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Bevezetés 
Az egyes szervrendszerek működésében a fizikai terhelés hatására akut változások alakulnak ki, mely változások 
függenek a terhelés tartalmától, intenzitásától, formájától és gyakoriságától. 
A sportági sajátosságok (edzésmunka, versenyidő, környezet) meghatározók az aerob-anaerob anyagcsere folya-
matok változásában, illetve a sportoló fizikai teljesítőképességének/teherbírásának mértékében.  
Vizsgálatunk célja, hogy laborkörülmények között megvizsgáljuk az NB2-es férfi labdarúgó csapat játékosainak 
(PMFC) és az NB1/B osztályban szereplő férfi kézilabda csapat játékosainak (PTE-PEAC) terhelésélettani muta-
tóit, továbbá a kardiorespiratorikus értékek által információt kapjunk a terhelési szakaszokat jellemző élettani 
mutatókról (RER (re spiratory exchange ratio), HRmax, VO2max, teljesítmény (Watt), terhelés időtartama). Felté-
teleztük, hogy a sportági sajátosságokból adódóan a két csapat élettani mutatói eltérőek lesznek.  
 
Anyag és módszerek 
Vizsgálatunk során teljesítménydiagnosztikai laboratóriumban mértük fel a labdarúgók és a kézilabdázók kar-
diorespiratorikus jellemzőit (N=40). A statisztikai adatfeldolgozás során, leíró és következtetéses statisztikai 
módszert alkalmaztunk az SPSS 22 programcsomag segítségével (korrelációs analízis, kétmintás t-próba).  
 
Eredmények 
A PMFC (NB2) férfi labdarúgó csapatának átlag magassága és életkora alacsonyabb (181,95±6,92 cm; 
23,80±3,56 év), mint a PEAC férfi kézilabda csapat játékosainak átlag magassága és életkora (187,74 
±4,79 cm; 24,11±5,05 év). A sportolók testtömegét tekintve a kézilabdázók átlagban magasabb értéket mutatnak 
(86,16±13,94 kg), mint a labdarúgók (76,45±8,98 kg). 
A kétmintás t-próba eredményei alapján nincs szignifikáns (p<0,05) eltérés a vizsgált kardiorespiratorikus ér-
tékek és az élettani mutatók között. A két csapat játékosainak eredményei minimális különbséget mutatnak, a 
RER, VO2max, terhelés időtartama, Watt és a maximális pulzusra vonatkozóan. Szignifikáns különbség nem ál-
lapítható meg, de a labdarúgók magasabb értékeket értek el, a RER, VO2max, a terhelés időtartama és a HRmax 
értékére vonatkozóan. A kézilabdázók leadott teljesítménye (Watt) magasabb volt, mint a labdarúgóké.  
 
Következtetések 
A magasabb testtömeg értékükből adódóan a kézilabdázók nagyobb teljesítmény leadásra (Watt) voltak képesek, 
mint a labdarúgók, ebből az alábbi következtetést vontuk le. A testtömeg jelentős befolyással bír a teljesítmény 
(Watt) leadásában. A labdarúgók valószínűsíthetően a sportági sajátosságokból adódóan töltöttek el több időt a 
futópadon és értek el magasabb VO2max értéket.  
A kézilabdázás a labdarúgással szemben megkívánná a magasabb anaerob küszöb értéket, míg a labdarúgás a 
magasabb VO2max értéket. Az eredmények kiértékelése után az edzőknek javaslatot tettünk ezen értékek figye-
lembevételére.  
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