétlésének segítségével történik a ki
választás, és természetesen, mint ahogy
a nevében is hordozza, tudományos
módszerek használata is számításba jön.
A sporttudomány mindenek előtt arra
törekedett és törekszik, hogyagyer·
mek - és serdülőkori értékeket felhasz
nálva felnőttkori eredményességet előre

tudjon jelezni (Harsányi, 1996).
A kiválasztás szempontjai. A kivá

1asztás elengedhetetlen kelléke a vizs
gálat, mely a szociális, a fizikai, a pszi
chikai és a bíológiai érettséget hivatott
megmérni. Rókusfalvy (198l) véle
ménye szerint a sportágra való alkal
massághoz nemcsak bizonyos fizikai
képességek vagy tehetség szükséges,
hanem a sportoló egész személyiségé
nek meg kell felelnie asportági tevé
kenységhez. Nem elegendő a fizikai
képességvizsgáló tesztek alkalmazása,
mert ezekből nem lehet következtetni
az érzelmi, motivációs tényezőkre.

Csak a fizikai képességvizsgáló tesztek
alkalmazásával az egyén dinamikus
jellemvonásaiból nem sokat tudunk
meg. Fontos tényezőként jelenik meg
a vízsgálatoknál, hogya kornak meg
felelő szinvonalú legyen, és a fiatal ért
se meg a feladatot.

A kiválasztás szakaszai. Nádori
(] 987) a kiválasztásnak három szaka
szát különbözteti meg. Az első sza
kaszban az általános iskolák tömeges
felmérése áll Fizikai teljesitmény tesz
tekkel, amely erő, gyorsaság, állóké
pesség, hajlékonyság és testalkati

adatokból tevődik össze. A második
szakasz a sportolás kezdetétől tart a
választott sportágban az edzéshatás
folyamatos értékelésével. Ezt követő

en kerülhet sor, a mi érdeklődésünk

nek megfelelően, a dobó versenyág fe
lé való irányításra.

Tehetség

A tehetség kibontakozása és fejlődé

se szempontjából nagyon fontos, hogy
a tehetséget korán felismerjük (Nádori,
1987). A sikeres sportolók példája azt
mutatja, hogy alkalmasságukat korán
feUsmerték, tehát a kiválasztás, mint a
siker első és legfontosabb tényezője

szakszerűen lett végrehajtva. A siker
elérésében emellett természetesen az
is lényeges, hogy folyamatosan bizto
sítva voltak a megfelelő testi fejlődés

feltételei, és a későbbi speciális képes
ségeik megfelelő irányba haladó fej
lesztése. Itt érdemes röviden megnéz
nünk, hogyan viszonyul a tehetség
kérdése a képességhez.

A képességeket magasabb szinten
birtokló sportotót tehetségnek nevez
zük. A környezetnek a tehetség kibon
takozásában aktív szerepe van, mert az
edző feladata, hogyaversenyzőből ki
hozza a benne lévő tehetséget, és ebből

közösen sikert kovácsoljanak. Lénárd
(1981) szerint a tehetség felismerése
gyermekkorban még nem lehetséges.
Ezért minden versenyző képességfej
lesztését egyforma gondossággal kell
kezelni. A versenyzőkben az adottsá
gon kívül már fiatal korban tudatosíta
nunk kell a motiváció, az önértékelés,
nehézségek leküzdése, kitartó, szívós
munka megkedvelésének fontosságát.

Harsányi (2000) szerint sporttehet
ség az, akinek mind az egészségi álla
pota, pszichikai, élettani, antropomet
riai, motorikus és szocializációs adott
ságai kiemelkedők. Ezen tulajdonsá
gok szerinte a fejlődés, érés egy szaka
szában olyan színvonalúak, és a fel
készülési szakaszokban olyan iramban
fejlődnek, hogy megfelelő edzéstevé
kenység mellett csúcsteljesítmény és
siker eléréséhez vezethetnek.

Nádori (1985) szerint a tehetséges
sportolót társaitól az különbözteti meg,
hogy ugyanazon munkavégzés mellett
eredménye látványosabb, illetve a ter
helést jobban bírja, rövidebb idő alatt
regenerálódik, a mozgástanulás során
a technikai elemeket gyorsabban elsa
játítja, és ezeket jobban alkalmazza. A
tehetség további ismertetőjegyei, hogy
szívesen vállal magasabb kockázatot
és téthelyzetet, és ezekben a szituáci
ókban a feladatnak megfelelően cse
lekszik (Rókusfalvy, 1985). A tehetség
másik jellemzője a jó küzdőképesség,
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kaptunk, ez átlagosan 10.94 év (szórás
3.38), a dobóatlétika elkezdése 10 és
19 éves kor közé esett, ami átlagban
14.42 évnek felelt meg (szórás 2.20).
A sportolókat a legjobb elért eredmé
nyük alapján, a minősítésük szerint hét
csoportba soroltuk, ezeket az 1. sz. gra
fikon láthatjuk.

A kérdőívek feldolgozása kézi illetve
gépi úton, számítógéppel történt. Az
elemzést úgy végeztük, hogy az egy
azon kérdésekre adott válaszokat kate
góriákba gyűjtöttük és megfelelő

szempontok szerint csoportosítottuk és
kódoltuk őket. Az adatok osztályozá
sának alapja az adatok egymáshoz va
ló viszonya és az ebből származó infor
mációk voltak (Falus, 2000). Mivel a
kérdőívből kapott válaszok között
semmiféle matematika kapcsolat nem
volt és semmiféle sorrendiség nem volt
megállapítható, ezért a nominális ská
lához tartozó nem paraméteres statisz
tikai módszereket használtunk. Az
adatok feldolgozásához az SPSS 10.0
statisztikai feldolgozó és elemző prog
ramot választottuk. (1. sz. grafikon)

Eredmények

10

20

lölte meg. Az anyagi- és erkölcsi siker
a minta JO%-ának volt fontos, míg a
maximumot kihozni önmagából a vá
laszt adók 6%-a válaszolta. (2. sz. gra
fikon)

Arra a kérdésre, hogy mí volt a ver
senyzők célja pályafutásuk elején, a
következő válaszok születtek. Legtöb
ben, 32%-ban a nemzetközi szinten va
ló versenyzést, illetve olimpiai részvé
telt tűzték ki célul maguknak. Jó ered
ményt elérni és jól dobni a versenye
ken 22%-nak volt a célja. Asportolók
16%-a válogatott, illetve a magyar él
mezőnybe szeretett volna kerülni.
Akik mind nemzetközi, mind magyar
szinten szerettek volna eredményesek
lenni, az a minta 16%-a volt. A kérdő

ívet kitöltött sportolók 14%-nak nem
volt konkrét célja pályafutása elején.

A mindennapos edzés miatt a ver
senyzők 48%-nak kevesebb szabad
időre és szórakozásra volt lehetősége,

ami a többi válaszhoz képest szignifi
káns különbséget mutatott az F =
46.720 (df = 5) p<O.OOOl értéknél.
Megemlítendő a tanulásról, a család és
barátokról való lemondás, melyet 4
4%-ban adtak válaszul. Huszonhat
százalék egyáltalán nem érezte lemon-

Siker dásnak a mindennapos edzést.
A kutatómunka során azt tapasztal- A dobóatléták 96%-a válaszolt igen-

tuk, hogya kérdőivet kitöltött sporto- nel arra a kérdésre, hogy mindent egy-
lók 26%-ának a siker nem jelentett bevetve megérte-e a rendszeres és
mást, mint versenyeken jó eredménye- mindennapos edzést választani. Ez az
ket elérni, illetve versenyt nyerni. Má- elemzés során szignifikáns különbséget
sok elismerése, illetve mások megbe- mutatott a kérdésre adott válaszok
csülése asikerért 22%, a cél elérését a szempontjából az F = 42.320 (df= 4)
sikerért 20%, az önmagával való meg- p<O.OOOJ értéknél. A válaszadók 4%-a
elégedettséget a válaszadók 16%-a je- pedig azt a választ adta, hogy részben

Versenyzők minősítése 1. sz. graf~
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mely mindig jelen van a probléma
megoldásoknál. Bármely elmélet
mentén is közelítsük meg a tehetséget,
az adottságok mellett minden esetben
lényeges a megfelelő környezeti és tár
sadalmi segítség.

Módszerek

Kérdéseinek megváJaszolásá hoz a
szakirodalom alapos felkutatása és át
tekintése után a dobóatléták vélemé
nyére és tapasztalataira támaszkod
tunk. Jelen dolgozat fő eszközéül a
kérdőívet választottuk, amelyhez a 18
évnél idősebb még aktív, valamint
sportpályafutását már befejezett ma
gyar gerelyhajítók, súlylökők, disz
kosz- és kalapácsvetők segitségét kér
tük és kaptuk.

A kérdéseket a kiválasztás, a tehet
ség és a siker alapján csoportosítottuk
úgy, hogy megfelelő mennyiségű és mi
nőségű információt kapjunk a verseny
zőktől. Kíváncsiak voltunk arra, hogy
miben tartották a fiatal sportolókat te
hetségesnek, illetve annak érezték-e
önmagukat, és milyen céljaik voltak,
amikor elkezdtek rendszeresen dobás
sai foglalkozni. Meg akartuk tudni, hogy
kinek, mít jelent a siker, mi tesz valakit
sikeresséé és mi volt az első sikere,
amely meghatározta későbbi pályafutá
sát. Arra is rákérdeztünk, hogy az egyes
környezetj tényezők (edző, edzéstársak,
család, barátok, pénz) mennyire befo
lyásolják a sikert az edzésmunkában, il
Ietve a versenyzésben.

A kérdőÍvet összesen 50 dobóatléta
töltötte ki, amely talán kis számnak tű

nik, de a Magyar Atlétikai Szövetség
nem hivatalos adataira támaszkodva
ma Magya rországon mindösszesen 150
fő leigazolt dobóatléta létezik. Ebbe a
számba még azok is beletartoznak, akit
például csak az ügyességi csapatbaj
nokságok miattideig!enesen igazolnak
le dobóatlétának. Igy véleményünk
szerint a populáció nagyságához ké
pest az ország dobóközpontjaiból
(Szombathely, Nyíregyháza, Veszprém,
Szekszárd, Budapest) származó 50 fő

reprezentatív mintaként szolgál.
A kérdőívet kitöltő 50 főből 34% női

és 66% férfi dobóatléta volt. A verseny
számok megoszlását tekintve a követ
kező volt a megoszlás: 48% gerelyhají
tó, 32%kalapácsvetö, 16% diszkoszvető

és 4% súlylökő. Ezek az arányok az
adott öt helyszín sportág i jellegzetessé
gét és arányait mutatja, és mint ilyenbe
kivülről nem szándékoztunk beavatkoz
ni. Fontos adatnak találtuk megkérdez
ni a sportoló életkorát, amí 18 és 70 év
közötti voltak, ez átlagban 30.14 év
(szórás 13.68). Az aktiv sport elkezdé
sére 5 és 17 év közötti eredményeket
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Kiválasztás

olyan időszaka, amikor abba akarta
hagyni a sportolást.

Arról, hogy mi is tesz valakit sikeres
sé, megoszlanak a vélemények. Elsőd

legesen a pszichikai szempontot a vá
laszadók 26% jelölte meg, a valós ered
ményeket és célok elérését azonosan,
24-24%-ban válaszolták. Sikeressé a
minta 18%-a szerint főleg a sok munka
és tehetség tesz. A sikerhez mind a
pszichikai, a sok munka, tehetség, cé
lok, eredmények szükségesek, ami a
dobók 8%-ának volt a véleménye.

Ahhoz, hogy egy dobóatlétából sike
res versenyző legyen, mind koordiná,
ciós és kondicionál is képességekre,
pszichikai és testalkati adottságokra,
valamint megfelelő technikai tudásra
szükség van. Ezt állitotta adobók
58%-a, amely statisztikailag szintén
szignifikáns különbséget mutatott az F
= 63.280 (df=5) p< 0.0001 értéknél. A
kimagasló kondicionális képesség ön
magában is elég a siker elérésére 14%
szerint, mig 10% a pszichikus tényező

ket (kitartás, akarat, szorgalom) jelölte
meg. Nyolc százalék szerint együtte
sen kellenek a kondicionális, koordiná
ciós és pszichikai tényezők. A kondi
ció és technika együtt 6% szerint szük
séges a testalkatot pedig 4% jelölte
meg meghatározó tényezőként.

Az atléták első fontos sikerüket, mely
meghatározta pályafutásuk további
menetét 60%-ban a serdülőkorban ér
ték el. Ez a nem paraméteres statiszti
kai elemzés során az F = 39.280 (dfoo3)
p< 0.0001 értéknél mutatott szignifi
káns különbséget. Ifjúsági vagy junior
korban ez 28% volt, 8%-nak a váloga
tottság volt meghatározó pályafutásá,
ban, felnőtt korban ez csak 4% volt. (4.
sz. grafikon)

A sportolás megkezdéséhez a szülők

támogatása és irányítása volt a válasz,
adók között a leggyakoribb válasz
44%-kal, amely statisztikailag szignifi
káns különbséget mutatott az F. =
25.800 (df=4) p< 0.000] értéknél. Er
demleges méltó testnevelő tanári ösz
tönzésben részesült a sportolás elkez
désekor a dobóatléták 28%-a, ] 0%
ban önmaguk döntése volt, hogy spor
toljon, 4%-ban pedig főleg barátok ha
tására döntött így. Mintegy 14%-ban
többen is (mind szülők, mind barátok)
befolyásoló tényezőként jelentek meg
a sportolás választásában. (5. sz. gra
fikon)

A kérdőivre adott válaszok ból az is
kiderült, hogyadobóatléták 32%-a pá
lyafutását atlétikával (futások, ugrá
sok) kezdte, ami a statisztikai elemzés
sorim szignifikáns különbséget muta-

2. sz. grafikon

] 4%-nak érte meg, 8%-nak azért, mert
elérte a kitűzött célját, 6%-nak pedig
anyagi és erkölcsi támogatást jelentett
a rendszeres edzés. (3. sz_ grafikon)

Asportolók 70%-nak volt olyan idő

szaka, amikor azt mondta, hogy elege
volt a sportolásból. Ez az elemzés so
rán szignifikáns különbséget mutatott
az F = 8.00 (dfoo l) p< 0.005 értéknél.
Ezen belül legtöbben, 22% a sérülések
miatt, 16%-uk rossz szereplés, 14% a
csalódottság, 10% a kora miatt és 8 %
a sok edzés és terhelés miatt gondolta
így. A válaszadók 30%-ának a sport·
pályafutása alatt egyáltalán nem volt

Mit jelent a siker?
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Miért érte meg a mindennapos edzés? .

érte meg nekik a mindennapos edzést
és az ezzel járó lemondást választani.

A megkérdezettek 42%-a válaszolta,
hogya rendszeres sportolás pszichikai
előnyt, kitartást ad az életben más dol
gokhoz, és egyben fegyelemre tanítást
is jelent (3. sz. grafikon). Ez a statisz
tikai elemzés során szignifikáns kü
lönbséget mutatott az F = 42.960
(df=6) p< 0.000] értéknél. Az edzés
munka eredményeképp sikeresnek
lenni, valamint jó eredményeket elérni
24%-nak volt fontos. A pszichikai
előny és az utazások, élmények miatt a
sok lemondás és a mindennapi edzés



Önmagát tehetségesnek érezte 60%,
ami szignifikáns statisztikai különbséget
mutatott az F = 29.080 (df=2) p<
0.0001 értéknél. Harmincnyolc száza
lék azért érezte magát tehetségesnek
mert jó eredményt ért el, 8% mert gyor
san tanulta meg a mozgást, 6-6%-ban,
mert jó volt dobásban, vagy jó volt a
kondíciója, illetve megfelelő koordiná
cióval rendelkezett. A testfelépítés mi
att 4% látta magát tehetségesnek. A do
bóatJéták 30%-a viszont egyáltalán nem
érezte magát annak. (7. sz. grafikon)

Összefoglalás

4. sz. grafikon
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Siker
A felmérés szerint, ahogy Biróné

(1994) is említi, a siker akkor követ
kezik be, ha a sportoló elérte a maga
elé állított célokat, és mások is elisme
rik a teljesítményét. Ez, mint koráb
ban utaltunk rá, főként fiatal korban
jelentős, hiszen a kezdeti sikereknek

felnölt válogatott hatalmas szerepe van a későbbiekre.

A válaszokból kiderült, hogy az atlé-
előnyökkel rendelkeznek. Ezek alapján táknak is hasonló élményt jelent a si-
a megkérdezettek 30%-át tehetséges- ker, és a sikeres atléták többsége már
nek tartották (7. sz. grafikon), mert jól serdülőkorban is jelentős sikereket ért
szerepeltek dobásokban. Ez statiszti- el. Érdekes, és számunkra váratlan
kailag szignifikáns különbséget muta- módon, a válaszadók kisebb része ér-
tott az F = 20.720 (df=7) p< 0.004 ér- te el csak sportbeli célját, így nyilván-
téknél. Tizennyolc százalékot a jó kon- valóan nem is könyvelte el magát si-
díció miatt tartottak tehetségesnek, keresnek.
14% jó testfelépitéssel és megfelelő Carver és Sheier (2001) állitása sze-
izomzattal rendelkezett, 10% jó volt do- rint senki sem tud anélkül élni, hogya
básban és jó aikattai is rendelkezett, közösség valamilyen értékét el ne is-
8% megfelelő koordinációja volt, 6%-uk merje. A kérdőívek elemzése kimutat-
pedig gyorsan sajátította el a sportágra ta, hogy a dobók számára a mások ál-
jellemző mozgásanyagot. A fiatalok tal való elismerés és megbecsülés a si-
12%-at nem tartották tehetségesnek. kerekért az egyik legfontosabb motí-

Kinek a hatására kezdett sportolni? 5. sz. grafikon I
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Tehetség

Jó adottságúak azok a sportolók,
akik öröklött, anatómiai, élettani tulaj
donságok és személyiségjegy jellem
zökkel, idegrendszeri és testfeJépitési

tott az F = 38.400 (df=9) p< 0.0001 ér
téknél. Kalapácsvetésben 18%, ge
relyhajításban 12%, diszkoszvetésben
8% versenyzett először. Más sportága
kat főleg labdajátékok képviseltek,
labdarúgással kezdett 10%, kézilabdá·
zott 8%, illetve úszott 6%.

A dobóatlétika mellett legtöbben
(26%) a labdajátékokat próbálták ki,
ami szignifikáns különbséget mutatott
az F=22.960 (df=7) p< 0.002 értéknél.
Nem foglalkozott más sportággal a do
bóatlétika mellett 24%. Több sport
ágat is kipróbált a felsoroltak közül
(labdajátékok, küzdősportok, atlétikai
futó- illetve ugró számok) 18%. Küz
dösportokkal 10%, atlétikávaJ (futá
sok, ugrások) illetve több próbával 8
8% próbálkozott.

A megkérdezett sportolók 24%-a
egyből dobóatlétikával kezdte pályafu
tását (6. sz. grafikon). A más sportág
gal kezdők közül az edzők illetve test
.nevelők hatására 22%-ban váltottak
'sportágat és kezdtek el dobásokkal
foglalkozni. Az atlétikai diákolimpián
:elért sikerek hatásá ra 14% vá Itott
sportágat, 8%-nak mind a szülők, mind
a barátok javasolták, illetve ugya
nennyi jelölte, hogy az iskolában csak
az atlétika volt választható sportág.
Négy-négy százalékban barátok, szü
lök, példaképek miatt tértek át a dobó
atlétikára. (6. sz. grafikon)
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Aképen
Baumgartner Eszter

által technikai feJkészültségük hama
rabb eléri a megfelelő szintet. A jó
testfelépités, pedig alapot ad egy átla
gon felül terhelhető versenyzőre, ami
ben benne rejlik a nagy dobás lehető

ség - erre azonban nincs mindenkinek
megfelelő alkata. Ugyanjs a tehetsé
ges atléták számára az egyik fő szem
pont a kitartó, kemény munka, mely
során sokan lemorzsolódhatnak, vagy
eljuthatnak a csúcsra. Összegezve a
tehetségről feltett kérdésekkel kapcso
latban, többen érezték magukat tehet
ségesnek, mint amire számítottunk, a
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Miért tért át a dobóal:létikára?

Tehetség
"Jó volt dobásban", valamint jó

testfelépitéssel rendelkezett, ami meg
különböztette a tehetségesnek tartott
versenyzőket a többjektől. Lényegé
ben ezt fogalmazza meg Nádori (1981)
is amikor azt írja, hogy a tehetségek je
lentősen rövidebb idő alatt sajátitják el
a technikai elemeket, mint társaik, ez

hanem megfelelő edzői háttér és az
egyesületek, a szövetség és a testne
velők maximális együttműködése

szükséges.

Kiválasztás

vum. A siker témakörrel kapcsolatban
a válaszok többsége előre jósolható és
várható volt, meglepetést az előbb em
litett példán kívül nem tapasztaltunk.

A természetes kiválasztódás, ahogy
Harsányi és Sebő (1989) megfogal
mazza, lehetőséget ad a testnevelők

nek a nagy létszámban levő diákok
sokoldalú megfigyelésére, és a jó
adottságúak kiválasztására. Az ilyen
kiválasztás sok esetben megfelelőnek

tűnt a megkérdezett atléták körében.
Mint ahogy az a vizsgálat is mutatja,
sok esetben a testnevelő jó döntésén
és elhivatottságán múlt egy atléta sike
re, jövője. Ebből kiindulva, vélemé
nyünk szerint a kluboknak szorosabb
kapcsolatot kellene tartaniuk az isko
lákkal, igy az atlétikai kiválasztás kön
nyebb és hatékonyabb lehetne.

Voltak, akik a sikeren alapuló kivá
lasztás kategóriájába estek bele a ta
pasztalataik alapján és az elért ered
ményeikkel. Harsányi (1989) fogal
mazta meg az ilyen módon történő ki
választást, ez azonban nyilvánvalóan
nem garantálja a későbbi sikereket. A
korai sikerek egy lehetőséget jelente
nek a fiatal atléták számára, hogy be
kerüljenek a korcsoportos nemzetközi
vérkeringésbe és hozzászokjanak a vi
lágversenyek hangulatához. Ha valaki
ezt jól kihasználja, nagy lépést tett a
felnőttkori sikerek irányába. Vélemé
nyünk szerint mindehhez azonban
nem csak egyes szülők elhivatottsága,
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Felhasznált irodalom

nosítani. A sokszor említett anyagi ne
hézségek ellenére a dobóatlétika vi
szonylag jó helyzetben van, például
Gécsek Tibor, Annus Adrián, Fazekas
Róbert, Németh Zsolt, Kiss Balázs fel
nőtt vílágversenyeken elért érmes he
lyezése is igazolják ezt.

Az utánpótlás támogatásra is egyre
nagyobb hangsúlyt fektet a sportveze
tés, amely megmutatkozik a fiatal do
bóatléták teljesitményében, mint
ahogy azt Pars KrisztiiJn, Kéri Andrea,
Horváth József, Szabó Nikolett serdülő
és junior világbajnokságon elért első

és számos döntős helyezés is mutat
ják.

Kutatásunk elsősorban 18 év feletti
magyar dobóatlétákra terjedt ki. Érde
kes lehetne egy esetleges összehason 
lítás a 18 éven aluli, illetve külföldi
(német, lengyel, orosz, ukrán-világ
versenyeken döntőben legtöbbet sze
replő nemzetek) dobóatléták hasonló
kérdőives vizsgálata. Hasonló kérdé
sekre izgalmas lenne összevetni, hogy
más populációban a siker miben rejlik,
hogyan választják ki az atlétáikat, illet
ve hogyan foglalkoztatják a tehetsége
ket.

Báthory Z., Falus I. (1997). Pedagó
giai Lexikon- Bp. Keraban Könyvki
adó. 1.

Biróné Nagy E. (1994). Sportpeda
gógia. Magyar Testnevelési Egyetem.
Bp.93-116.

Carver, C. S., Scheier, M. F. (2001).
Személyiségpszichológia, Bp. Osiris.
lll.
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többi kérdésre az általam elvárt vála
szokat kaptam.

Összefoglalásként azt mondhatjuk.
hogya magyar dobóatlétikában az at
léták sikere nagy részben a kiválasztá
son alapult, és a megfelelő edzői és
családi háttér biztosításával és támo
gatásával jött létre. A tehetséges,
megfelelő hozzáállással és támogatott
sággal dolgozó atléták jutottak csak el
a nemzetközi élvonalba. Nyilvánvaló
an nem mindenkinek adatott meg ez a
lehetőség. A tanulmány alapján úgy
tűnik, hogy mindenkinek megérte
rendszeresen sportolni, mert amit a
sportban megtanult, a küzdeni tudást,
a kitartást, a szorgalmat, azt az élet
bármely más területén is tudják hasz-
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A taktikai cél elérése érdekében
használható információk és azok

feldolgozása a birkózásban
Tactical Information Channels and Benefit in Wrestling
Barna Tibor

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Összefoglaló

A birkózásban a mérkőzés közben
előforduló rendkívül bonyolult helyze
teket a versenyzők - motoros képessé
geiknek köszönhetően - képesek meg
oldani. Alapvető követelmény a birkó
zóval szemben a magas szintű és sok
oldalú motoros ügyesség, gyors hely
zetfelismerés, csak így válhat az egyes
megoldásokban a technika mesterévé.
Ebben a folyamatban az információk
megszerzése és feldolgozása alapkö
vetelmény

Kulcsszavak: birkózás, taktika, infor
máció, agy, döntés.

Summary

ln wrestling the movements are ext
remely complex and during the match
the wrestler is able to perform them
thanks to his motor qualities. As a ru
le, the wrestler with a highly developed
agility has a much richer culture of the
movements and is in a position to mo
re quickly and much easier master ali
other most complex wrestling techni
ques. But pick-up ali information and
select them is a must.

Key-words: wrestling, tactics, infor
mation, brain, decision.

Sportágunkban, csakúgy, mint a
többi taktikai sportban is, a váratlanul
megjelenő, rövid időn belül nehezen
érthető és tisztázható, sőt eddig a ver
senyző előtt ismeretlen küzdőhelyzet

ben a mentális és motoros válaszadás
ra késztető kihívások és megoldás
módjuk olyan eredmény centrikus hoz
záállást feltételeznek, amelyek alapve
tően az információk leadásán, felvéte
lén és feldolgozásán nyugszanak.

A jó versenyzők a mozgáskifejezés
eszközeivel élve olyan magatartásfor
mát sugallnak ellenfeleiknek, amely
számukra, bár megtévesztő tartalmú,
de ugyanakkor hihető és eredményt
jósló is! Ezeknek a mozgásoknak meg-

határozott szerepük, céljuk van! A vi
selkedésről, a valódi szándék leplezése
érdekében hamis képet mutatnak fel,
ellenfeleiket megtévesztik. A félreveze
tett, megtévesztett gondolkodásában
megzavart versenyző általában feladja
saját koncepcióját, és pozicióit is, mi
által többször is teljesen kiszolgáltatot
tá teszi magát egy olyan taktikai el
képzelésnek, amelyet az ellenfele dik
tál, és rövid távra vonatkozóan akár a
saját érdekeivel is ellentétes. A megté
vesztést, álcázást szolgáló motoros
műveletek nagyon is hozzátartoznak a
birkózók taktikai tárházához, hiszen
ezek nélkül könnyen felismerhetőkké

válnának a nyílt szándékú cselekvé
sek. A több alternatívás, megtévesztő

akciók azonban mindig tartogatnak
meglepetéseket, második vagy több
irányultságú szándékot, miáltal a takti
kai cél elfedésre kerül. A jó versenyző

cselekvő részt vállal a számára kedve
ző helyzet kialakitásában, és a saját
koncepcióba épített megoldásmódo
kat irányítja. Mindezek által meghatá
rozható módon korlátozza az ellenfél
korrekt anticipációs lehetőségeit, aki a
mozgáskoordináció szempontjából je
lentős analizátorok felől jövő informá
ció zuhatagban tájékozódni igyekszik!

Az ellenfél adekvát viselkedése elle
hetetlenitésének további módja a meg
tévesztő akciók végkifejlet lehetőségé

nek szerteágaztatása. Ez a tevékeny
ség a vizuálisan fogható és érzékelhe
tőség mellett konkrét fizikai ráhatások
kai (húzás, tolás, fájdalomokozás) is
folyik, és az ellenfelet arra kényszeríti,
hogyafigyelmét különböző területekre
irányítva az egyensúlyi helyzetét meg
bontani igyekvő erőket közömbösitse.

A mozgás analizátor anatómiailag
szerteágazó receptorai az ún. proprio
ceptorok valamennyi izomban, ínban,
szalagban megtalálhatók. Az alacsony
ingerküszöbű anulospirális receptor az
izom nyújtása kor, a magasabb inger
küszöbű Golgi- receptor az ín nyújtása
kor és összehúzódásakor küld impul-

zusokat a gerincvelő felé. Mivel a re
ceptorok közvetlenül a mozgásszer
vekben helyezkednek el, ezért a moz
gáseJlenőrzés folyamatában kiemeit
szerepet kapnak. "A birkózó az ellenfél
reakcióiról, támadási előkészületeiről

főleg a mozgásérzetek alapján szerez
tudomást. A kinesztétikus információk
a tér és időérzékelés legfontosabb in
formációforrások a birkózó észlelésé
ben. A mozgásérzékelés egyúttal a tér
és idő mértékét analizátorát ís jelenti.
Feltehetően a mozgás analizátor mű

ködésekor szorosabban függ össze
más analizátorokkal, mint azok egy
mással" Nádori (2002). A birkózó
mozgások koordinációjában a kon
taktreceptiv érzékelés csoportjába tar
tozó tapintási analizátor (a legfonto
sabb a kb. 1 millió szőr, illetve a szőr

tüsző) kisebb jelentőséggel bír, mint a
mozgásanalizátor, bár igen nehéz szét
választani a tapintási és mozgásérzé
kelést, mert fedik és kiegészítik egy
mást.

A fájdalomnak különös jelentősége

van, mind az állatok, mind az emberek
magatartását az érzőmechanizmusok

közül ez befolyásolja a legnagyobb
mértékben, mivel kiterjedésre hajla
mos, és erősségétől függően az egész
vegetatív idegrendszerre is kihat.

A hallás szerve a belső fülben elhe
lyezkedő hallócsiga, ez a második leg
fontosabbnak itélt hírcsatornánk a bir
kózásban kevésbé jelentős, de eseten
ként fontos információ tartalommal bír
a lépések zaja, az edzői tanács stb.
Ugyanitt helyezkedik el a belső fülben
az egyensúly érzékelését szolgá ló
vesztibulum, segitségével valamennyi
mozgásról információt kapunk, a moz
gás irányáról, és a gyorsulásról is. Az
egyensúly analizátor részesedését a
mozgáskoordinációban ma még nem
tisztázták teljesen (a belső fül ijesztő

bonyolultsága, több mint 1 millió moz
gó alkatrész-visszatartó hatása). Felte
hetően a vesztibuláris jelzéseknek és a
reafferentációknak a birkózásban je
lentős szerepük van a tér minden irá
nyába kiterjedő mozgások koordinálá
sában.
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A látási információk a birkózó mér
kőzés kezdetén, illetve mindenkor az
előnyös megfogás, a szőnyegszéli

helyzetek alakitásánál jelentőséggel

birnak. A kinesztétikus és optikus ana
Iizátorok ilyenkor különösen szoros
együttműködésben dolgoznak

A szóbeli jelzések (a bíró részéről ér
kező is) tömeges információt mozgósi
tanak, és lehetővé teszik ezzel a hely
zet elsődleges taktikai megoldását. (A
"figyelj a lábadra" kifejezést hallva a
versenyző egy sereg információt moz
gósit, előtérbe helyez, amely meggyor
síthatja döntését.

"A képzetek korábbi tapasztalatokra,
észlelésekre, vagyis elraktározott szen
zoros információkra épülnek, amelyek
kapcsolatban vannak a verbális jelző

rendszerrel is. A mozgásképzet egy
mozgáscselekvés verbális jelzéskap
csolatok által kiváltott reprodukciója"
Nádori (2002). A mozgáskoordináció
ban szerepet játszó információk komp
lex formában, integráltan érvényesül
nek, kölcsönösen kiegészitik egymást.
Amikor megfogást, húzást-tolást, csa
varást lokalizál unk a küzdőfelület bizo
nyos helyén, nemcsak helyileg, ha
nem a sebességből, haladásból adódó
an térben is, időben is érzékeljük, így
jön létre az egységes érzékleti benyo
más a történtekről.

Az adekvát válasz kialakitásában je
lentős szerepe van az emlékezeti me
zőknek is, amelyek a teljesitő képes
tudás formájában váltak sajátunkká. A
mozgásfeladat, az ellenfél viselkedése
kivált különböző szervező, értelmi fo
lyamatokat is! Az észlelés és az emlé
kezet együtt biztositják a gondolkodás
hoz és a döntéshez szükséges informá
ciót. Az észleléseknek, döntéseknek
több szintje létezik, amelyeken a diffe
renciáltabb folyamatok zajlanak.

A legújabb kutatások eredményei,
úgy tűnik, több területen is a hagyo
mányos felfogás megváltoztatására

késztetik a kutatókat. Az anatómusok
évszázadokkal ezelőtt "Iebenyekre"
osztották az agykérget, s ma is ezt a fe
losztást használják, bár sem élettani
lag, sem funkcionálisan nem igazán
megalapozott. Az érző kéreg az agyké
reg hátsó, fali és halántéki lebenyében
található. Az ingerek a receptorokból
az afferens idegpályákon a talamusz
ban levő átkapcsoló állomásokra, a re
lésejtekbe, majd innen az elsődleges

érzőközpontokba jutnak. Jtt történik az
információk elsődlegesanalizise. Innen
átkerülnek a másodlagos, majd har
madlagos központokba, amelyekben a
primér érzéki információk komplex fel
dolgozása, szintézise folyik. Ezek a
központok már az asszociációs kéreg
hez tartoznak, és átfedésben vannak
egymással. V. D. Nyebülicin szerint "A
kéregnek ebben a részében jelen levő

idegi aktivitás szintézise képezi a per
cepciónak, a fogalmaknak, emléknyo
moknak és a lelki élet mindazon ele
meinek és aspektusainak idegélettani
bázisát, amelyek végső soron a szen
zoros mechanizmusok működésének

függvényében állnak elő" (Nyebülicin,
1972, idézet Fülöp Gézától, 1996
www. mek.iif.hujportajszintjtarsadj
konyvtarjinfonnat/htm).

A frontális lebeny biztositja a hipota
lamusszal és a hipofízissej együttmű

ködve a neuro-humorális szabályozás
egységét. A hipotalamuszból és a lim
bikus rendszerből jövő impulzusok ha
tására alakul ki a frontális lebenyben
az elsődleges késztetésből a célszerű

motivum, a szándék. A tudatos cselek
vés, viselkedés programozása és sza
bályozása szintén a frontális lebenyben
történik. A frontális lebenyé a főszerep

az intellektuális tevékenységben, a
probléma megértésében, a megoldás
megtervezésében, a lényeges elemek
emlékezeti megőrzésében, az eredmé-

nyek értékelésében. E sajátos szabá
lyozó rendszer elsőrendű funkciója az
előre tervezett és kivitelezése során
folytonosan korrigált cselekvés kont
rollja, amely mindenkor összefüggés
ben van a személyiséggel és a helyzet
tel is, amely az emberi viselkedés ma
gasabb rendű formáinak döntő kom
ponense. A féltekék közül a jobb, a
"csendes" félteke, a képi információk
feldolgozásában, a térbeli tájékozódás
ban jeleskedik. A két fé/tekét a rostos
test, a corpus callosum köti össze, s
ezen keresztül integrálódik egész em
berré. Ezt a folyamatot próbáljuk a kü
lönböző taktikai manőverekkel befo
lyásolni. így előfordulhat, hogya két
félteke közötti kommunikációval néha
bajok is vannak, amikor az éppen a
szakosodás folytán ugyanabból a for
rásból egymásnak ellentmondó infor
mációkat kapnak.

Az agytörzs mellett található kisagy
feladatai elsősorban a test és a testré
szek helyzetéről beérkező információk
feldolgozása és továbbküldése a moz
gási központoknak, de minden szenzo
ros információ keresztül megy rajta, és
itt történik az izomműködés finom
összehangolása. A hetvenes évek ku
tatásai derítették ki, hogya formatio
reticularisnak milyen fontos szerepe
van az idegműködésben. David T.
Lykkent szerint: "Mélyen az agy mag
vában van tehát egy olyan belső kom
munikációs központ, amely minden
bejövő szenzoros információt ellenőriz,

és utasitásokat küld az információkat
hordozó periférikus pályákhoz, és
amely gazdag összeköttetésben áll a
magasabb rendű agyi struktúrákkal és
magával a kéreggel. Úgy tűnik, itt he
lyezkedik el a figyelem mechanizmusa,
a szenzoros inputok szűrésének appa
rátusa, amely a durvább perceptuális
analízisre épül" (Lykken, 1968) (idézet
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Fülöp Gézától, 1996 www.mek.iiLhu/
porta Iszi nt/ta rsa d/konyvta r li nfor
mat/htm)

Az észlelés és emlékezet együtt biz
tosítják a döntésekhez és természete
sen az azt megelőző gondolkodáshoz a
szükséges információt. Az emlékezet
tel kapcsolatban ismereteink még bi
zonytalanok A rövid távú memóriának
feltehetően a szinapszisokban van a
székhelye. Valószínűleg a szinaptikus
érintkezés szintjén történik valamiféle
kódolás, a sejtmembránhoz kötött cu
korfehérje alakja, mennyisége változ
hat meg. A hosszú távú tartós emlék
nyomok tárolása - éppen a tartóssá
guk miatt - nem alapulhat fizikai jelen
ségeken. Valószínű, hogy bizonyos ké
miai folyamatokkal összefüggésben
neuronhálózatok alakulnak ki, módo
sulnak, új tulajdonságokra tesznek
szert. Az emberi emlékezet jellegzetes
tulajdonsága asszociatív jellege. Emlé
kezetünkben a kellemes és kellemet
len, a hasznos és haszontalan, a meg
tanult vagy akaratlanul megjegyzett
dolgok óriásí sokasága, mint meg
annyi csapda várja, hogy· legalábbis
egy kis időre - foglyul ejtse gondolata-

inkat, ha külső hatásra - vagy anélkül
- valamelyikük közelébe téved (nem
véletlenül tiltjuk a versenyzőnek bizo
nyos mérkőzések nézését). Gondolko
dásunk besétál a hajdaní tanulás által
kialakított csapdák egyikébe!

Az is valószínű, hogy a komplex per
ceptuális feldolgozás nagy része a tu
datos szférán kívül zajlik le. A tudate
lőttes analizátor igen magas szinten
elemzi az információkat, és valahol
ezen a szinten az egyes érzékszervek
által szolgáltatott információk egysé
ges "világképpé" integrálódnak. A tér
érzékelése, pl. a látási, hallási stb.
propriceptív információk összesítésé-

. nek eredménye, s a térben való moz
gásunk által éljük át és ellenőrizzük.

Az agy titkait kutatják a neurobioló
gusok, pszichológusok, pszichiáterek,
farmakológusok, etológusok, matema
tikusok, számitógép-tudósok, elektro
nikusok, új tudomány is született, a
kognitív tudomány. Nagyon sok titokra
sikerült fényt deríteni, de az eredmé
nyek még nem álltak össze egységes,
az egészet megmagyarázó elméletté.
Tudjuk, hogy az ember nem egyszerű

információ-feldolgozó gép. Már az in-

formáció felvételekor, de főleg a feldol
gozás során hozzáadja saját magát, a
genetikai örökség ből származó jegye·
ket, szerzett tapasztalatokat, emlékeit,
érzéseit, elfogultságait, előitéleteit, és
mindezek szinezik, módosítják azt a te·
vékenységet, amit válaszcselekvésnek
nevezünk.

Még mindig nem tudjuk pontosan,
hol fészkel a tudat, hol van a gondolko
dás, a csak emberre jellemző lelki te
vékenységek, a személyiségjegyek,
magatartásformák központja. Azt vi
szont tudjuk a gyakorlatból, minden a
fejben dől el!
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Karácsony István: A magyar tornasport krónikája
Többéves kutatómunka eredményeként, a debre

ceni tornász világbajnoksággal egy időben jelent
meg reprezentatív kiadásban A magyar tornasport
króníkája című könyv.

A könyv felölelí a 117 éves magyar torna sport
mínden jelentősebb eseményét az Anjou-kortól nap
jainkig. 18 fejezetben, 180 oldalon történeti pontos
sággal, kronológiai sorrendben követi a tornasport
magyarországi meghonosodásának minden nehéz
ségét, kudarcát és sikereit. Bemutatja a sportág
megalapitásnak dokumentumait, a torna és atlétika
közös gyökereit ill. a különválásuk okait és követ
kezményeit.

A sportág története során 14 olimpiai, la világ
bajnoki és 8 Európa-bajnoki aranyérmet szereztek
versenyzőink. A könyv, - ahogya címében is ben
ne van- egy történeti hűséggel írt krónika. Aprólé
kos pontossággal követi női és férfi tornászaink si
kereit az első olímpíaí, világbajnoki stb. részvéte
lünktől napjainkig. Változatos, gazdag dokumentu
mok bemutatásával ad teljes képet a több, mint egy
évszázad eseményeiről. 500 fényképpel és doku
mentummal teszi még érthetőbbé, izgalmassá az
események
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Beszámoló a 33.
Mozgásbiológiai konferenciáról

Ebben az évben is megrendezte a Bi
ológiai Társaság Mozgás- és Visel ke
désbiológiai Szakosztálya, a Magyar
Pedagógiai Társaság Szomatikus Ne
velési Szakosztálya, a Magyar Sporttu
dományi Társaság Edzéstudományi
Bizottsága és a Semmelweis Egyetem,
Testnevelési és Sporttudományi Kara a
már hagyományossá váló évi Mozgás
biológiai konferenciáját.

Az évi konferencia rendezését Dr.
Nemessuri Mihá ly kezdeményezte
1969-ben előszőr. Az ő elgondolására
indult egy olyan évente megrendezen
dő konferencia, ahol a sporttudomány
eredményeit elsősorban fiatal kutatók
adhatják közre, és tanulhatnak hazánk
kiemelkedő kutatóinak kutatási ered
ményeiből. így az első előadók közé
meghivták azokat a más tudományte
rületen dolgozó hazai kiemeit kutató
kat, akik a sporttudomány részére
tudnak olyan eredményekről beszá
molni, amelyek hasznosithatók e terü
leten is.

A hagyománnyá váló, évente meg
rendezésre kerülő konferencia követte
Dr. Nemessuri Mihály kezdeményezé
sét. Az ez évben megrendezésre kerülő

konferencia "In memoriam Nemessuri
Mihály emlékének adózott, akinek a
nyomdokai alapján elsősorban a fiatal
kezdő Ph.D. hallgatók részére volt cél
az előadási, publikálási lehetőség biz
tosítása.

Örvendetes, hogya két nap alatt 31
előadás hangzott el, amelynek egyhar
mada Ph.D hallgatók köréből tevődött

ki. E területről kiemelésre érdemes
Ogonovszky Helga (TF Doktori iskola)
a túledzésről és az oxidativ stresszről

tartott érdekes előadása. Kísérletük
ben feltételezték, hogy amíg a nem ki
merítő terhelések az oxidatív rendszer
alkalmazkodását, hatékonyságána k
növekedését eredményezik, addig a
tartósan folytatott kimerítő terhelések
fokozzák a mozgás által kiváltott sza
badgyök-termelés okozta gyulladásos
folyamatokat. Vizsgálódásuk tárgya 
többek között - az egyes (könnyű, ke
mény, kimerítő) terhelési tartományok
hatásának vizsgálata meghatározott
oxidatív paramétereket megfigyelve.
Az előadásban az egyes terhelési tarto
mányok hatását mutatta be néhány
olyan paraméteren, mint a testtömeg,
szervsúlyok, hormonszint változásai il
Ietve, a DNS állomány és a fehérjék

oxidatív stressz ma rkereinek eredmé
nyei patkány májon.

A társadalomtudomány területéről is
sok értékes előadás hangzott el. Se
bőkné, Lóczi Márta SZlE Jászberényi
Főiskolai Kar, a közoktatás kezdő sza
kaszának és a tanítóképzés testnevelé
sének problémáit vetette fel, Bencze
Sándorné a Tessedik Sámuel Főiskola

Pedagógiai Főiskolai Kar, az óvoda i és
iskolai testnevelésben alka Imazható
prevenciós, korrekciós mozgásanya 
gat elemezte, Bánvölgyi T, Herlicska
K. Wilhelm M. PTE-TTK Általános Ál
lattani és Neurobiológiai tanszék, a
testnevelés tanárjelöltek egészségügyi
és edzettségi állapotának követéses
vizsgálatáról számoltak be.

A biomechanika új mérési eljárásá
ról számolt be Bretz Károly J. és mun
kacsoportja, aki a fizioJógiás tremor
spektrális jellemzőiről tartott érdekes
előadást.

A sport és testnevelés oktatásának
időszerű kérdései témakörben Tóth
Ákos SE Testnevelési és Sporttudomá
nyi kar (TF) a vízben történő mozgásta
nítás hatásáról a gyermek személyiség
fejlődésében témáról számolt be, majd
Hamar Pál az eurokonform tartalmi kor
szerűsítés lehetőségeit tárgyalta az isko
lai testnevelésben. Asportági mozgása
nyag területéről Leíbinger Éva SE Test
nevelési és Sporttudományi Kar Doktori
Iskola, a nevelő hatások érvényre jutása
az iskolai leánytorna tananyag oktatása
során kutatási témáról számolt be, majd
Nemes Gábor az ifjúsági és leány teni
szezők mérkőzéseinek szakmai össze
hasonlító elemzését, Németh Lajos a női

röplabda világversenyek szakmai ta
pasztalatai a számok tükrében, Biró Me
linda az interakció sajátossága az általá
nos iskolai úszásoktatásban, témában
tartott érdekes előadást.

A sportszakember-képzés területe
külön szekcióban került előadásra.

Keresztesi Katalin Kovács Etele, And
rásné, Teleki Judit, Gombocz János,
Kovács István, SE Testnevelési és
Sporttudományi Kar, Oktatási Minisz
térium egy országos reprezentatív fel
mérés eredményeit ismertette a felső

oktatás testneveléséről, felsorolva az
oktatott sportága k népszerűségét, vá
laszthatóságát a Hallgatói Önkor
mányzat véleményét a sportágról, és a
felsőoktatás testnevelésének követel
ményrendszerét a jelenlegi rendszer-

ben. Rigler Endre a játék, sport, sport
játék a nevelés szolgálatában a labda
játékok széles körű elterjedésének
okait vizsgálta, rámutatva a kontrasz
tok felvillantásával azok okaira és érv
elve a pozitív hatásokra.

Bucsy Gellértné, Nyugat-Magyaror
szági Egyetem, Benedek Elek Pedagó
giai Főiskolai Kar Sopron, a fizikai ak
tivitás hatását szociálpedagógus női

hallgatók táplálkozási és egészséget
befolyásoló szokásaira vizsgálta. Bog
nár József és munkacsoportja a szak
dolgozati állapotfelmérés negyedéves
testnevelőtanár-jelölt hallgatók köré
ben végzett vizsgálati eredményekről

számolt be. Müller Anetta, Bicsérdy
Gabríella Szolnoki Főiskola és SE
Sporttudományi Kar Doktori Iskola a
sport szerepét a főiskolai hallgatók ér
tékrendjének körében vizsgálta.

A konferenciát immár hagyományo
san évről-évre a Doktoranduszok Or
szágos Szövetsége, a Gyermek-, Ifjú
sági és Sportminisztérium Magyar
Sporttudományi Társasága és a Sem
melweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományos Kara támogatta. Bí
zunk benne, hogy a támogatást jövőre
is megkapják a rendezők, és így mód
juk lesz újra a fiatal felnövekvő tudo
mányokkal foglalkozó kutatóknak,
Ph.D hallgatóknak egy olyan fórumot
rendezni, ahol előadhatják legújabb
kutatási eredményeiket, és lehetőséget

kapnak a kutatásuk publikálására, az
elért eredmények megvitatására.

Keresztesi Katalin
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A futók állóképességi ed:zése és teljesítménye

Berg K (University of Nebraska at Omaha, E-maii: kberg@mail.unomaha.edu Sports Medicine 200~, 33, 59-73.

Tallózó
Dr. Apor Péter

rovata

Az áttekintő,

81 hivatkozásra
támaszkodó

'--=======---' cikk az edzések
tudományos szempontból hiányos is
merését tárgyalja. Nagy hátrány, hogy
hiányoznak a hosszú tartamú vizsgála
tok, a versenyzők sokéves követése. Az
aerob kapacitás három hét alatt jelentő
sen nőhet, mintegy 11 napos félidővel,

míg az izmok lassú rostjainak aránya 8
év alatt gyarapodott 11 %-kal a sífutó
kon, akik edzésvolumene ezalatt meg
kétszereződött. Costili adatai szerint a
futók aerob kapacitása a heti 50-60
mérföldnyi edzések során tetőzik, nem
nő tovább akkor sem, ha 217 mérföldet
futnak hetente. A teljesítmény azonban
javulhat a nem változó aerob kapacitás
mellett. Úgy vélik, hogya heti 5-6000
kKal-nyi edzés az ideális tréningvolu
men a távfutókon, de a finn sifutók ae
rob kapacitása is nőtt 15 és 25 éves ko
ruk között, a heti 50-ről 150 km-re
emelt edzésmennyiség mellett. Nem
tisztázott, hogy az aerob kapacitás mel
lett milyen egyéb élettani mutatók befo
lyásolják a teljesitményt az edzéssel töl
tött évek során, és hogy ezek mennyire
fejleszthetők.. Az élvonalbeli távfutók
hetente 70- 120 mérföldet futnak, de az
edzés-alkalmazkodás ennél sokkal ki
sebb edzésvolumennél bekövetkeznek.
Baníster és az ötven-nyolcvan évvel ez
előtti atléták heti 5-6 órányit edzettek,
eredményeik mégis nagyszerűek voltak.
Kísérletesen nincs igazolva a nagyobb
edzésvolumen kedvező hatása.

Nincs kisérietes bizonyiték arra, hogy
az edzés periodizáció előnyös-e a telje
sitményre. A tapasztalás ezt mutatja, de
nincs kellő vizsgálat, amely az egyes
komponensek edzéshatását igazolnák.
Hagyományosan előbb volumen-edzés
folyik, majd a sebesség, az aerob kapa
citás, a laktátküszöb növelése és a ha
tásfok javítása a cél. Egy felmérés 44 él
vonalbeli tájékozódási futó klub edzés
módszereiről a legkülönbözőbb rendsze
reket tárta fel, azonos versenyzői ered
ményességgel, az erősítés, a plyometri
kus edzések, a stretching igen változa
tos, igen különböző ötvözésével. Az in
terval edzést általában a folyamatossal
vetik össze, és kevés a tudományos in
formáció arról, hogyan érdemes keverni
egymással az edzésfajtákat.

A közölt edzés-kiséri etek többnyire
nem foglalkoznak a kísérleti versenyzők

edzés-előéletével, és arról sem adnak
információt, hogy a tesztelések idején
milyen volt a tápláltság (izom glukogén
tartalom: 3 napos étkezési kérdőív), mi
lyen volt a hidratáltság (vizelet fajsúly
mérés), pihent állapotban voltak-e?

Az aerob kapacitás és az abból szár
maztatott élettani mutatók testméretek
re vonatkoztatása sok buktatót hordoz.
A lineáris számitásmód a testsúly kg-ra
csak a homogén, az évek során nem
változó kísérleti csoportban fogadható
el, itt is a testtömeg 0,67 hatványkitevő

jére kellene számítani a maximális oxi
gén felvételt, a heterogén csoportokon
pedig a 0,75-ös kitevőre.

Nem szokták mérni a távfutók anae
rob kapacitását, holott az ugró és vágta
teljesítmény a tá vfutás eredményessé
gének számottevő varianciáját adja.
Nem szokták mérni a központi ideg
rendszer részvételét a teljesítményben,
holott az elektromyográfiás és enkefa
lográfiás vizsgálatok azt igazolják, hogy
a fáradás a központi idegrendszerben
ébred, ott van egy "központi irányító"
rendszer.

Zömmel laboratóriumi mérésekre tá
maszkodunk, ahol az erőkifejtés ritkán
közelíti meg a verseny élettani igénybe
véteiét. A hordozható és a telemetriás
mérőeszközök közelebb hozzák a méré
seket a versenyszituációhoz.

Az afrikai távfutók alacsonyabbak,
könnyebbek, szomatotípusuk is külön
bözik a többi távfutóétól: még ekto
1);10rfabbak, nagyon vékony lábakkal.
Ok az edzéseik jóval nagyobb hánya
dában végeznek minőségi edzésmun
kát, mint a nyugati futók, akik heti 5%
nyi gyorsasági edzést, kb 10 %-nyí ae
rob kapacitás fejlesztést és 12%-nyi
laktát küszöböt emelő edzést tarta
nak., a sérülésektől és a túledzéstől

tartva. Az afrikai futók kisgyerekko
ruktól fizikailag sokkal aktívabb életet
élnek, egyenetlen talajon közlekedtek.
A nagyobb térfogatú testben több hő

halmozódik fel, így hamarabb éri el a
fáradási küszöböt jelentő 39,5 fokos
maghőmérsékletet a nagyobb testű

személy. A magas testhő az agy műkö

dését zavarja elsősorban.

A futás gazdaságosságának mérése
valószinűleg félrevezető adatokkal szol
gáI. A tényleges mechanikai munkát
nem szokták mérni, nem a versenyse
bességen mérik az oxigénigény és a se
besség viszonyát, nem veszik figyelem-

be, hogy milyen tápanyag ból nyeri az
energiát a futó a mérés során (a zsírége
téshez-ami a kívánatos állapot-több
oxigén kell, a hatásfok igy kedvezőtle

nebbnek tűnik). A gyakorlott futók ha
tásfok értékei is nagy változatosságot
mutatnak. A motorikus tanulás aligha
szerepel ebben, a biomechanikai elem
zések nem magyarázzák meg a hatásfok
értékek változatosságát. A test függőle

ges mozgásának minél kisebb volta mel
lett a karok mozgása,a láb tömege, a lé
pés hossza és szaporasága is hatásfokot
befolyásoló tényező. Az aerob hatásfok
javulását a maximális aerob sebesség
mérésével (lásd J Sports Med. Phys. Fit
ness 2202, 42, 257 -266) lehetne jobban
jellemezni. További faktor az izomrost
összetétele, az izom és az inak elasztici
tása, energiatároló kapacitása. Afrikaí és
kaukázusi távfutók 10 km-es futása so
rán az afrikaiak 5%-kal gazdaságosabb,
az aerob kapacitásuk nagyobb részét ki
használó (92% a 86%-kal szemben), alig
nagyobb savasodást elérő (5,2 a 4,2
mmol/l tejsavval szemben) élettaní vi
selkedését tapasztalták (Med Sci Sports
Exerc. 2000, 32, 1130-1134).

Hogyan fejleszthető a futás gazdasá
gossága? A hatékonynak gondolt vagy
tapasztalt módszerek éppoly különböző

ek, mint a gazdaságosságot befolyásoló
tényezők. A kilométerrel és az életkorra
javul a hatásfok-tapasztalják. Az iram
játék a légzés gazdaságosság javításá
val jobbít. A csípő körüli izmok fejleszté
se az elasztikus energiatárolás lehetősé

gét növeli, ahogya plyometrikus és az
explozív edzések is. A gazdaságosság
vizsgálata csak biztosan kipihent álla
potban, standard súlyú futócipőben ad
hatna hasznos információkat.

Javitja-e az erőedzés a teljesítményt?
A hagyományos súlyzóedzés valószinű

leg nem, de az úszók, a sífutók sikerrel
edzik a felső végtagjukat. Idegennek tű

nik, hogyatávfutók ne nyernének a
megfelelő erősitéssel. A középtávfutók
anaeerob teljesítménye, a nagysebessé
gű lábfeszitő ereje korrelál a futásered
ményességgel. A plyometrikus edzés ja
vítja az 5000 méteres teljesitményt. Az
erőfejlesztés azonban nyilvánvalóan
nem növelheti az izom tömegét.

Mi az optimális edzésinger? Milyen
volumen és intenzitás kombináció a ki
vánatos? A tejsav küszöb intenzitás
vagy az aerob kapacitást éppen teljesen
kihasználó ("max VO" -sebesség") a leg-
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jobb fejlesztő? A 10 mp edzés-5 mp pi
henés edzésforma ("mini interval" né
ven írtuk le 25 éve) nagyon magas oxi
gén felvételt eredményez, de ha a pihe
nő 10 mp, az oxigén felvétel nem olyan
nagy. (Az interval edzések élettani hát
teréről Billat összefoglaló cikke a Sports
Med 2001, 31, 13-31. oldalán olvasha
tó.) Érdekes adat, hogyatejsavküszöb
és a maximális V02 sebesség közötti

Magyar S~orttuClomán i Szemle

intenzitással futva magasabb oxigén fel
vétel érhető el, mint a szokásos lépcső

sen emelkedő vita-maxima tesztben (J.
Sports Med. Phys. Fitnes 2000, 40, 96
201). Érdemes-e lassabb sebességgel
edzeni? A stressz jelzőit (katecholami
nokat, oxidatív gyököket, a túledzés
markereit), a pszichés terheltséget, a
sérülések gyakoriságát is kellene követ
ni az egyes edzés-rezsimek alkalmazá-

sakor. Az edzések egyre inkább a ver
seny-sebesség közelében történnek (ezt
neveztük el versenyspecifikus, motivál t
edzésnek 30 évvel ezelőtt), persze a na
gyobb intenzitás eltűrésének genetikai,
szervezeti és környezeti feltételei van
na k. Sokéves követéses vizsgá latokra
van szükség, sokkal több tényező figye
lembe vételére, mint eddig, hogy az
edzések eredményesebbek lehessenek.

A hidratáltság mérése a sportolókon Oppliger R.A és Bartok C. (Iowai Birkózás Kutató és Univ. of Wisconsin,
Madison, E-maii: bob-oppliger@uiowa.edu); Sports Med.2002, 32, 959·71

Legalább a sportolók egy százaléka
kényszerül edzéskihagyásra, mérkőzés

feladásra vagyelvesztésre a dehidrált
ság miatt. 2001-ben egy héten belül két
profi futballista halt meg hőgutában, és
hét év során 20 ilyen halálesetet regiszt
ráltak a Nemzeti Sportsérülés Centrum·
ban. 1997 -ben három birkózó esett ál
dozatul a sportolás során elszenvedett
túlzott folyadékvesztésnek. Mindegyik
eset megelőzhető lett volna. Az Ameri
kai Sportorvosi Kollégium és egyéb tár
saságok állásfoglalásai ( Med Sci Sports
Exerc 1996, 28, l-VII, U.o 2000, 32,
2130-45, J Athletic Training 2000, 35,
212-24) óvják a sportolókat a dehidrá
ciótóI.

A hidratáltság mérése lehet folyama
tos és önellenőrzéssel megoldott, és tör
ténhet egy versenyre nevezés alkalmá
val. A folyamatos ellenőrzés előnye,

hogya napi két edzés, a rájátszások,
extra-idők kiszámithatatlan dehidráltsá
gi következményeit felfedi. A szomjúsá
gérzés elveszhet, "akaratlan dehidráció
ba" sodorva a sportolót, aki a két terhe
lés között részben sem pótolja az elvesz
tett folyadékot. A birkózóknál és sok is
kolaközi versenyrendezésnél bevezették
a szezon elejei testösszetétel mérést,
melynek alapján a súlycsoportot meg
állapitják. Ezt úgy próbálják kijátszani,
hogy az első felmérésre is dehidráltan
érkeznek, persze az azt követő napok
ban több kilóval megnő a súlyuk. Ha
megkövetelik, hogyafelméréskor a vi
zelet fajsúlya 1,020 alatt legyen, akkor
kizárható a dehidrálási praktika.

A viz a férfiak testsúlyának 60-70, a
nőkének 50-55 százaléka, ennek mint
egy kétharmada intracelluláris-a zsír
ban nincs viz-egyharmada extracellu
láris Az "euhidráció" nem fix érték, na
pi hullámzást mutat, de gyakorlati mu
tatókkal leirható: 1. A testsúly napi in
gadozása fél kilón belül legyen, 2. nor
mális vizelet mennyiség és koncentrált
ság legyen, 3.a vízterek stabilak legye
nek a nap folyamán, 4. normális marad
jon a vérkémia.

A dehidrációt a sportgyakorlatban a
testsúly csökkenéssel szokták jellemez
ni: 3%-os súlyvesztést ,,3%-os dehidrált-

ságnak" neveznek. Három féle dehid
ráltság fordul elő: a nagymértékű verej
tékezés a vizvesztés miatt anatrium
szint 145 mmol/I fölé emelkedéséhez
vezet. Ezzel a "hypertóniás dehidratált
sággal" szemben az esztétikum megtar
tása miatt végzett folyadékmegvonás,
éhezés, hányás izotóniás dehidrációt
okoz. A diuretikumok okozta sóvesztés
pedig hypotóniás dehidrációhoz vezet.

A módszerek, melyekkel a dehidra
taltság jellemezhető, a testsúly, a vizelet,
a vérkémia, a vízterek mérése. A test
súly mérése egyszerű, de standard mó
don, a lehető legkevesebb és száraz ru
hában, az izzadtságot letörölve kell elvé
gezni. Ha a testsúly normalizálódott is
egy edzést vagy versenyt követő folya
dékivás következtében, nem jelenti azt,
hogya vízterek egyensúlya is helyreállt,
6%-os súlyvesztést követően 2-3 nap is
kellhet a normális plazma ozmolalitás
eléréséhez. Ezzel együtt a testsúly moni
torozás olcsó, egyszerű, hasznos mód
szer.

A vizelet mennyisége, színe, fajsúlya,
ozmolalitása és vezetőképessége változik
a dehidatáltsággal. A vizelet gyűjtése ál
talában nem valósítható meg. Az ozmo
méter drága, a fagyáspont csökkenés
mérése szakértő kézbe való. Alternatívá
ja a vezetőképesség mérése, ez egysze
rűbb eljárás és azonnal ad eredményt. A
vizelet fajsúly mérése a higrométerrel
egyszerű, de naponta ígényel kalíbrálást
és azonos hőmérsékletet. A refraktomé
ter egyszerű eszköz, ahogy a reagens
csíkok használata is, bár szubjektív a szín
leolvasása. A vizelet szinét a Likert féle
hatpontos osztályozással mérik.

A vizelet-tesztek hiánya, hogya de
hidráció fokát nem tükrözik elég ponto
san. Kijelölt pontok, például az 1,020-at
el nem érő fajsúlyérték a 290 mOsm/1
alatti ozmolalitással, mint kritérium-ér
tékkel nem korrelál szorosan, ám mégis
jól használható mutató az enyhe dehid
ratáltság jelzőjeként. A hirtelen nagy fo
Iyadékmennyiséget a vese kiüritheti,
anélkül, hogyavizterek rendeződtek

volna. A vizelet vizsgálata megoldható,
de nem tükrözi pontosan a hidratáltsági
állapotot.

A vér ozmolalitása, Na és K-koncent
rációja, hematokrit értéke és hemoglo
bin koncentrációja, valamint a plazma
volumen a szóba kerülő mutatók. Kuta
tási célra ezeket kell mérni, de gyakor
lott vérvevő, eszközök, idő és költségek
szükségesek. 3%-os változások felett
biztosan Jelzik a dehidrációt, főleg, ha
előtte mért normálértékhez lehet hason
lítani a mutatókat. Sokan a vizelet-mu
tatókat tartják kórjelzőbbnek, kutatási
célú vizsgálatkor azok is regisztrálan
dók.

A vizterek közül az extracellulárisat
érinti jobban a verejtékezés, ha diureti
kum okozta a viz- és nátrium-vesztést,
akkor kevesebb a lehetőség arra, hogy
az intracelluláris tér pótolja a keringő fo
lyadék hiányát. A pályákon is használ
ható a bioelektromos impedancia anali
zis elven működő (BIA) készülékcsalád,
a talpak és a kezek közötti ellenállás
tükrözi a testösszetételt, komputált ada
tokat adva ki 1-2 percen belül. A bioe
lektromos impedancia spektroszkópia
az intra- és extracelluláris vízteret is mé
ri. A készülékek ára 5-10 ezer dollár
(2,2 millió Ft-os ajánlatot kaptam BIS
készülékre- Referens.) A mérés pontat 
lansága 1% körül van, a teljes víztarta
lomban másfél - két és fél kiló hiba for
dulhat elő, a BIS készülékkel l kg alatti
a pontatlanság. A mérési körülménye
ket pontosan be kell tartani, ezek közé a
normál hidratáltság is beletartozik. A
terhelés utáni állapot a hibalehetőséget

növeli. A nem-sportolói csoportokon ki
dolgozott egyenletek a sportolókon kor
látozottan használhatóak, éppen a kere
sett kérdésre ad nem biztos választ. Ez
zel együtt ennek a mérőeljárásnak is
van helye a sportorvoslásban.

Összefoglalóan: érdemes és kell a
hidratáltsági ál/apotot mémi a súlycso
portos, a nagy verejtékvesztéssel járó
sportágakban. A testsúly mérése egy
szerű, fontos, de nem elég részletes in
formációt ad. A reggeli második vizelet
analizise fontos mutatókkal szolgálhat.
Az impedancia méréssel gyűlnek a ta
pasztalatok, amelyek még nem álltak
össze ajánlássá.
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IFolyóirat ismertetés Leistun9ssport
Günter Hagedorn:

Érték, vagy nem érték
- ez itt a kérdés

A szerző meghívja olvasóját egy képzeletbeli kerekasztal
beszélgetésre, amely körül - még ha csendes résztvevőként

is - ott helyezkedík el az egész társadalom. Az élsport, több
milliós versenyzői népességével nem csak egy sokmilliár
dos forgaimat lebonyolító "piac", hanem olyan vállalkozás,
amely a társadalom minden rétegét érinti, hatása az egész
világra kiterjed, s függetlenül attól, hogy ezt valaki rokon
szenvvel, vagy netán ellenszenvvel kíséri figyelemmel, tény,
hogyaversenysport - fontos kulturális jelenség. Ennek a
háttér gondolatnak az ismeretében válik valóságossá és idő

szerűvé a kérdés. Nevezetesen, hogyaversenysport képvi
sel-e értéket vagy nem. A szerző többfajta szempont szerint
vizsgálódva keresi a választ.

•
Eike Emrich:

Értékek a sportban.
Néhány szociológiai megjegyzés

értékekről és az értékek megítéléséről

A társas megnyilvánulásokat, magatartást a sportban
nem csak bizonyos normák határozzák meg, hanem erre
befolyással, hatással vannak különféle értékek. A sport
rendszerben az értékek stabilizáló funkciójának alapja a kul
túrált érték orientáció. Ez az érték orientáció ellenben nem
minden vita nélküli, s a sport egyáltalában nem mentes a
különböző értékek közti konfliktusoktól, amelyeket minden
adott szociológiai megnyilvánulás esetén a cselekvő sze
mélynek a kérdéses szituációban megfelelő módon szüksé
ges kezelnie.

•Otto Hug:
Vezetői magatartás

- vezetői módszerek
A vezetés olyan képesség, amely elsajátítható, megtanul

ható, s amely mindig változó és jelentősége növekvő, ami
kor új helyzetek, körülmények alakulnak ki. Az irányítás,
vezetés célja, hogy elősegítse a vezetettek függetlenségét,
felelősségérzetét önmaguk iránt, valamint az önmagukban
vetett hitet. Az edző számára a vezetés annyit jelent, hogy
versenyzője kellően felkészült legyen a külső és belső aka
dályok legyőzésére, felszabadultan és gátlások nélkül is
merje meg saját természetét, tulajdonságait.

•
Melis Viru - Atko Viru:

Az edzés ellenőrzés elvei
Az edzés ellenőrzés-értékelés a következőket célozza:

feljegyezni, rögzíteni az edzések folyamatát, biztosítani az
edzések hatásait illető háttér információt, értékelni az
edzésfolyamat alkalmasságát a versenyző számára, és fel
deriteni, meghatározni a sportoló alkalmazkodási mutató
it, lehetőségeit. A tanulmány középpontjában az edzés
program korrigálási, módosítási lehetőségei állnak, vala
mint a közösen összegyűjtött tapasztalatok objektív
összegzése.

Vladimir Issurin - Vladimir Shkliar:
A blokk-szerkezet koncepciója

és az élversenyzők edzése

A tanulmánya kiemelkedő képességű férfi és női sporto
lók korszerű edzése legfontosabb vonatkozásainak általános
és kritikai vizsgálatát célozza. A vizsgált összetevők az aláb
biak: az edzés teljes mennyisége, a blokk-szerkezet, a ver
senyre való felkészítés. A vizsgálat legfőképpen a szovjet at
léták felkészítésének tapasztalatain alapul (1976 és 1991
között), illetve az izraeli nemzeti válogatottal végzett edzé
sek tapasztalataira (1992 és 2001 között).

•Gudrun Fröher - Klaus Wagner:
A törzs funkciójának elemzése

- mint a teherbírás komplex sportorvosi
diagnózisának egyik fontos rész.

A cikkben leírt módszer kidolgozása 1990-ben több, mint
3000 férfi és női versenyző vizsgálatának segítsége révén
történt. A szóban forgó diagnosztikai módszer rendkívül ér
tékesnek bizonyult az edzésekhez kapcsolódó, azokhoz tar
tozó sportorvosi tevékenység során, mert így nem csupán
az vált lehetővé, hogy baj, sérülés esetén a szakemberek
nyomban pontos magyarázatot kaptak a statikai és funkci
onális eredetű problémákra, továbbá javaslatot a szükséges
és lehető legcélravezetőbb korrekcióra, orvoslásra, hanem
figyelmet érdemlő ajánlásokat is a megelőzés tekintetében.

•Wilhelm Schanzer - Hans Geyer:
A táplálékkiegészítésben

rejlő doppingveszély
Számos pozitív dopping eset utólagos vizsgálatai nyomán

kiderült, hogy nem hormonális, tehát a megengedett táplá
lékkiegészítők - mint például vitaminok, ásványi anyagok,
vagy kreatin - tiltott, hormon eredetű anyagokat is tartal
maztak, jóllehet a készítmény "adatlapján" ezek nincsenek
feltüntetve. Annak érdekében, hogya kiterjedtségét ezek
nek a hamis cimkékkel ellátott kiegészítőknek hozzávetőle

ges pontossággal meg lehessen állapítani, a Kölni Német
Sport Egyetem Biokémiai Intézetében olyan nemzetközi jel
legű kutatást végeztek, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bi
zottság is támogatott. A cikk ezeket a kutatásokat írja le és
a következtetéseket tartalmazza.

Ulrich Becker - Hartmut Mühlfriedel:
A dopping - veszély és olyan téma,

amellyel foglalkozni kell a sportiskoláknak

A dopping bárhol előfordulhat, ahol a középpontban a
csúcsteljesítmény, siker, jutalom áll, de ott is, ahol az ered
ményektől támogatás függ, illetve egy-egy sportintézmény
státusa, fenntartása, vagy bezárása. Ez utóbbiak sorába
tartoznak a sport-orientált iskolák, illetve a kifejezett elit
sportiskolai intézmények. Az említett intézményekre a
dopping esetek által gyakorolt hatást vizsgálja a cikk és
azokat a megelőző intézkedéseket irja le, amelyekkel el le
het kerülni a doppingolást és annak negatív következmé
nyeit. Gallov Rezső
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AMagyar Sporttudományi Szemle évente 4 alkalommal jelenik meg, és sporttudományi tár
gyú cikkeket közöl magyar vagy angol nyelven. A kéziratokat egy példányban; szimpla sortá·
volsággal, az Aj4-es lap egyik oldalára 12-es betŰflagysággal gépeive kérjük elkészíteni. Ha
azonban lehetséges - s ez a közlésre történő elfogadásnál előnnyel jár - akkor számítógépes
adathordozón (1.44-es floppy-lemezen) is kérjük az anyagot. A dokumentumokat "stilus" al
kalmazása nélkül Winword, a táblázatokat Excel formátumban, a grafíkonokat, ábrákat sok
szorosításra alkalmas nyomaton várjuk. A kézirat, táblázat, ábra azonosításához kérjük az
összes ínformációt megadni (könyvtár-, file-, munkalapnév stb.) A kézírat gépelt terjedelme az
5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt ne haladják meg. A táblázatokat és ábrákat a szöveg
től elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük I példányban mellékelni.
A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg
szereplő jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől

függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek. A táblázatok, ábrák cimét mindkét nyelven
ké~ük megadni (pI. 1. ábra /Fig. l .. Térd feszítés, hajlítás/ Knee extension, f1exion).' A táblá
zatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva (pl. 2. ábra) jelölni kell.

Az első oldal a szerző(k) nevével ("dr" és egyéb titulus nélkül) kezdődjön. Ez alatt a tanul
mány (kifejező, de minél rövidebb) cime következzen mindkét nyelven. Ezt kővesse a maxi·
mum 20 soros összefoglaló magyar és angol nyelven. Az összefoglaló a kérdésfeltevést, az
eredményeket és a következtetést tartalmazza és maximálisan 5 kulcsszóval fejeződjön be. A
kulcsszavak magyar és angol nyelven is itt szerepeljenek.

Az összefoglalót kövesse a tanulmány szövege, amelyet célszerű bevezetésre, a módszerek·
re, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekezdé
sek a sor elején kezdődjenek és ezt sorkihagyás jelezze, A lábjegyzete~ a szöveg végére kerül
jenek. A következő fejezet az irodalomjegyzék. Folyóiratnál: a SZERZO(K) neve (Nagy betűk

kel), a megjelenés éve, a mű címe eredeti nyelven, a f.olyóirat neve, a Iapszám, a terjedelem:
kezdő és befejező oldalszám. Pl. FRIEDMANN, B - BARTSCH, P. (1999): Möglichkeiten und
Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. Leístungssport, 3. 43-48. Könyvnél: a SZER·
ZO(K) neve, a megjelenés éve, a könyv címe (eredeti nyelven), a kiadó neve, városa, esetleg
a könyv utolsó számozott oldalszáma. PI: CARL, K. (1983): Training und Trainingslehre in
Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a szer
ző(k) nevével és az évszámmal történjen, pl. FRIEDMANN (1999).

Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzőnek a teljes nevét, titulusát, mun
kahelyének nevét, címét, (telefonszámát, e-maii címét) , akit az esetleges érdeklődők további
információkért megkereshetnek. A szerkesztő
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