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A kongresszus támogatói
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Sterbenz Tamás
Szabó Tamás
Szmodis Márta
Szőts Gábor
Tóth Miklós
Vajda Ildikó
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Program
2021. december 3. (péntek)

Magyar Sport Háza
I. emeleti konferenciaterem
PROGRAM

08.00 Regisztráció
08.30 Megnyitó
Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke

I. szekció
Üléselnökök: Tóth Miklós, Sterbenz Tamás
09.00 Edzés és mérkőzésterhelés, valamint a belső mechanikai terhelés individuális
kapcsolatának vizsgálata utánpótláskorú válogatott labdarúgóknál
Schuth Gábor1, Szigeti György1, Kovács Tamás1, Szilas Ádám1, Dobreff Gergely3,
Pasic Alija3, Pavlik Gábor2
1
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sportigazgatóság, Erőnléti- és
Sporttudományi Csoport, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
3
Budapesti Műszaki Egyetem, Távközlési és Médiainformatikai
Tanszék, Budapest
09.10 Sportolók arousal szabályozásának fiziológiai és pszichológiai vizsgálata
Horváth Eszter, Tóth László
Testnevelési Egyetem, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest

09.30 Különböző talajfogási stílusok alatti izom-ín interakció vizsgálata
változó sebességű futások közben
Kovács Bálint1, Sebestyén Örs1, Csala Dániel1, Petridis Leonidas2,
Tihanyi József1
1
Testnevelési Egyetem, Kineziológia Tanszék, Budapest
2
Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Intézet, Budapest
09.40 Pozícióspecifikus fizikális paraméterek vizsgálata az utánpótláskorú
labdarúgó válogatottaknál
Kovács Tamás, Schuth Gábor, Szigeti György, Szilas Ádám
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sportigazgatóság, Erőnléti- és
Sporttudományi Csoport, Budapest

ELŐADÁS -KIVONATOK

09.20 Izomkapcsolatok jelentősége a mozgástanulás folyamatában
Kósa Lili1,2,5, Forrás Fernanda5, Gabnai Sándor Gergely5, Kertész Áron5,
Gyagya Attila5, Soós Imre4,5, Ihász Ferenc1,2,3,4,5
1
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológia Kar,
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
3
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Sporttudományi Intézet, Szombathely
4
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
5
Fehér Miklós Elit Labdarúgó Akadémia, Győr
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09.50 Egyszerű döntéshozatali képesség vizsgálata serdülőkorú sportolók körében
Laki Ádám, Nagyváradi Katalin, Szabó Attila, Ihász Ferenc
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Sporttudományi Intézet, Szombathely
10.00 Szájmaszkkal a testnevelés órán?
Hogyan hat a testnevelésórai maszkviselés az általános iskolások
élettani paramétereire?
Ludmány László, Atlasz Tamás
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sportbiológia Tanszék, Pécs
10.10 A tanulók személyisége és a tanítási stílusok kapcsolata
Lappints Regős1, H. Ekler Judit2
1
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Sporttudományi Intézet, Szombathely
10.20 16-18 éves korú röplabdázók kondicionális képességei
fejlődésének vizsgálata
F. Nagy Bence, Filó Csilla
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
10.30 A dél-alföldi régió fizikai aktivitásának felmérése szociodemográfiai
változók tükrében
Berki Tamás, Katona Zoltán, Petrovszki Zita, Győri Ferenc
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
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10.40 Súlyemelő edzés hatása fiatal kézilabdázó leányok törzsizomzatára
Pálinkás Gergely1, Ökrös Csaba2, Béres Bettina1, Utczás Katinka1,
Tróznai Zsófia1, Petridis Leonidas1
1
Testnevelési Egyetem, Sportélettani Kutató Központ, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Sportjátékok Tanszék, Budapest
10.50 A középiskoláskorú tanulók egészségműveltségi szintjének vizsgálata
Horváth Cintia
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Természettudományi Kar, Eger

11.00 Kávészünet

XIX. Országos Sporttudományi Kongresszus
2022. Szeged
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II. szekció
E-poszter
Rövid szóbeli előadás
Üléselnökök: Szmodis Márta, Honfi László
PROGRAM

11.20 Sportórák kiválasztása többszempontú döntéstámogató módszerekkel
amatőr sportolók preferenciái alapján
Andrássy Katinka1, Tóth Miklós1,2, Karcagi-Kováts Andrea3
1
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
2
Testnevelési Egyetem, Budapest
3
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen
11.28 Élvonalbeli kézilabda játékosok állóképességét befolyásoló
tényezők vizsgálata
Balla Dóra1, Pápai Zsófia1,2, Szakály Zsolt1
1
Széchenyi István Egyetem, Sporttudományi Tanszék, Győr,
2
Pécsi Tudományegyetem, Sportbiológiai Doktori Iskola, Pécs
11.36 A szezonban elért legjobb eredmény és a világversenyen mutatott
teljesítmény kapcsolata férfi és női 800 méteres síkfutásban
Kelemen Bence1, Benczenleitner Ottó2, Tóth László3
1
Testnevelési Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Atlétika Tanszék, Budapest
3
Testnevelési Egyetem, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest
11.44 Motocrossozók élettani tulajdonságai versenyterhelés folyamán
Kerner László1, Kósa Lili2, Ihász Ferenc1
1
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Iskola, Budapest
11.52 Rekreáció szakos hallgatók motivációvizsgálata
Kós Katalin
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola,
Sportpedagógia alapprogram, Eger

12.08 Az e-sport gyakorlati oktatása
Szabella Olivér
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola,
Sport és Egészségnevelés, Budapest
12.16 Pandémia okozta új trendek a sportmarketing területén
Tóth Dávid Zoltán1, Gősi Zsuzsanna2
1
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Sporttudományi Intézet, Szombathely
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógia és Pszichológia Kar
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest

12.25 Büféebéd
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12.00 Időskorúak és szépkorúak mozgáskultúrája, az egészséges idősödés
Majoros Regina, Vajda Ildikó
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
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III. szekció
Üléselnökök: Vajda Ildikó, Hajdúné Petrovszki Zita
13.10 Csípőízületi abduktor izmok fáradásának hatása az unilaterális felugrás
neurokinematikájára és teljesítményére
Fésüs Ádám, Fésüs Viktória, Ivusza Patrik, Sebesi Balázs, Gáspár Balázs,
Varga Mátyás, Váczi Márk
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs
13.20 A St. George Budapest Soccer Club története
Iváncsó Ádám
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Budapest
Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen
13.30 A mérkőzés terhelés leírása és pozíciók közötti összehasonlítása a labdarúgás mozgásprofil
algoritmus alkalmazásával utánpótláskorú válogatott labdarúgóknál
Szigeti György1, Schuth Gábor1, Kovács Tamás1, Szilas Ádám1, Pavlik Gábor2
1
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sportigazgatóság, Erőnléti és
Sporttudományi Csoport, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
13.40 Az észlelt stressz összefüggései a sportolói megküzdéssel, a szorongással
és a kognitív mutatókkal utánpótláskorú kézilabdázó leányok körében
Sziráki Zsófia1,2, Alszászi Gabriella1, Almási Gábor1, Hellner Szelina1,3,
Nyakas Csaba2,4, Tóth Miklós1, Szmodis Márta1
1
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Molekuláris Edzésélettani Kutató Központ, Budapest
3
Testnevelési Egyetem, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest
4
Semmelweis Egyetem ETK, Morfológiai és Fizológiai Tanszék, Budapest
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13.50 A fizikai aktivitás hatása a motoros képességekre idős korban
Tóth Nóra L.
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
14.00 Farizomaktivációs eljárások alkalmazása a bemelegítésben
a térdvalgus csökkentésére
Varga Mátyás1, Vadász Kitty1, Ivusza Patrik1, Sebesi Balázs1,
Fésüs Ádám1, Gáspár Balázs1, Váczi Márk2
1
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs
2
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs
14.10 Ritmikus gimnasztikázók önbizalma és versenyszorongása
Wehovszky Vivien
Testnevelési Egyetem, Budapest
14.20 Változó alátámasztási felület alkalmazásával előállított ismert és
ismeretlen ingerek akut hatása az egyensúlyozó képességre
Ivusza Patrik, Fésüs Ádám, Gáspár Balázs, Sebesi Balázs, Varga Mátyás,
Váczi Márk
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs
14.30 Szocializációs színterek harca a különböző képzési szinteken tanuló
pedagógushallgatók egészségmagatartásában
Kozma Bettina1, Moravecz Marianna1,2
1
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
2
Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, Debrecen
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14.40 Ismert és váratlan ellenállás alkalmazásának bemelegítő
hatása a quadriceps femoris izom propriocepciójára és
erőkifejtésének szabályozására
Gáspár Balázs, Fésüs Ádám, Ivusza Patrik, Varga Mátyás, Tar Sarolta,
Gáspár Róbert, Sebesi Balázs, Váczi Márk
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és
Testnevelési Intézet, Pécs

PROGRAM

14.50 „In Common Sports” – egy európai szenior projekt eredményeinek bemutatása
Dvorák Márton1, Pedro Bezerra2, Jose Ma Cancela Carral3, João Miguel Camões2
1
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
2
Polytechnical Institute of Viana do Castelo, Portugália
3
University of Vigo, Spanyolország

15.00 Kávészünet

IV. szekció
E-poszter
Rövid szóbeli előadás
Üléselnökök: Szabó Tamás, Ihász Ferenc
15.30 Az e-sportolók és gamerek motivációs, valamint társadalmi háttere
Békési Zsolt, Kovács-Nagy Klára
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi
Intézet, Neveléstudományi Tanszék, Debrecen

15.46 A közösségi szolgálat és a sportönkéntesség motivációi
a sporteseményeken
Mezei Tímea1, Polcsik Balázs2, Perényi Szilvia3
1
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
2
Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola, Budapest
3
Testnevelési Egyetem, Sportmenedzsment Tanszék, Budapest
15.54 King Assist: Mesterséges Intelligenciát használó kamerarendszer alkalmazása a
marker-less típusú emberi test felismerésben, járás és futás elemzésben
Uhlár Ádám1, Ambrus Míra1, Bottka Ádám2, Illés Ágnes2, Léstyán Ákos2,
Lévay László2, Lacza Zsombor1
1
Testnevelési Egyetem, Sportélettani Kutató Központ, Budapest
2
Albacomp Rendszerintegrációs Kft., Székesfehérvár

ELŐADÁS -KIVONATOK

15.38 Intervencióval összekapcsolt hosszmetszeti vizsgálat eredményei LCA
szakadás után, BTB plasztikából visszatérő labdarúgó esetében
Forrás Fernanda1, Gyagya Attila1, Ihász Ferenc1,2,3
1
Fehér Miklós Elit Labdarúgó Akadémia, Győr
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Sporttudományi Intézet, Szombathely
3
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
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16.02 A személyiség hatása az észlelt stresszre, a memóriára és a motivációra sportolóknál
Varga András1, Kilvinger Bálint1,2, Paic Róbert1
1
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és
Testnevelési Intézet, Pécs
2
Sport36-Komló Kézilabda, Komló
16.10 A női labdarúgást övező problémák vizsgálata
Tóth Dorottya, Filó Csilla
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
16.18 A szabadtéri rekreáció lehetőségei urbánus környezetben
egy nagyvárosi park példája alapján
Tóth Larissza, Győri Ferenc
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
16.26 Releváns statisztikai faktorok a férfi utánpótlás válogatott kosárlabdázók
all-star csapatba történő beválasztása kapcsán
Zilinyi Zsombor Márton1, Urbinné Borbély Szilvia2 , Sterbenz Tamás3,
Nagy Ágoston4
1
Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola, Budapest
2
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
3
Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ, Budapest
4
Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet, Debrecen
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16.34 Mi alapján választják ki az olimpiai nyitóünnepségen a nemzeti
olimpiai bizottságok a zászlóvivőket?
Zimányi Róbert G.
Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola, Budapest
16.42 Longitudinális vizsgálat a SARS-COV-2 vírus okozta pandémia köznevelési intézmények
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott testnevelő tanárainak, gyógytestnevelőegészségfejlesztő tanárainak sportolási szokásairól és az IKT
eszközhasználatára gyakorolt hatásáról
Juhász Rebeka1, Kiss-Geosits Beatrix2, Varga Veronika3
1
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Neveléstudományi Doktori Iskola, Sport- és Egészségnevelés
Program, Budapest
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Sporttudományi Intézet, Szombathely
3
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

16.50 A konferencia zárása

Már 25 éve
az egészség és a teljesítmény
szolgálatában
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Sportórák kiválasztása többszempontú
döntéstámogató módszerekkel amatőr
sportolók preferenciái alapján
Andrássy Katinka1, Tóth Miklós1,2,
Karcagi-Kováts Andrea3
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
Testnevelési Egyetem, Budapest
3
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen
1
2

Bevezetés
Kutatásunkban a hazai amatőr sportolók Garmin
sportórák közötti választását vizsgáltuk döntéstámogató módszerek alkalmazásával. A cég által tervezett
és forgalmazott sportórákkal több nemzet válogatott
sportolói, neves klubjai is dolgoznak (például Német
Olimpiai Bizottság, Bayern München, Southampton
futballklub), ezeket a termékeket használják a sportolók fizikai állapotának nyomon követésére. Az
utóbbi időszakban az amatőr sportolók körében is
észrevehető volt, hogy sokan Garmin termékeket
használnak. Számos mélyinterjú után sikerült az általuk vélt legfontosabb kritériumokat összegyűjtenünk, ez alapozta meg a kutatásunkat. Célunk az volt,
hogy többszempontú döntéstámogató módszerek segítségével meghatározzuk, a vásárlói vélemények alapján melyik óra a legnépszerűbb a piacon.

Eredmények
A válaszadók között közel egyenlő arányban voltak
nők és férfiak, minden korosztályból találkoztunk
olyan egyénekkel, akik aktívan sportolnak. A résztvevők több, mint 75%-a legkevesebb négy éve, legalább
heti három alkalommal végzett testmozgást. Némileg
meglepő eredménynek tűnhet, hogy korábbi kutatá-

Következtetések
Az ELECTRE módszer összetettsége garantálja, hogy
a módszer alkalmazásával kapott eredmény segítségével meghozott döntés megalapozott és racionális.
Mivel egyöntetűen, az összes alkalmazott módszer
alapján ugyanaz a típus lett a győztes, elmondható,
hogy a döntésünk nagy erejű, tehát robosztus, így a
továbbiakban a Garmin vállalatnak érdemes ennek az
órának a fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítani, illetve a többi óra esetében a további fejlesztéseket úgy
alakítani, hogy lehetőleg közelebb kerüljenek a Fenix
óracsalád tulajdonságaihoz, kiemelten az üzemidő tekintetében.
Kulcsszavak: döntéselmélet, Garmin sportóra

Élvonalbeli kézilabda játékosok
állóképességét befolyásoló
tényezők vizsgálata
Balla Dóra1, Pápai Zsófia1,2, Szakály Zsolt1
Széchenyi István Egyetem,
Sporttudományi Tanszék, Győr,
2
Pécsi Tudományegyetem, Sportbiológiai
Doktori Iskola, Pécs
1

E-mai: balla.dori94@gmail.com

Bevezetés
A tanulmány élvonalbeli női kézilabda játékosok testi
felépítésével, élettani paramétereik és versenyterhelésük jellemzésével foglalkozik, hangsúlyosan vizsgálva
az állóképességet befolyásoló tényezőket.
Anyag és módszerek
Mintánkba Magyarország kiemelkedő női kézilabdacsapatának tagjait vontuk be (N=12 fő).
A laboratóriumi terheléses vizsgálatot futószalag ergométeren (Marquette S2000) végeztük, a berendezéshez a SENSOR MEDICS Vmax29 C Gas Analizátor,
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Anyag és módszerek
A kutatásban 395 fő (213 nő, 182 férfi) Garmin órával
edző amatőr sportolót vizsgáltunk kérdőíves módszerrel, melynek első kérdéseit leíró statisztikai módszerekkel értékeltünk. A kérdőív utolsó kérdésére
kapott válaszok alapján meghatároztuk a kritériumokhoz kapcsolható súlyokat, hogy a továbbiakban
döntéselméleti számításokat végezhessünk. Ahhoz,
hogy meghatározzuk a legideálisabbnak vélt Garmin
sportórát, az alábbi döntéselméleti módszereket alkalmaztuk:
– Szűrt döntési mátrix
– Transzformált döntési mátrix
– SMART eljárás
– Borda módszer
– Condorcet módszer
– ELECTRE módszer

PROGRAM

E-mail: katinka.andrassy@gmail.com

sokkal ellentétben a Garmin sportórát használó egyének körében a közelmúltban, a COVID-19 pandémia
következtében bevezetett korlátozások kapcsán a fizikai aktivitás iránti kedv és a sportolással eltöltött
idő inkább fokozódott, mintsem csökkent. A nők és
a férfiak esetében megegyező sorrendet kaptunk a kritériumok fontosságára vonatkozóan, egyértelműen az
óra üzemideje (sportolás mellett) volt a legmeghatározóbb szempont az óraválasztás során. Az összes alkalmazott módszer alapján ugyanaz a típus lett a győztes
(Fenix 6 Pro Solar), amiről elmondható, hogy jelenleg
az amatőr sportolói igényeknek leginkább megfelel –
többnyire az élsportolók is ezt az óratípust használják
a hosszú üzemidő és a strapabírósága miatt.
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és 12 elvezetéses EKG monitor, valamint vérnyomásmérő tartozik. Emellett a sportolók előzetesen vizsgált
vérképét használtuk fel, melyben összefüggéseket kerestünk teljesítményükkel.
Eredmények
Arra kerestük a választ, hogy a jobb fizikai állóképesség befolyásolja-e a vörösvértest számot, valamint a
hemoglobinszintet, és ha igen, akkor milyen módon.
Feltételeztük, hogy a jobb fizikai képességgel rendelkező játékosoknál pozitív irányú változásokat tudunk
kimutatni a vér alkotóelemeinek változásaiban.
Következtetések
A kis elemszám miatt csak óvatos következtetéseket
vonhatunk le, valamint további vizsgálatokkal szeretnénk igazolni a jelenlegi vizsgálatunk eredményeit.
Kulcsszavak: állóképesség, aerob kapacitás, anaerob
küszöb, hemoglobin, vörösvértest

A dél-alföldi régió fizikai aktivitásának
felmérése szociodemográfiai változók
tükrében
Berki Tamás, Katona Zoltán, Petrovszki Zita,
Győri Ferenc
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar, Testnevelési és
Sporttudományi Intézet, Szeged
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E-mail: berki.tamas.laszlo@szte.hu

Bevezetés
A fizikai aktivitás fontosságára számtalan tanulmányban rávilágítottak már. Az Egészségügyi Világszervezet
és az Európai Unió is kiemelten kezeli jelentőségét és
rendszeresen montírozza e téren tagállamait. Magyarország rendszerint a lista végén található a felmérésekben, mivel a magyar lakosság több mint fele nem
végez rendszeres testmozgást. A téma fontosságának
ellenére a szakirodalomban kevés adat van a különböző régiók lakosságának fizikai aktivitásáról. Kutatásunk célja, hogy átfogó képet kapjunk a Dél-Alföld
régiójának fizikai aktivitásáról bizonyos szociodemográfiai változók tükrében.
Anyag és módszerek
Tanulmányunkban 1 648-an vettek részt, akiknek
átlag életkora 42,96±15,29 év volt. Az önkéntes, kérdőíves felmérést családi és sportnapokon végeztük,

megkérdeztük a részvevők szociodemográfiai hátterét
(nem, életkor, jövedelem, iskolai végzettség, lakhely)
és fizikai aktivitását. A fizikai aktivitás mérésére a rövidített Nemzetközi Fizikai Aktivitás Kérdőívet használtuk, mely hét kérdést tartalmazott a fizikai aktivitás mennyiségéről és minőségről. Az adatokból kiszámítottuk a MET min/hét értékeket, melyek lehetővé tették a résztvevők fizikai aktivitásának számszerűsítését. Adataink értékeléséhez a leíró statisztika
mellett Mann-Whintey U és Kruskal Wallis tesztet
használtunk.
Eredmények
A felmértek 19,2%-a nem végzett semmilyen testmozgást és átlagos fizikai aktivitásának mennyisége
2 064,00 MET min/hét (szórás=1 692,10 MET min/hét)
volt, mely szignifikánsan (p<0,01) eltért a két nem
között (Férfi=2 440,21 MET min/hét; Nők=1 864,32
MET min/hét). Korosztályonként is jelentős eltéréseket találtunk (p<0,01). A fiatal felnőttek (2 303,35
MET min/hét) lényegesen többet töltenek fizikai aktivitással, mint a középkorú (1 924,29 MET min/hét)
és az érett középkorúak (1 991,59 MET min/hét). Időskorban a fizikai aktivitás nem jelentősen, de emelkedést mutatott (2 054,56 MET min/hét) mintánkban.
A községekben (1 915,94 MET min/hét), a városokban (2 050,27 MET min/hét) és a megyei jogú városokban (2 291,70 MET min/hét) élők fizikai aktivitása is
szignifikáns különbséget mutatott (p<0,05). A felmértek között a szakiskolában (2 137,30 MET min/hét)
és gimnáziumban (2 144,92 MET min/hét) végzettek
rendelkeztek szignifikánsan a legmagasabb értékekkel (p<0,05), míg a legalacsonyabb fizikai aktivitással
a 8 általánossal rendelkezők (1 740,37 MET min/hét)
voltak. Az egyetemi végzettségűek fizikai aktivitása
2 021,26 MET min/hét volt. Eredményeinkben a jövedelemnek nem volt meghatározó szerepe.
Következtetések
A dél-alföldi régióban felmért mintánk fizikai aktivitása magasabb, mint a korábbi országos felmérésekben. Ennek fő oka, hogy a vizsgálati minta önkéntes
volt és a családi és sportnapokra többségében azok
mentek el, akik rendszeresen végeztek valamilyen fizikai aktivitást. Vizsgálatunkból az is kiderült, hogy a
nem, életkor, iskolai végzettség és a lakhely szerepet
játszhat a fizikai aktivitás mennyiségében és minőségében ebben a régióban.
Kulcsszavak: fizikai aktivitás, IPAQ, Dél-Alföld, szociodemográfia, lakosság
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Az e-sportolók és gamerek motivációs,
valamint társadalmi háttere
Békési Zsolt, Kovács-Nagy Klára
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelésés Művelődéstudományi Intézet,
Neveléstudományi Tanszék, Debrecen
E-mail: bekesi422@gmail.com

Anyag és módszerek
A kérdések, valamint a hipotézisek megválaszolásához szükséges empíriai anyagot online kérdőívvel
gyűjtöttük össze videojátékos Facebook csoportokból.
A kapott adatokat pedig statisztikai elemzésnek vetettük alá az SPSS programmal. A kielemzett adatok értelmezésében Nick Yee gamerekre alkalmazott motivációs modelljét hívtuk segítségül.

Következtetések
A videojátékok és az e-sport világának feltárása még
csupán az elején jár. Bármilyen irányba indulunk vizsgálatuk során mindig új tényezőkkel kell szembe néznünk. A témával foglalkozás pedig azért indokolt,
mert a vizsgált terület egy olyan társadalmi jelenség,
ami már több mint 30 éve csak terjeszkedik és folya-

Dvorák Márton1, Pedro Bezerra2, Jose Ma Cancela
Carral3, João Miguel Camões2
Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék, Budapest
2
Polytechnical Institute of Viana do Castelo, Portugália
3
University of Vigo, Spanyolország
1

E-mail: dvorak.marton@gmail.com

Bevezetés
A fizikai inaktivitás a 21. század egyik legnagyobb
közegészségügyi problémájának tekinthető elterjedtsége és egészségre gyakorolt hatása miatt. Az idősekre
főként jellemző a mozgásszegény életmód, mert gyakran krónikus betegségeik, egészségügyi állapotuk
miatt már nem mernek vagy akarnak elkezdeni mozogni, azonban szakszerű segítség mellett a testmozgás minden életkorban javítja az egészségügyi állapotot és a fizikai kondíciót. Ennek szellemében született meg az „In Common Sports – Physical Fitness
and Cognitive Performance of the Elderly” elnevezésű, három éves kezdeményezés, mely során edzéseket, sportbajnokságokat, fizikai állapotfelméréseket
biztosít öt ország [Portugália (PT), Spanyolország
(SP), Bulgária (BG), Olaszország (IT), Magyarország
(HU)] 65 év feletti lakosainak, miközben a rendszeres
mozgás hatásait vizsgálja egészségükre és fizikai állapotukra.
Anyag és módszerek
A vizsgálati csoport tagjai heti két vezetett edzésen vettek részt két éven át, míg a kontrollcsoport tagjainak
nem volt megkötés a naponta végzett fizikai aktivitás.
A felmérésekre félévente került sor, elemzéskor az
első (M1) és negyedik (M4) visszamérést értékeltük.
A felmérés kiterjedt: testösszetétel (Tanita BC5545N), szorítóerő, vérnyomás, szenior fittségi tesztek (Rikli & Jones protocol) mérésére, illetve kérdőíves módszerrel a motiváció (Participation Motivation Questionnaire), a mentális állapot (Mini Mental
State Examination) és az életminőség felmérésére
(5Q-5D-5L). A felmérésben 418 (PT, SP, BG, IT, U)
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Eredmények
Az elemzések kiértékelése a játékos csoportok további diverzifikálását igényelték az indulópontként
szolgáló gameren és e-sportolón túl. 338 kitöltő válaszaiból a videojátékosokat érő sztereotípiákkal szembemenő eredmények voltak kiolvashatók az online
játékosokra vonatkozóan. Meglepő módon a szociális
igények kielégítésére irányuló motivációs faktor emelkedett ki mind közül, az online videojátékosok körében tevékenységük irányába.

„In Common Sports” – egy európai szenior
projekt eredményeinek bemutatása

PROGRAM

Bevezetés
Az előadás célja, hogy feltérképezze és összehasonlítsa az e-sportolók és gamerek játékhasználati szokásait, motivációs, valamint társadalmi hátterét. A
kutatás kérdései, hogy milyen motivációk vezérlik az
e-sportolókat és a gamereket, ezek milyen mintázatot
alkotnak. Milyen különbségeket fedezhetünk fel a motivációikban? Milyen egyéb tényezők befolyásolják a
motivációkat? Van-e különbség az egyes e-sport
játék/videojáték típusok felhasználóinak motivációja
között, és ha igen miben nyilvánul az meg? Mi a jellemző egy gamer és egy e-sport játékos videojátékhasználati szokásaira? Mennyire veszik igénybe az
e-sport infrastruktúráját? Milyen társadalmi háttérrel
rendelkeznek az e-sportolók és gamerek? Van-e különbség közöttük ezen a téren?

matosan fejlődik egyre szélesebb rétegeket érintve.
Véleményünk szerint információs társadalmunk teljeskörű megismeréséhez nélkülözhetetlen a videojátékosok és e-sportolók tudományos szempontú megismerése.
Kulcsszavak: e-sport, videojátékok, motiváció, társadalmi háttér
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szenior vett részt (nő 73%, férfi 27%, életkor 70,63±
6,75 év).
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Eredmények
Az összes ország esetében a vezetett edzésben részt
vett csoportoknál szignifikáns testzsírcsökkenés
(M1=33,68±8,28, M4=31,08±8,48; p<0,05) és a
derék-csípő körtérfogat arányának növekedése (M1=
,88±,09, M4=,93±,12; p<0,05) volt látható mindkét
csoportban, utóbbi a kontrollcsoportban nagyobb
mértékben. Az országok között hasonló változás volt
tapasztalható, Spanyolországban látszik csak negatív
trend az antropometriai eredmények tekintetében.
Minden fittségi tesztben szignifikáns különbség mutatkozott az edzésben résztvevő és a kontrollcsoport
között. Előbbinél jelentősen az alsóvégtag erejében
(Chair Stand Test) és az állóképességben (6 Min Walk
Test) mutatkozott javulás, bár ezek a változások országonként különböztek.
A testmozgásra vonatkozó motivációs faktorok közül
a szociális és egészségügyi faktorok voltak a legjelentősebbek. Összességében a program végére a motiváció tovább javult (M1=2,48±0,43, M4=3,80±,98) a
vizsgálati csoportnál.
Következtetések
A szenior program hatásait nem csak az egészségügyi
és fittségi mutatók jellemző javulása mutatta, hanem,
hogy a kezdeményezés során több európai városban
alakultak ki szakemberek által vezetett edzési lehetőségek az időseknek, amik igazoltan pozitív hatással
vannak egészségi állapotukra. A COVID19 járvány lezárásai után ezek az edzések folytatódtak, ami ugyancsak a program sikerét jelzi.
Kulcsszavak: fizikai aktivitás, fittség, öregedés
Támogatja: Erasmus+ Sport 590543-EPP-1-2017-1PT-SPO-SCP

16-18 éves korú röplabdázók kondicionális
képességei fejlődésének vizsgálata
F. Nagy Bence, Filó Csilla
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
E-mail: benceegyetem@gmail.com

Bevezetés
Egyes felmérések alapján a röplabdázás a világon a
10. legnépszerűbb sportág. Az utánpótláskorú röplabdázók felkészítésében meg kell teremteni a kondicionális és koordinációs, valamint mentális, pszichés
képességek összhangban történő fejlesztését. Az egyéni fejlődést, különösen a kondicionális képességek

változását könnyebben tudjuk objektív eszközökkel
nyomon követni és akár egyéni képességfejlesztéssel
beavatkozni. Célunk a kondicionális képességeket
mérő tesztek alkalmazásával felmérni az egyén fejlődésének mértékét azonos szempontok alapján kiválasztott röplabdázó, kosárlabdázó és nem sportoló
fiatalok eredményeinek tekintetében.
Anyag és módszerek
Felmértünk 54 ifjúsági korú leányt, akik közül 18
röplabdázó, 18 kosárlabdázó és 18 nem rendszeresen sportoló volt. Négy teszttel vizsgáltuk az edzésmunka hatását a kondicionális képességek fejlődésére vonatkozóan. A lábak kondicionális állapotát
helyből távolugrással és súlypontemelkedéssel mértük. A harmadik teszt a felső végtag gyorserejét vizsgálta. A negyedik pedig az Illinois-teszt volt, amely az
agilitást mérte.
H1: Nem mutatkozik szignifikáns különbség a dinamikus láberőt vizsgáló tesztek eredményeiben, viszont feltételezzük, hogy az agilitást mérő tesztben
lényeges különbség van.
H2: Lényeges eltérés mutatkozik a vállöv, a törzs és a
kar izomzatának komplex dinamikus erejét vizsgáló
teszt eredményeiben.
H3: A dinamikus láberőt vizsgáló tesztek eredményei
minden csoportnál összefüggenek.
Eredmények
A különbözőség vizsgálat után szignifikáns eltérést
csak az Illinois-teszt hozott (p=0,013). Így elmondható, hogy jelentős a különbség a kosárlabdázók és
röplabdázók Illinois-teszt eredményei között, a kosárlabdázók átlageredménye 1,25 másodperccel jobb
volt, mint a röplabdázóké. A súlypontemelkedésben
és helyből távolugrásban kapott eredmény az adott
minta alapján a röplabdázóknál átlagosan 2,11 cmrel jobb volt, mint a kosárlabdázóknál és 3,61 centiméterrel távolabbra ugrottak, mint a kosárlabdázók.
A második hipotézisemhez a medicin labda lökésben
szerzett eredményeiket hasonlítottam össze. A röplabdázók között a legnagyobb érték 4,6 méter, míg a legkisebb 2,8 méter volt. A kosárlabdázók eredménye 4,7
méter és 3,1 méter közé esik. A nem sportolók teljesítménye 4,5 méter és 2,8 méter közötti érték volt.
A harmadik hipotézis alátámasztásaként a dinamikus
láberőt vizsgáló tesztek eredményeit vetettük össze. A
súlypontemelkedés és a helyből távolugrás eredményei közötti kapcsolatot vizsgálva elmondható, hogy
van kapcsolat a két változó között. A két felmérés
eredménye közötti kapcsolatot korrelációszámítással
lehet alátámasztani (r=0,371). A két változó közötti
kapcsolat szignifikancia mutatója p=0,006 volt.
.
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Csípőízületi abduktor izmok fáradásának
hatása az unilaterális felugrás neurokinematikájára és teljesítményére
Fésüs Ádám, Fésüs Viktória, Ivusza Patrik,
Sebesi Balázs, Gáspár Balázs, Varga Mátyás,
Váczi Márk
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs
E-mail: fesusadii4@gmail.com

Bevezetés
A térd mediális irányba történő elmozdulása következtében megnövekszik az elülső keresztszalagra eső
húzóerő, amely az elülső keresztszalag sérüléséhez
vezethet. A térdízület mediális irányba történő elmozdulását a csípőízületi abduktorok excentrikus munkával mérséklik.

Eredmények
A csípő abduktor izmok edzését követően a vizsgálati
személyeknél jelentős erődeficit jelentkezett. A m. glu-

Következtetések
Kutatási eredményeink bizonyítják, hogy a csípőízületi abduktor izmok fáradása csökkenti a felugrási teljesítményt. A csípőízületi abduktor izmok edzetlensége okozta fáradás, nem csupán a sérülési rizikó növekedését idézi elő, hanem a sportteljesítmény csökkenését is.
Kulcsszavak: térdízület, csípőízületi abduktorok, EMG,
unilateral jump, fáradás

Intervencióval összekapcsolt hosszmetszeti
vizsgálat eredményei LCA szakadás után,
BTB plasztikából visszatérő labdarúgó
esetében
Forrás Fernanda1, Gyagya Attila1, Ihász Ferenc1,2,3
Fehér Miklós Elit Labdarúgó Akadémia, Győr
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet,
Szombathely
3
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
1
2

E-mail: forras.fernanda@gmail.com

Bevezetés
Térdsérülésből való visszatérés során, az izokinetikus
erőmérő eszköz segítségével pontos képet kapunk a
játékos rehabilitáció utáni izomerejének állapotáról.
Ezáltal meghatározható, hogy eléri-e azokat a kritériumokat, melyek a csapatedzésbe való visszatéréshez
szükségesek.
Anyag és módszerek
A kutatásban az ETO FC NB II-es csapatának felnőtt
játékosát (23 év), a sérülést követő elülső keresztszalag (LCA) BTB pótlása után objektív mérések alapján
vizsgáltuk. A Humac Norm (típus: 502140) izokinetikus erőteszt mérését a rehabilitáció 14. hetében alkalmaztuk először, majd ezt 3 hetente megismételtük.
A mérések közötti periódusban a vizsgált személy
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Anyag és módszerek
Jelen kutatásunk során vizsgáltuk, hogy csípőízületi
abduktorok fáradásának hatására megnövekszik-e a
térd valgus, illetve a megnövekedett térd valgus következtében fokozódik-e a m. biceps femoris EMG aktivitása. Vizsgálatunkban 15 rendszeresen sportoló,
előzetes térdízületi sérüléssel nem rendelkező testnevelés szakos férfi hallgató vett részt. A vizsgálati személyek egy unilateralis felugrás tesztet hajtottak végre
csípő abduktorok fáradását előidéző edzés előtt, illetve után. Az unilateralis felugrás teszt során vizsgáltuk a térd valgus mértékét, különböző izmok EMG
aktivitását, valamint a felugrási impulzust.

teus medius forgatónyomatéka, valamint EMG aktivitás az edzés hatására csökkent izometrikus kontrakció során. A fáradás következtében nem fokozódott a
térd valgus mértéke, valamint nem fokozódott a m.
biceps femoris EMG aktivitása sem. Ez valószínűsíthetően azért történt így, mert a vizsgálati személyek a
csípőízületi abduktor izmok fáradásának hatására kialakuló bizonytalanság miatt, kisebb térdhajlítást alkalmaztak az egylábas felugrások során. A mérséklődött térdízületi hajlítás mellett csökkent a felugrás
alatt mért m. vastus lateralis EMG aktivitásuk, valamint a felugrási impulzusuk.

PROGRAM

Következtetések
Az adatok alapján, a dinamikus láberőt vizsgáló teszteken a 16-18 éves leány röplabdázók jobban teljesítettek, de a kétmintás t-próba eredménye alapján ez
az eltérés nem volt szignifikáns.
A vállöv, a törzs és a kar izomzatát vizsgáló felmérésen
a kosárlabdázók teljesítettek a legjobban. Viszont a
One-way ANOVA teszt segítségével kapott eredmények
azt tükrözik, hogy ezek az eltérések nem lényeges különbségek. Ezt a hipotézisünket a kapott eredmények
alapján elvetjük.
Az agilitást mérő próbán, azaz az Illionis-teszten a kosárlabdázók a kétmintás t-próba szerint is lényegesen
jobban teljesítettek. Tehát a hipotézisünket megtartjuk.
Kulcsszavak: röplabda, dinamikus láberő, súlypontemelkedés, agilitás teszt
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erőnléti edző által kidolgozott intervenciós, illetve
gyógytornásszal erőmérő eszközön izomerő fejlesztő
edzésprogramban vett részt. A játékos izomtömegének objektív mérésére SECA (típus: UPS01A) eszközt
használtunk. Adatainkat Statistica for Windows 13.2
programcsomaggal elemeztük, ahol az alsó végtagi
izmok közötti differenciát, a H/Q arányt, illetve a törzs
és az alsó végtagok izomtömegének változását Oneway ANOVA módszerével vizsgáltuk a véletlen hiba
p<0,05 szintjén.
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Eredmények
A négy mérés átlagait tekintve a két alsó végtag deficitje szignifikáns különbséget mutatott a (1<2; 1<3;
1<4) tekintetében (p<0,05), illetve a H/Q arány mértéke is jelentős volt, ami a (2<4) mérés átlagai között
valódi eltérést mutatott. Az összevont ízületi mozgásban a H/Q arány átlagai a (2<4) mérés tekintetében
szignifikánsan különböztek egymástól. A sérülés előtt
és a rehabilitáció utolsó fázisában az izomtömeg átlagok (akár a törzs, akár a két alsó végtag tekintetében),
szignifikáns javulást mutattak.
Következtetések
A vizsgált sportoló sérülése utáni rehabilitáció során az
intervenció hatására nőtt a törzs és alsó végtagok izomtömege, javult a két alsó végtag közötti deficit, különösen a második és utolsó mérés esetében. A deficit
átlagainak mintázata, a bal láb esetében csökkenő, a
jobb láb esetében növekvő mintázatot mutatott. A negyedik mérésben a két alsó végtag izomerejének aszimmetriája jelentősen csökkent. A fent leírt mennyiségi
változások jó eséllyel jelenthetnek minőségi javulást az
alkalmazott intervenció következtében.
Kulcsszavak: Humac Norm, H/Q arány, excentrikuskoncentrikus, SECA

Ismert és váratlan ellenállás alkalmazásának bemelegítő hatása a quadriceps
femoris izom propriocepciójára és
erőkifejtésének szabályozására
Gáspár Balázs, Fésüs Ádám, Ivusza Patrik, Varga
Mátyás, Tar Sarolta, Gáspár Róbert, Sebesi
Balázs, Váczi Márk
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs
E-mail: gaspar.balazs9797@gmail.com

Bevezetés
A blokkosított és a randomizált gyakorlás akut és
hosszantartó hatásmechanizmusai jól ismertek. A ku-

tatók azonban ennek kimutatására túlnyomó részt vizuális ingereket alkalmaztak a kondicionálás során
míg a propriocepció útján megvalósuló tanulás hatása
ebből a szempontból ismeretlen. Feltételeztük, hogy
váratlan (random) és ismert (blokkosított) izomfeszülésekkel végrehajtott gyakorlás eltérő akut hatást vált
ki az izom-ízületrendszer propriocepciójára és erőkifejtés szabályozására.
Anyag és módszerek
Húsz fiatal vizsgálati személy térdízületi propriocepcióját vizsgáltuk dinamométer segítségével (visszajelzéssel és visszajelzés nélkül). Először felmértük az
ízületi szöghelyzet érzékelését, ezután elvégeztünk egy
erőszabályozási tesztet. Ezt követően a randomizált,
vagy blokkosított kontrakciókból álló bemelegítést
hajtották végre. Ezekkel a kontrakciókkal megpróbáltuk a proprioceptorok érzékenységét befolyásolni. Végezetül pedig újból felmértük a bemelegítés előtti két
tesztet.
Eredmények
Az ízületi szöghelyzet érzékelés tekintetében az abszolút és a konstans hiba esetében a blokkosított bemelegítés bizonyult szignifikánsan jobbnak. A variabilis
hiba esetében pedig a randomizált bemelegítés volt a
hatékonyabb. Az erőszabályozási tesztben az alacsony
erőkifejtés során a vakon végzett kísérletnél, az abszolút hibázás a blokkosított csoportnál szignifikánsan romlott. A nagy erőkifejtésnél a vakon végzett
tesztben az abszolút és a konstans hibázásnál a randomizált bemelegítés bizonyult szignifikánsan jobbnak. A variabilis hibázásban, amikor volt vizuális
visszajelzés idő és kondíció szignifikáns interakciót is
találtunk, ebben az esetben a blokkosított bemelegítés
javult szignifikánsan.
Következtetések
Az elvégzett felmérések során számos változóban a
blokkosított bemelegítés bizonyult hatékonyabbnak,
ezen eredményekből azonban messzemenő következtetések nem vonhatók le. Feltételezhető, hogy a proprioceptív ingerekkel végzett gyakorlás inkább hoszszútávon fejti ki hatását.
Kulcsszavak: propriocepció, erőszabályozás, blokkosított randomizált edzés
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A középiskoláskorú tanulók egészségműveltségi szintjének vizsgálata
Horváth Cintia
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem,
Természettudományi Kar, Eger
E-mail: horvath.cintia@uni-eszterhazy.hu

Eredmények
A HELMA-H érték a megkérdezett középiskolás tanulók
18,0%-ánál kiváló, 53,1%-ánál megfelelő, 21,2%-ánál

Sportolók arousal szabályozásának
fiziológiai és pszichológiai vizsgálata
Horváth Eszter, Tóth László
Testnevelési Egyetem, Pszichológia és
Sportpszichológia Tanszék, Budapest
Email: eszter.horvath28@gmail.com

Bevezetés
Az optimális arousal szint elengedhetetlen a kiváló
sportteljesítményhez (Kerr és mtsai, 1991). Bevezető
tanulmányunkban megvizsgáljuk a centrális arousal
(SCP) szint összefüggéseit, továbbá összevetjük a kapott eredményeket különböző pszichológiai tesztek
eredményeivel.
A központi idegrendszerben is mérhető az arousal
szint változása a sensomotoros cortex területén (Cz),
a lassú kérgi potenciálok (SCP) segítségével (Nagai és
mtsai, 2004). A lassú kérgi potenciál (SCP) a kortikális elektromos aktivitás eltolódását mutatja, amely
több mint száz miliszekundumtól néhány másodpercig tart. Az SCP külsőleg kiváltható vagy önmagában
indukálható (Gevensleben és mtsai, 2014). Az SCPnek negatív és pozitív eltolódása ismert. A negatíválás
a Cz ponton mért negatív irányú eltolódás, mely kérgi
aktivációval jár. Ilyenkor az apikális dendritek hoszszantartó depolarizációja miatt fokozódik a kérgi
idegsejtek tüzelése. Ezt a változást az arousal szint
emelkedésével hozzák párhuzamba. A pozitíválás
szintén a Cz ponton mért pozitív irányú eltolódás,
mely kérgi deaktivizációval jár, amit azarousal szint
csökkenésével hozzák párhuzamba. Spronk szerint
az SCP a kérgi arousal indexe a figyelem és orientáció
során (Spronk és mtsai, 2010).
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Anyag és módszerek
Az iskoláskorúak egészségműveltségét mérő eszközt,
a HELMA-H kérdőívet alkalmazva tártuk fel hazai középiskolás tanulók egészségműveltségi szintjét, jellemzőit. A vizsgált populációt hazai középiskolás
tanulók alkották, melyből a mintába nem valószínűségi, kényelmi mintavételi eljárás során kerültek a diákok (N=273). A vizsgált tanulók osztályfőnöki óra
keretein belül töltötték ki az anonim, online kérdőívet, mely 8 skálát tartalmazott, kérdésenként 5 fokú
Likert-skálán elhelyezkedő, illetve rövid válasz lehetőséggel. A kérdőív alapján az egyénre vonatkozó
pontszám az úgynevezett „HELMA-H érték” (egészségműveltség-szint), mely az egészségműveltség jellemzőit mutatja 4 kategóriában, kiváló, megfelelő, problémás vagy nem megfelelő egészségműveltségi szint.

Következtetések
Eredményeink alapján a tanulók egészségműveltségi
szintje kedvezőbb képet mutat korábbi hazai, valamint nemzetközi kutatások eredményeihez képest is.
Kulcsszavak: egészségműveltség, HELMA-H, iskolai
egészségnevelés, egészségfejlesztés

PROGRAM

Bevezetés
Napjainkban az egészségnevelés, egészségfejlesztés területén meghatározó fogalom az egészségműveltség,
mint az egészség kulcsfontosságú meghatározó tényezője. Annak ellenére, hogy nemzetközi szinten a kutatók körében egyre nagyobb az érdeklődés a serdülők egészségműveltsége és annak mérése iránt, a
legtöbb tanulmány mégis a felnőtt lakosságra összpontosít. Bár az alacsony egészségműveltségi szint
minden korcsoportban megjelenhet és problémát
okozhat, azonban különösen fontos ennek meghatározása és fejlesztése a diákok körében. A serdülőkor
az az időszak, mely az egészséges életmód kialakításában meghatározó, így felértékelődnek az egészséges
életmóddal kapcsolatos beavatkozások. A tanulmány
célja, hogy feltárjuk a magyar középiskoláskorú diákok egészségműveltségi szintjét és az ahhoz kapcsolódó tényezőket. Az iskoláskorúak egészségműveltségének vizsgálatára nemzetközi színtéren számos
mérőeszköz áll rendelkezésre, azonban hazai vonatkozásban először alkalmaztuk a magyar nyelven validált HELMA-H (Serdülőkorúak Egészségműveltsége
kérdőív) kérdőívet, amely alkalmas a magyarországi
iskoláskorúak egészségműveltségének mérésére.

problémás és 7,7%-ánál nem megfelelő eredményt mutatott, így összességében a megkérdezett középiskolás
tanulók 71,1%-ának kívánatos mértékű az egészségműveltsége, míg 28,9%-ának korlátozott. Az egészségműveltségi szint és az egyes tanulói jellemzők közötti
különbségeket vizsgálva nem találtunk szignifikáns különbséget a nemek, az iskolatípus, a régió és az édesanya legmagasabb iskolai végzettségét tekintve, azonban az évfolyamok (F=1,986; p<0,049) és az édesapa
iskolai végzettségét (F=2,674; p<0,048) tekintve igen.
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Anyag és módszerek
A vizsgálatot 20 fő önkéntes sportolón végeztük el. A
lassú kérgi potenciál (SCP) változását a Nexus10 MKII
készülékkel mértük. Az adatfeldolgozáshoz BioTrace+ szoftvert alkalmaztunk. A fiziológiás mérőeljárások mellett a résztvevők pszichológiai teszteket
töltöttek ki a rezilienciára, a kognitív érzelemszabályozásra és a sportszorongásra vonatkozóan.
Eredmények
A negatíválás illetve pozitíválás indukálásának sikeressége alapján a medián érték szerint két csoportot
különíthetünk el. Azok a vizsgálati személyek, akik sikeresebben hozták létre a negatív irányú (arousal növekedést indukáló), illetve a pozitív irányú (arousal
csökkenést indukáló) állapotokat szignifikánsan
gyakrabban alkalmazzák az elfogadás kognitív érzelemszabályozási stratégiát (Z=1,95; p<0,05) és alapvetően gyakrabban alkalmaznak adaptív (a helyzethez
illeszkedő, sikeres) érzelem regulációs stratégiákat
(Z=1,96; p<0,05), mint azok a személyek, akik fejletlenebb pszichés önszabályozási képességekkel rendelkeztek a vizsgálat időpontjában.

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE • 22. ÉVFOLYAM 93. SZÁM • 2021/5

Következtetések
A kognitív érzelem regulációs képesség tanulható,
adaptív irányba történő fejlesztésével a centrális arousal (SCP) szabályozására is lehetőség nyílik.
Kulcsszavak: arousal, kognitív érzelemszabályozás,
lassú kérgi potenciál (SCP)

A St. George Budapest Soccer Club
története
Iváncsó Ádám
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Budapest
Debreceni Egyetem, Történelmi és
Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen
E-mail: ivancso.adam@gmail.com

Bevezetés
A 19. és 20. század folyamán több hullámban is jelentős néptömegek hagyták el az országot. A kivándorlás mögött elsősorban az anyagi vagy a létbiztonságba vetett hit megrendülése állt. Az idegenbe
szakadt honfitársak beilleszkedései stratégiái rendkívül változatos képet mutattak, amely közül az egyik
út a nagyobb létszámban egy helyre letelepedők esetében a saját szervezetek létrehozása volt. Előadásomban a St. George Budapest labdarúgócsapatának
történetét kívánom bemutatni, amely a Sydneyben letelepedett magyarság sportklubjaként született, majd
idővel kinőtte magát egy fontos közösségi szervezetté,

végül pedig az ausztrál labdarúgás történetének egyik
megkerülhetetlen szereplőjévé vált.
Anyag és módszerek
A kutatásom során az elérhető írott kútfők közül felhasználtam a klub által kiadott jubileumi évkönyveket, az egyesület „The Soccer House Journal” című
magazinját, a „Dél Keresztje” (1957 után „Független
Magyarország”) című helyi magyar lapot, a „Soccer
World” című angol nyelvű ausztrál sportújság évkönyveit, és a klub sikeredzőjének, Árok Ferencnek a Magyar Szó-ban publikált cikkeit. Ezek a források
segítettek a klub létrejöttének, fejlődésének, a körülötte kialakult közösségi életnek, és az ausztrál labdarúgásra kifejtett hatásainak a legfontosabb támpontjait összegyűjteni. A fennmaradó kérdések megválaszolásában a klubhoz köthető személyek, és a velük
készített interjúk nyújtottak segítséget. Külön köszönet jár emiatt Steve Dettrének, aki az egyesület egyik
alapítójának, Dettre Andrásnak a fia; Márton Dezsőnek (Dez Marton), a klub egykori sztárjátékosának;
valamint Peter Rowneynak, a St. George FC igazgatótanácsi tagjának.
Eredmények
Az előadásomban nemcsak a St. George Budapest
történetét kívánom bemutatni, hanem kitérek arra is,
hogy a klub mennyire meghatározó szerepet játszott
a Sydneyben letelepült magyarok elfogadásának a kivívásában, s a diaszpóra nemzeti identitásának megőrzésében. Ezeken túlmenően bemutatásra kerül,
hogy a St. George Budapest miként tudta egy Ausztráliában akkor még nem respektált sportágnak a fejlődését olyan szinten elősegíteni, hogy az ország
1974-ben kijuthatott a labdarúgó világbajnokságra,
1977-ben elindulhatott az első, már nem csupán tagállami, hanem országos szintű bajnokságon. Az 1980as évektől beindulhatott a szervezett edzőképzés, és
a klubhoz köthető magyar személyiségek hogyan reformálták meg az ausztrál sportújságírást.
Következtetések
A sikerek mellett azonban nem lehet elhallgatni a klub
hanyatlástörténetét sem. Az asszimiláció következtében az 1980-as évek második felétől fokozatosan lemorzsolódott a klub tagsága és szurkolótábora, majd
az 1990-es években elvesztette a korábbi jelentőségét,
eltűnt a kiemelkedő szakmai háttere, az infrastruktúrájának egy része, valamint a magyar trikolórt tartalmazó címere, és a csapat nevéből a Budapest szó. A
viszontagságok ellenére az egyesület a mai napig létezik, és a jövőt tekintve a jelenlegi vezetőség komoly terveket sző a klub újbóli felvirágoztatására.
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Kulcsszavak: Sydney, Ausztrália, labdarúgás, magyarság, emigráció, diaszpóra

Változó alátámasztási felület alkalmazásával
előállított ismert és ismeretlen ingerek
akut hatása az egyensúlyozó képességre

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs
E-mail: ivusza.patrik@gmail.com

Bevezetés
Az egyensúly-érzékelés, mint koordinációs képesség,
lehet akaratlagos vagy reflexből adódó. Fontos szerepe
van az olyan sportteljesítményi tényezőkben, mint az
agilitás, vagy a maximális sebesség. A proprioceptív edzést végző személy egyensúlyi helyzete bármikor megbomolhat, ami vélhetően egy magasabb izomaktivitáshoz vezet. A vizsgálatunk célja volt, hogy ezeket a váratlan ingereket laboratóriumi körülmények között
kontrolláltan, és megismételhetően legyünk képesek
előállítani, és irányítani. Ezért terveztünk, legyártattunk egy speciális billenőfelületet, aminek segítségével
össze tudjuk hasonlítani az előre ismert, és a váratlan
ingerek hatását az egyensúlyozó képességre.

Eredmények
A bizonytalan felületen történő egyensúlyozás vizsgálatára háromszempontos varianciaanalízist alkalmaztunk. Ahol az idő főhatás értéke p=0,06, ami azt
jelenti, hogy a változás független a blokkosított, vagy

Longitudinális vizsgálat a SARS-COV-2
vírus okozta pandémia köznevelési
intézmények pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott testnevelő tanárainak,
gyógytestnevelő-egészségfejlesztő
tanárainak sportolási szokásairól és az IKT
eszközhasználatára gyakorolt hatásáról
Juhász Rebeka1, Kiss-Geosits Beatrix2,
Varga Veronika3
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola,
Sport- és Egészségnevelés Program, Budapest
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet,
Szombathely
3
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Doktori Iskola, Pécs
1

E-mail: juhasz.rebeka@ppk.elte.hu;
kiss.geosits.beatrix@ppk.elte.hu

Bevezetés
Számos kutatás vette már górcső alá a 2019. évben
felbukkanó, majd rohamléptekben globálissá váló
SARS-COVID-2 (Covid-19) vírus által, az élet különböző területén kialakult hatásait. A kormányzat intézkedései a nevelés-oktatás területén is struktúraváltást, oktatásmódszertani változásokat igényeltek,
és a hagyományos gyakorlattól eltávolodva a digitális
térbe helyezték a nevelő-oktató folyamatokat – megváltoztatva az eddigi több 100 év gyakorlatát. Az átalakulás tekintetében nem csupán annak gyorsasága
okozott nehézséget, hanem a szükséges feltételrend-
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Anyag és módszerek
A kutatásban 15 egészséges férfi testnevelő tanár szakos hallgató vett részt. A bemelegítést követően minden résztvevő alsó végtagjára és medence csontjára
MyoMotion mozgáskövető szenzorokat helyeztünk fel.
A vizsgálat során három unilaterális egyensúlyi tesztet
kellett végrehajtani. Az első a bizonytalan felületen
történő egyensúlyozás volt, ahol egy togu domború
felén kellett fent maradni. A második teszt a vizsgálati
személyek döntött felület után síkfelülethez való alkalmazkodó képességét mérte fel. Az utolsó alkalommal pedig egylábas mélybeugrást kellett végrehajtani
egy erőplatóra. Ezt követően egy két szériából és
nyolc-nyolc ismétlésből álló edzést hajtottak végre,
ahol előre ismert blokkosított, vagy előre nem ismert
random billenéssel találkoztak a leérkezéskor. Ezután
újra elvégezték mind a három egyensúlyi próbát, hogy
képesek legyünk összehasonlítani az edzés előtti és
utáni értékeiket.

Következtetések
Összességében elmondható, hogy a randomizált és a
blokkosított ingerek is akut hatással voltak háromból
két teszt esetén. Valószínűsíthetően azért, mert a
togun, és a döntött felületen történő egyensúlyozás is
jelentősen igénybe veszi a boka körüli izmokat, tehát
annak a propriocepciójára voltak érzékenyek ezek a
tesztek, és maga az edzés is.
Kulcsszavak: egyensúly-érzékelés, ismert-ismeretlen
ingerek, propriocepció

PROGRAM

Ivusza Patrik, Fésüs Ádám, Gáspár Balázs, Sebesi
Balázs, Varga Mátyás, Váczi Márk

randomizált kondíciótól. A testszegmensek közül a
bokaízületben fokozódott leginkább a stabilizáció,
aminek értéke p=0,07. A döntött felület után történő
adaptálódáskor kétfaktoros varianciaanalízist alkalmaztunk. A dorsalflexios bokaízületi helyzet után való
adaptálódáskor a medence nyújtottabb pozícióba került, aminek értéke p=0,021 (a comb értéke pedig
p=0,12). A dinamikus egyensúlyozó teszt során semmilyen változást nem találtunk sem a blokkosított,
sem a véletlenszerű ingerek hatására.
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szer, digitális kompetencia is számos esetben hiányzott, s a legtöbb pedagógusnak nem álltak rendelkezésére a mindennapi feladatok kivitelezéséhez szükséges IKT eszközök. Különös kihívás volt ez a gyakorlati tárgyakat oktató pedagógusok számára, mint
amilyenek a testnevelők, gyógytestnevelők is.
Anyag és módszerek
Kutatásunk egy 3 adatfelvétellel járó longitudinális
vizsgálat volt szakirodalmi elemzéssel kiegészülve. Hipotéziseink a lelki egészségmutatók összefüggéseire,
egyes mutatók, valamint a kiégés-skála összefüggéseire, az énhatékonyságra és az online platformok használatára koncentráltak. Egyik célunk annak vizsgálata volt, hogy a pandémia időszakában változtak-e
a testnevelő, gyógytestnevelő pedagógusok sportolási
szokásai, valamint milyen rendszerességgel használnak IKT eszközöket. Az adatok felvételéhez, s a validitás érdekében a kérdések összeállításához alkalmazásra került Maslach Burnout Inventory (MBI) kérdőíve, mely Kiégés Leltárként került be a magyar szakirodalomba, a lelki egészséget mérő General Health
Questionnaire azaz GHQ-12 kérdőíve mely, az „általános egészség kérdőívként” is ismert, valamint a közérzetet vizsgáló 5 tételes WHO jól-lét kérdőív (WBI-5).
Önkitöltésen alapuló, önjellemző egyéni írásos kikérdezés alkalmazásával kerül végrehajtásra az adatfelvétel irányított, de véletlenszerű írásos kikérdezés zárt,
rangsoroló típusú kérdéseivel a vizsgálati populáción.
Az összes kapott elemszámból (N=2 799) 2 779 fő
eredményeit értékelhettük a felhasználási feltételek elfogadása tükrében. Az elemszámból a testnevelők,
gyógytestnevelők száma n=245. Tehát a minta 245
gyógytestnevelőből, illetve testnevelőből állt.
Eredmények
A válaszadó populáció átlagos életkora 56,03 év. A digitális munkarend megjelenése gyökeresen átalakította a testnevelők, gyógytestnevelők oktatással kapcsolatos gyakorlatait, azonban a kutatásban részt
vevő pedagógusok 8,16%-a nem használ munkavégzéséhez számítógépet, de fontos megemlíteni, hogy
csak 1,22% tölt kevesebb, mint 1 órát a vírus miatt
bevezetett digitális tanítási és tanulási otthoni munkavégzés miatt hetente a munkájából kifolyólag számítógép előtt és okos eszközök használatával. 31,83%
nem sportolt rendszeresen az adatfelvétel időszakában, ezen eredményen belül az egyes felvételek esetében a nem sportolók megoszlásának aránya szignifikáns növekedést mutatott. A növekedés azért is érdemel figyelmet, mert az első hullámban szigorú kijárási tilalom volt érvényben, ugyanakkor a sporttevékenységre vonatkozóan bizonyos korlátok között
engedélyezve volt a kizárólag egészséges, tüneteket

nem mutató, magát egészségesnek érző sportoló, illetve edző részvétele mellett az egyéb sportolási tevékenységek bizonyos formája. A második, illetve harmadik adatfelvétel során pedig a szabályozások még
kevésbé korlátozták a sportolási szokásokat.
Következtetések
Munka céljából heti szinten számítógép, valamint
okos-eszközök használatával töltött idő szignifikánsan növekedett, és korrelált a szabadidő során történő okos eszköz használattal, emellett a közösségi
platformok használatának gyakoriságával. A számítógép előtt, valamint okos eszközök használatával eltöltött idő tekintetében nagy szórás mutatkozik. Az
eredmények alapján a felmérésben részt vevő pedagógusok körében magasnak mondható azok száma,
akik nem végeznek rendszeresen testmozgást, s ez az
arány a digitális munkarend előrehaladtával növekedett, ami a lelki egészség csökkenését is magával vonhatja.
Kulcsszavak: testnevelő, gyógytestnevelő, köznevelés,
SARS-COV-2, digitális munkarend, testmozgás

A szezonban elért legjobb eredmény és
a világversenyen mutatott teljesítmény
kapcsolata férfi és női 800 méteres
síkfutásban
Kelemen Bence1, Benczenleitner Ottó2, Tóth László3
Testnevelési Egyetem Sporttudományi
Doktori Iskola, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Atlétika Tanszék, Budapest
3
Testnevelési Egyetem, Pszichológia és
Sportpszichológia Tanszék, Budapest
1

E-mail: bencekelemen95@gmail.com

Bevezetés
Jelen előadás célja összehasonlítani a világversenyen
futott időeredményeket, és a szezonban előzetesen
elért legjobb eredményeket (Season Best) férfi és női
800 méteres síkfutásban. További cél megvizsgálni,
hogy fordulónként az eredményes (továbbjutó, érmes)
atléták és a kevésbé eredményes atléták között megfigyelhető-e különbség ebben a tekintetben.
Anyag és módszerek
Az 1999 és 2017 között megrendezett olimpiák és világbajnokságok férfi és női 800 méteres síkfutás eredményeit (időeredmény, helyezés) és szezonban elért
legjobb futásainak időeredményeit töltöttük le a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (Word Athletics) honlapjáról. Az adatokat alapstatisztikai műveleteknek (átlag,
szórás, százalékszámítás) vetettük alá, független két-
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mintás t-próbával hasonlítottuk össze az eredményes
és kevésbé eredményes atlétákat. A nemeket és csoportokat egyszempontos varianciaanalízissel hasonlítottuk össze. A Season Best eredmény és az adott
futamban elért helyezés közötti kapcsolatot Pearson
korrelációval vizsgáltuk meg

Következtetések
Világversenyeken a lassabb, de taktikusabb futás a
jellemző, döntően az első két fordulóban a férfiak esetében. A sikeres atléták rendelkeznek azzal a képességgel, hogy az erejüket beosztva az egymást követő
fordulókban fokozzák a teljesítményüket és döntőben
érjék el a legjobbjukat és hozzák ki magukból a legjobb teljesítményt.
Kulcsszavak: atlétika, középtávfutás, csúcsteljesítmény

Motocrossozók élettani tulajdonságai
versenyterhelés folyamán
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Doktori Iskola, Pécs
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Doktori Iskola, Budapest
1

E-mail: ifjkernerlaszlo@gmail.com

Bevezetés
A motocross egy üldözéses terepverseny, amit földes
talajú, szabálytalan alakú körpályán, egyidőben 40
versenyző űz azonos teljesítményű versenymotorokkal. A kiváló fizikai és mentális állóképesség mellett
a gyors feladatfelismerés és döntéshozatal, valamint
magasszintű koncentráció is szükséges az eredmé-

Anyag és módszerek
Műszeres vizsgálatunkat a Magyar Országos Motocross Bajnokságon piliscsévi versenyén végeztük el
2021 tavaszán utánpótláskorú, profi fiú versenyzőkön
az Mx65, és Mx85-ös géposztályban (N=8 fő). A vizsgálat során folyamatosan mértük a versenyzők pulzusszám változásait Polar Team Pro rendszer segítségével. A verseny hivatalos értékelését a Chronomoto
Timming végezte a versenymotorokra rögzített transzponder és a célvonalon elhelyezett fotocellás (0:00,001
pontosságú) jelrögzítő rendszer használatával. Az így
kapott adatokat, köridő, edzés és futam eredményeket vetettük össze a teljesítménydiagnosztikai eredményekkel.
Eredmények
Egy véletlenszerűen kiválasztott gyermek eredményeit
követtük és elemeztük, akinéla futam határterhelést
vagy ahhoz közeli állapotot jelentett a résztvevő számára. A 15 perc + 2 körös időfutam első harmadában a maximális pulzusszám (Hr max) 98% (192bpm),
a motorkerékpár legnagyobb sebessége (Max speed)
82,1 km/h, a sportoló motorkerékpáron végzett mozgásai (Cadence) 60-150 rpm voltak. A második harmadban a Hr max 96%, a Max speed 77,7 km/h, a
Cadence 0-150 rpm. A harmadik harmadban a Hr
max 90 %, a Max speed 77,2 km/h, a Cadence pedig
szintén 0-150 rpm közötti értéket mutattak.
Következtetések
A futam megkezdését követő első percben a motorkerékpár sebessége, valamint a sportoló motorkerékpáron végzett erőteljes mozgásai, illetve az ehhez tartozó
pulzusszám eléri az időfutam során elért mindenkori
maximumot. A versenyző a motorkerékpárjával erőteljes gyorsításokat, intenzív lassításokat, hatalmas
ugratásokat végez a különböző testhelyzetekben,
eközben a számtalan mennyiségű izomkontrakció jelentősen befolyásolja a keringési rendszer alakulását.
A három futamrész pulzusátlagai szignifikánsan különböztek egymástól, ami mögött a fáradtságon túl a
jelentősen romló pályaminőség állhatott, azaz a kondicionális helyett a koordinációs képességek kezdtek
el nagyobb szerepet kapni a futam során.
Kulcsszavak: motocross, versenyterhelés, Polar, technikai sport, teljesítménydiagnosztika
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Kerner László1, Kósa Lili2, Ihász Ferenc1

nyes versenyzéshez. Az ismételt terhelések hatására
a versenyző végső eredményének alakulása összefüggésben állhat az ügyességen túl a magasszintű állóképességgel is.

PROGRAM

Eredmények
A világversenyeken elért eredmények minden esetben
szignifikánsan (p<0,05) rosszabbak voltak a Season
Best eredményeknél, ez alól kivétel volt a női érmes atléták csoportja (%SBprior=100,03±1,23%). Mindkét
nem esetében, mindhárom fordulóban (előfutam, elődöntő, döntő) a továbbjutó és érmes atléták szignifikánsan erősebb Season Best eredménnyel rendelkeztek és közelebb is voltak hozzájuk (%SBprior), mint a
kevésbé eredményes társaik. A legmagasabb százalékos értéket az érmes atléták csoportjainál érték el
Season Best eredményekhez képest (férfiak: 33,3%,
nők 59,3%). Nem találtunk jelentős korrelációt a döntőben elért helyezések és az előzetes legjobb időeredmények között (férfiak: r= 0,246; nők: r=0,474).

21

22

• ELŐADÁS -KIVONATOK

Különböző talajfogási stílusok alatti
izom-ín interakció vizsgálata változó
sebességű futások közben
Kovács Bálint1, Sebestyén Örs1, Csala Dániel1,
Petridis Leonidas2, Tihanyi József1
Testnevelési Egyetem, Kineziológia Tanszék, Budapest
Testnevelési Egyetem Sportélettani
Kutató Intézet, Budapest

Nem mutatkozott különbség a térdízület szögváltozásában támaszfázis alatt egyik vizsgált sebességen sem.
Az elektromos aktivitásban csak 16 km/h sebességen
detektáltunk szignifikánsan nagyobb aktivitást a legtöbb vizsgált izom esetében az elrugaszkodás utolsó
szakaszában.

1
2

E-mail: kovacs.balint@tf.hu
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Bevezetés
Az előtalpas és saroktalpas talajfogási stílus között
számos kinematikai különbség van (Yong és mtsai,
2020). Talajfogáskor közel neutrális szögben van a
boka saroktalpas futás esetében, míg enyhén dorsiflexált helyzetben előtalpas futás során. A támaszfázis
alatt szintén nagyobb az ízületi behajlás és kinyúlás
mértéke előtalpas futás alatt (Nunns és mtsai, 2013),
valamint a térdízületi szögváltozás mértéke is nagyobb (Nunns és mtsai, 2013). A kétízületi gastrocnemius izomnak ezáltal kedvezőtlen kontrakciós kondíciók közben kell kontrahálódnia a nagyobb mértékű térdízületi behajlás miatt (Cronin és mtsai,
2013; Kovács és mtsai, 2020). Kutatásunk célja megvizsgálni a sarok- és előtalpas futás alatti izom-ín interakciót. Feltételezésünk szerint saroktalpas futás
alatt csökken a m. mediális gastrocnemius elektromos aktivitás és nő a m. soleus aktivitása az előtalpas
futáshoz képest.
Anyag és módszerek
A vizsgálat során képzett futóknak (életkor: 26,4±5,9
év, testmagasság: 1,77±0,1 m, testtömeg: 63,4±6,2
kg, 10 férfi 4 nő) 12, 14, és 16 km/h sebességen kellett előtalpas és saroktalpas technikával 30 mp időtartamban futni futószalagon. Futás közben mértük a
jobb láb térd és bokaízületének szögváltozását, a
plantarflexor izmok (mediális gastrocnemius proximális középső és disztális régiója, laterális gastrocnemius és soleus) elektromos aktivitását, valamint a
laterális gastro-Achilles izom-ín átmenet hosszváltozását. Az adatokat a támaszfázis idejére normalizáltuk, majd spm statisztika függő mintás t-próba alapú
algoritmusával hasonlítottuk össze.
Eredmények
Jelentős különbség mutatkozott a két talajfogási stílus között a bokaízületi szöghelyzetben a támaszfázis
alatt mindhárom futósebességen (12 km/h - támaszfázis 0%-100% p=0,001, 14 km/h - támaszfázis 0%25% p=0,001 és 63%-100% p=0,001, és 16 km/h támaszfázis 0%-35% p=0,001 és 56%-100% p=0,01.)

Következtetések
Feltételezésünkkel ellentétben nem volt különbség a
térdízületi szöghelyzetben a két talajfogási stílus között. A bokaízületi elfordulás jelentősen nagyobb volt
előtalpas futás alatt, így az izom-ín komplex megnyúlása is nagyobb volt. Alacsonyabb sebességű futások
alatt nem találtunk különbséget a plantarflexorok
elektromos aktivitásban, ezért elképzelhető, hogy az
ín mechanikai munkavégzése nőtt meg. Az eltérő bokaízületi szöghelyzet befolyásolhatja az erőkar hoszszát, ami dorsiflexált helyzetben hosszabb, mint
neutrális szöghelyzetben. Ezért elképzelhető, hogy
alacsonyabb erőkifejtés mellett képes azonos forgatónyomatékot generálni az izom. Továbbá, az is elképzelhető, hogy képzett futók minimális izom aktivációs
mintázat változtatással tudják végrehajtani a két talajfogási stílussal történő rövid ideg tartó futást.
Kulcsszavak: futás, EMG, kinematika

Pozícióspecifikus fizikális paraméterek
vizsgálata az utánpótláskorú
labdarúgó válogatottaknál
Kovács Tamás, Schuth Gábor, Szigeti György,
Szilas Ádám
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sportigazgatóság,
Erőnléti- és Sporttudományi Csoport, Budapest
E-mail: kovacs.tamas@mlsz.hu

Bevezetés
A mai modern labdarúgásban a mérkőzésterhelés objektív meghatározása jelenti a fizikai felkészítés kiindulópontját. A korosztály- és posztspecifikus referenciaértékek nemcsak a teljesítménylimitáló tényezőket mutatják meg, de a heti edzésterhelés adagolásában is segítséget nyújtanak a felnőtt korú futballhoz
közeledve.
Az előadás célja, hogy a korosztályos válogatottak
nemzetközi mérkőzéseinek fizikális terhelését összegezze és ezáltal támpontot nyújtson az utánpótláskorú
labdarúgók hosszútávú felkészítéséhez.
Anyag és módszerek
A vizsgálatban 1998 és 2005 között született játékosok vettek részt, akiknek az adataiból kialakultak a

23

• ELŐADÁS -KIVONATOK

Következtetések
Az adatok ismerete több fontos információt is nyújt a
szakembereknek. Egyrészt a tehetségek kiválasztásában nyújthat objektív segítséget a nemzetközi szint
által támasztott követelmények ismerete, továbbá ezáltal kialakíthatók játékosprofilok a fizikális követelmények ismeretében. A napi munkában az erőnléti
edzők egy objektív értékhez tudnak viszonyítani,
melynek ismeretében pontosabban tervezhető a különböző korosztályok heti, havi, és éves terhelése.
Kulcsszavak: labdarúgás, GPS, mérkőzés teljesítmény

Kozma Bettina1, Moravecz Marianna1,2
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és
Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
2
Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi
Doktori Program, Debrecen
1

E-mail: bettyc630@gmail.com,
moraveczmarianna@gmail.com

Bevezetés
A fiatalok fizikai aktivitását és egészségmagatartását
több tényező szerepe határozza meg (Ember, 2018),
ezek közül vizsgálatunk fókuszát a család, mint elsődleges és az iskola, mint másodlagos szocializációs színtér összehasonlítására fektettük. Fiatal felnőttkorban
az egyén meghatározó testi-lelki fejlődésen megy keresztül, egyre autonómabbá válik (Arnett, 2000), ezáltal egészségtudatos magatartásáért már ő maga lesz
felelős. Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, vajon melyik színtér befolyása érvényesül erőteljesebben a felsőoktatásban résztvevő pedagógushallgatók egészégmagatartásában? Akarnak-e példaértéket mutatni a diákoknak későbbi hivatásuk során?
Anyag és módszerek
Vizsgálatunkat a Nyíregyházi Egyetem pedagógus hallgatói körében végeztük (N=194), melyben közel azonos arányban vettek részt az óvodapedagógus (n=64),
a tanító (n=67), valamint a tanár (n=63) szakos hallgatók. Az adatgyűjtés 2020 tavaszán saját szerkesztésű
online kérdőív segítségével zajlott. A kapott adatokat
SPSS 16.0 program alkalmazásával elemeztük.
Eredmények
Azok a hallgatók, akiknek a családja fontosnak tartotta a sport szeretetének átadását, nagyobb arányban
gondolják úgy, hogy a későbbiekben szeretnének saját
egészségmagatartásukkal példaértéket közvetíteni
(67,1%). Amennyiben a hallgató nem tud, vagy nem
akar példát mutatni, abban az esetben is a családi
minta hatott nagyobb arányban az egyetemistákra.
Ez megerősíteni látszik az elsődleges szocializációs
színtér pozitív és negatív irányba ható szerepét.
Következtetések
Az eredmények a vizsgált hallgatók életében a család
fontosságára, a fokozott biztonságkeresésre (Bauer,
2002) mutattak rá, melynek oka valószínűleg a hátrányos helyzetű észak-alföldi régióból eredő társadalmi háttér. A szocializációs színterek közül a család
és az iskola befolyásoló szerepét vizsgálva eredménye-
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Eredmények
A korosztályok és pozíciók adatainak elemzése után
elmondható, hogy korosztálytól függetlenül közepes
és nagy mértékű eltérés figyelhető meg a belső védő
és a többi pozíció mérkőzés terhelése között az összes
megtett távolságban, a nagy intenzitású futással megtett távban (>19,8 km/h), a sprinttávban (>25,1
km/h) és a nagy intenzitású mikromozgásokban. Szélsők és csatárok teszik meg a legnagyobb távolságot
nagy intenzitású és sprintfutással, őket követik a
szélső védők, majd a középpályások. A nagy intenzitású futással megtett táv U19-ben nő nagy mértékben
a szélsők esetében, ugyanebben a pozícióban a sprinttáv U16-ban emelkedik, míg a csatároknál ez a tendencia U19-ben figyelhető meg. Nagy intenzitású
mikromozgások terén a csatároknál U19-ben, belső
védőknél és szélsőknél U21-ben történik nagyobb
mértékű növekedés.

Szocializációs színterek harca a különböző
képzési szinteken tanuló pedagógushallgatók egészségmagatartásában

PROGRAM

U15-U16-U17-U18-U19-U21-es átlagok. A minta 1 355
egyéni adatpontot tartalmaz 2016 januárja és 2020
novembere között. A vizsgálatba csak a mérkőzéseket
végig játszó játékosok kerültek be. A mérkőzés alatt
a fizikai teljesítményt GPS rendszerrel mértük. A rögzített paraméterek esetében terjedelem és intenzitásértékeket vettünk figyelembe. Vizsgált paraméterek:
teljes megtett táv (m) (Total distance), Player load,
magas intenzitású futás (m) (>19,8 km/h) (m), sprint
távolság (m) (>25,1 km/h), >30 km/h felett megtett
táv (m), intenzív mikromozgások (db) (gyorsulások,
lassulások, irányváltások). Az egyes korosztályok, és
az egy korosztályon belüli posztok közötti különbségeket effect size segítségével hasonlítottuk össze, a különbség mértékét az alábbiak szerint jellemeztük:
<0,2 – triviális különbség, 0,2-0,59 – kis különbség,
0,6-1,19 – közepes különbség, 1,2–1,99 – nagy különbség, 2< – nagyon nagy különbség (Hopkins és
mtsai, 2009).
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ink hasonlóságot mutatnak Horváth (2020) kutatásával, melyben megállapítja, hogy az iskola csekély befolyásoló szereppel bír a tanulók egészségmagatartására.
A kutatási eredmények alapján a család, mint példaérték került ki „győztesen”, bár az elérendő társadalmi
cél az lenne, hogy e két színtér pozitív egészségmagatartási befolyása egyenlő mértékben teljesüljön.
Kulcsszavak: szocializációs színtér, egészségmagatartás, pedagógushallgatók, példaérték

Rekreáció szakos hallgatók
motivációvizsgálata
Kós Katalin
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem,
Neveléstudományi Doktori Iskola,
Sportpedagógia alapprogram, Eger
E-mail: kos.katalin@uni-eszterhazy.hu
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Bevezetés
Az egyetemi továbbtanulás mögött húzódó szándékrendszer igen sokrétű és számos tényezőt felölel. A
szakirodalmak többsége a motivációt olyan komponensnek tekinti, mely a legjobb magyarázója az emberi viselkedésnek a különböző élethelyzetekben
(Vallerand, 2000; Pintrich, 2003; Burgueño és mtsai,
2017). Jelen kutatás célja, hogy felmérje, miért járnak
a rekreáció szakon tanuló hallgatók egyetemre. A kutatás konfirmatív jellegéből fakadóan a kapott adatok
összehasonlításra kerülnek a szakirodalomban fellelhető egyéb kutatásokkal.

alapuló szabályozáshoz tartozó motiváció esetében is.
A harmadik leggyakoribb szintén extrinsic jellegű motivációs csoport a minta alapján az elfogadott (introjektált) szabályozás volt. Bizakodásra adhat okot,
hogy az amotivációval rendelkező hallgatók bázisa
sokkal alacsonyabb értéket és gyakoriságot vett fel.
Következtetések
Az eredmények mintázata alátámasztja a korábbi
egyetemista hallgatókra vonatkozó kutatásokat, melyek egyértelműen hangsúlyozzák az emberi habitus
és attitűd mögött húzódó motivációs faktorok sokszínűségét. Mindemellett felhívják a figyelmet a szélsőséges kategorizálások használatának veszélyességére,
hiszen az emberi magatartás nem írható le egyértelműen egy motivációs csoport jellemzőivel sem. A kutatás elsődleges célja a rekreáció szakos hallgatók
egyetemen történő tanulási motivációjának mérésére
irányult, másodlagos célként pedig a képzés alatt bekövetkező változások mintázatára is kirajzolódik,
mely a képzéssel és az elhelyezkedéssel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre is rávilágít megalapozva a témában végzett további kutatások tárgyát.
Kulcsszavak: rekreáció szak, AMS-C-28, tanulási motiváció, egyetemisták

Izomkapcsolatok jelentősége
a mozgástanulás folyamatában
Kósa Lili1,2,5, Forrás Fernanda5, Gabnai Sándor
Gergely5, Kertész Áron5, Gyagya Attila5,
Soós Imre4,5, Ihász Ferenc1,2,3,4,5
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai
Doktori Iskola, Budapest
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológia Kar, Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézet, Budapest
3
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet,
Szombathely
4
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Doktori Iskola, Pécs
5
Fehér Miklós Elit Labdarúgó Akadémia, Győr

Anyag és módszerek
A kényelmi mintavétel során az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem első- (n=28), másod- (n=13) és harmadéves (n=16) nappali tagozatos rekreáció szakos
hallgatói kerültek önkéntes alapon kikérdezésre. Az
egyetemen tanulás mögött húzódó motivációs faktorok vizsgálatához a Vallerand-féle AMS-C-28 kérdéssor kiegészített, magyar adaptációja került felhasználásra, melyet a DPR 2020 kérdőív általános szociodemográfiai kérdéseivel egészítettünk ki.

1

Eredmények
Az eredmények a Vallerand-féle metodika alapján 7
csoportba kerültek besorolásra. Egyforma arányban
a belső motiváció indukálta teljesítményelérés, valamint a külső motivációból fakadó külső szabályozás
jellemezte a mintában résztvevő rekreáció szakos
hallgatók egyetemen történő tanulási motivációját.
Nem elhanyagolható, hogy azonos érték került detektálásra a tudásszerzésre irányuló belső motivációval,
valamint a külső motiváció vezérelte azonosuláson

Bevezetés
Azonos funkcióval rendelkező, nagy izomcsoportok
működését, különféle eszközökkel, illetve módszerekkel mérhetjük. Az ezek révén gyűjtött adatok segítséget nyújthatnak különböző motorikus tevékenységek
végrehajtásában, fejlesztésében. Vizsgálatunk célja,
bemutatni ugyanazon nagyizmok, eltérő módszerekkel mért eredményeit, a közöttük lévő kapcsolatokat,
amelyek segítenek megérteni a motorikus mozgások
fiziológiás természetét.

E-mail: lili.kosa93@gmail.com
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Eredmények
Szignifikáns korrelációt találtunk a helyből távolugrás
és a „NordBoard” maximális ereje között (jobb láb
r=0,537; p=0,032 és bal láb r=0,634; p=0,008). A
helyből távolugrás és a „ForceDecks”-en végzett felugrás (CMJ) magassága (r=0,628; p=0,009), illetve a
kontrakciós idő között (r=0,506; p=0,045). Valódi
kapcsolatot találtunk továbbá a „NordBoard” (jobb
láb: r=0,816; p=0,000) és bal láb: r=0,791; p=0,000)
valamint a CMJ ugrási magassága között. Negatív
korrelációt találtunk a „Humac Norm” H/Q aránya és
az 5 méteres sprint futás eredményeiben (r=-0,502;
p=0,047).

Laki Ádám, Nagyváradi Katalin, Szabó Attila,
Ihász Ferenc
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet, Szombathely
E-mail: lakiadam6@gmail.com

Bevezetés
Korábbi vizsgálatok foglalkoztak már a döntéshozatali képesség, valamint a választásos reakcióidő változásával, különböző fizikai terhelési szinteken. Arra
a megállapításra jutottak, hogy van összefüggés a pillanatnyi fizikai aktivitás és a kognitív képességek között. Az eredményesség és a reakcióidő is javul a
központi idegrendszer fizikai aktivitás által indukált
aktiválásával, az anaerob terhelésen és a felett azonban, mind az egyszerű, mind a választási reakcióidő
növekedett. A döntések minősége az aerob tartományban jelentősen jobb volt, mint az anaerob környezetben. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a
serdülő gyermekek korábban említett képessége hogyan változik az egyes terhelési szinteken.
Anyag és módszerek
A vizsgálatba 18 serdülőkorú (13,44±0,51 év), aktív
sportoló fiút vontunk be. A vizsgált gyermekek két
mérésen vettek részt. Az első egy nyugalmi mérés volt,
ahol megfigyeltük a szívfrekvenciát és vizsgáltuk az
egyszerű döntéshozatali képességüket. A második
mérésen, terhelés alatt, a maximális pulzus 60, 85 és
~ 100%-án vizsgáltuk ugyancsak a döntéshozatali képességet. Mindkét esetben feljegyeztük a választásos
reakció időt és a hibaszámokat. A fizikai terhelés futószalagon (“Marquette” 2000, Pittsburgh, PA, USA)
történő „vita maxima” futás volt. Az alanyok testösszetételét „InBody 720” (Biospace Co. Inc., Szöul, DélKorea) bioelektromos impedancia analizátorral (BIA)
vizsgáltuk. A nyugalmi (Po), (ütés/perc), és a terhelés
alatti pulzust (P60%, P85%, Pmax), (ütés/perc) „Polar
H7 Bluetooth 4.0 Smart” műszerrel mértük. Az alanyok döntéshozatali képességét WinPsycho 2000
(Color perception) pszichológiai teszttel, laptoppal
(Acer Extensa 5220 laptop, U.S. Patent Nos 4,631,603),
projektorral (Epson LCD projector, H719B, 3-5, Owa
3 chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan),
Hama Gaming Mouse „uRage Unleashed WL” (Hama
GmbH & Co KG D-86652 Monheim) típusú egérrel
vizsgáltuk a terhelés különböző szakaszaiban a szívfrekvencia függvényében.
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Következtetések
A vizsgált kapcsolatok több esetben is szokatlan
izomfunkcióbeli jelenségre hívták fel a figyelmünket.
Megerősítést nyert az az evidencia, miszerint a harántcsíkolt izomtömeg mennyiségi változása, nem jelent
„automatikus” minőségi javulást a motorikus tevékenységben. A mozgások eredményes végrehajtásában – a megszokottnál is – jelentősebb szerepe van a
technikai elemek magas szintű elsajátításának.
Kulcsszavak: Humac Norm, Nordboard, Force-Decks,
CMJ, robbanékonyság

Egyszerű döntéshozatali képesség
vizsgálata serdülőkorú sportolók
körében

PROGRAM

Anyag és módszerek
A vizsgálatban a Fehér Miklós Elit Labdarúgó Akadémia U16-os korosztály (N=16) fiú játékosainak eredményeit elemeztük. A combfeszítő izom izolált erejének vizsgálatára a Humac Norm (típus: 502140) izokinetikus erőmérő eszközt használtuk. A combhajlító
izom erejét és két alsóvégtag közötti imbalance-t a
Nord-Boarddal (Vald performance version 1.0) mértük. A felugrás képességét ForceDecks (Dual force
plate system-típus: FDMax) követtük. Vizsgáltuk továbbá a helyből távolugrás, illetve 5-10-20 méteres
gyorsfutást OXA (Sport infrakapu) segítségével. Az
adatokat Statistica for Windows 13.5 programmal elemeztük. Különböző módszerrel mért nagy izomcsoportok működésének átlagait Pearson féle korrelációval hasonlítottuk össze, a véletlen hiba (p<0,05)
szintjén.
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Eredmények
Az eredmények bemutatásakor a döntéshozatali teszt
reakció és hibázási eredményeire fókuszáltunk, összehasonlítottuk a nyugalmi és a terheléskor kapott eredményeket. Szignifikáns (p<0,05) különbséget találtunk
a maximális terhelési szinten. Nyugalomban 1,27 db
míg a maximális terhelésen 2,7 db volt a hibák száma,
ez több mint a nyugalmi mérés duplája. Jelentős, de
nem szignifikáns különbséget kaptunk az aerob, az
anaerob töréspont és közvetlenül a terhelés utáni mérések esetében. Minden esetben többet hibáztak a gyermekek, amikor fizikai terhelésnek voltak kitéve.
Következtetések
Az akut fizikai aktivitás egyértelműen befolyásolja a
döntéshozatali képesség eredményességét. A maximális pulzus közelében végzett terhelés nagymértékben
rontja a döntéshozatali képességet. Ez azokban a nyílt
mozgáskészségű sportágakban fontos, ahol jelentős
(szubmaximális vagy maximális) terhelésnek vannak
kitéve a gyermekek (pl. kosárlabda, kézilabda).
Kulcsszavak: terhelés, diagnosztika, döntéshozatali
képesség

A tanulók személyisége és a tanítási
stílusok kapcsolata
Lappints Regős1, H. Ekler Judit2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Neveléstudományi
Doktori Iskola, Budapest
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet,
Szombathely

Anyag és módszerek
A kutatás keretében a tanárközpontú és a tanulóközpontú tanítási stílus hatását vizsgáltuk két nyolcadikos osztályban. A kutatást a Szombathelyi Neumann
János Általános Iskola diákjai körében végeztük
(N=46). A 8.a osztállyal (n=23) hangsúlyosan tanárközpontú, míg a 8.b osztállyal (n=23) hangsúlyosan
tanulóközpontú tanítási stílusban dolgoztuk fel az
éves tananyagot, iskolakezdéstől kezdve. A tanulók
testnevelés-órával kapcsolatos viszonyát PASSES kérdőívvel vizsgáltuk, egyszer a tanév elején, egyszer
pedig a kutatás végeztével. A tanórai aktivitást pedig
akcelerométerrel, három különböző tanórán, három
különböző anyagrész feldolgozása során mértük.
Eredmények
A kérdőíves mérés során azt tapasztaltuk, hogy a kutatás kezdetekor a 8.b osztály tanári támogatottsága
szignifikánsan magasabb értéket mutatott a 8.a osztállyal szemben. Míg a kimeneti mérés során a 8.a
osztály tanári támogatási értéke nagymértékben javult, a 8.b osztály esetében romlást figyelhettünk meg.
A teljesítménymérés során a 8.a osztály tanulói szignifikánsan magasabb értéket mutattak, esetükben a
MVPA-ban (közepes és élénk aktivitási zóna) töltött
ideje 24,28 perc, míg a 8.b osztályé 19,74. A 8.a osztály tanulói a mért órákon átlagosan az óra 53,97%ában voltak MVPA-ban, a másik osztály mindössze
43,52%-ában.
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E-mail: lappints.regos@ppk.elte.hu

Bevezetés
A testnevelés oktatásban napjainkban jelentős paradigmaváltás zajlik, a korábbi, szinte kizárólag tanárközpontú óravezetés mellett megjelent a tanulóközpontú oktatásszervezés is, válaszolva ezzel a testnevelés tantárgy jelenlegi legnagyobb kihívására, a tanulói motiváció nagymértékű visszaesésére. A testnevelésórai fizikai aktivitás iránti motiváció kialakításához
és fenntartásához nem elegendő pusztán a tanári tekintély, fontos, hogy a pedagógus diákjai személyiségéhez illeszkedő módszerekkel, diákjai számára optimális tanítási stílusban oktasson. Összevetve a direkt,
tanárközpontú és az indirekt, tanulóközpontú tanítási
stílust, vizsgáltuk a tanulók testnevelésórával kapcsolatos attitűdjét, motivációját, fizikai aktivitását.

Következtetések
Eredményeink rámutatnak arra a figyelmen kívül
nem hagyható jelenségre, hogy minden tanuló egyénenként és tanulócsoportban vizsgálva is eltérő igényekkel bír. A 8.a osztályban számos igazolt, versenyszerűen sportoló gyermek járt, akik számára a hangsúlyosan tanárközpontú, vezetett, tekintélyelvű sportfoglalkozás nemcsak, hogy nem idegen, de megszokott és preferált is. Sportolóként mindemellett a fizikai megterhelés és megmérettetés sem idegen számukra. Ezzel magyarázhatók esetükben a mérések
során tapasztalt magasabb értékek. Ezzel szemben a
8.b osztályban azt a jelenséget figyelhettük meg, hogy
a tanulóközpontú oktatás a tanulók számára kezdetben idegenül hathat, amennyiben ezek az oktatási
módszerek nincsenek tudatosan, fokozatosan beépítve a tanórák módszertanába, mivel ennek lényege,
hogy a tanulók képesek legyenek egymástól tanulni és
egymást tanítani. Ennek kialakítása több időt igényel,
amíg pedig ez a folyamat tart, akár időszakos romlást
is megfigyelhetünk.
Kulcsszavak: tanulóközpontú tanítási stílus, tanárközpontú tanítási stílus, PASSES-kérdőív, akcelerométer, fizikai aktivitás, testnevelés, tanulói személyiség
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Szájmaszkkal a testnevelésórán?
Hogyan hat a testnevelésórai maszkviselés
az általános iskolások élettani
paramétereire?
Ludmány László, Atlasz Tamás
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sportbiológia Tanszék, Pécs
E-mail: l.ludmany@gmail.com

Anyag és módszerek
Kutatásunk 10 diák (életkor: 13,9±0,56 év; magasság: 173,5±7,8 cm; testtömeg: 60,1±12 kg; BMI:
19,885±2,92 kg/m2) önkéntes részvételével valósult
meg. A mérések során a diákok három különböző alkalommal hajtották végre ugyanazt a 2 körből álló
köredzést, egyszer maszk nélkül (NM), egyszer sebészi szájmaszkban (SM), egyszer pedig textil maszkban
(TM). Az alanyok szív-, és keringési- (szívfrekvencia,
szívfrekvencia variabilitás), valamint légzőrendszerének adatait (szaturáció, FVC, FEV1, FEV1%, PEF) folyamatosan monitoroztuk, továbbá önmaguk jelölték
szubjektív diszkomfort érzetüket is mindhárom alkalmat követően.

Időskorúak és szépkorúak mozgáskultúrája, az egészséges idősödés
Majoros Regina, Vajda Ildikó
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és
Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
E-mail: majoros.regina31@gmail.com

Bevezetés
Manapság talán már nincs is olyan, aki ne hallott
volna az egészséges életmód fontosságáról, és annak
eléréséhez szükséges „komponensekről” (egészséges
táplálkozás, pihenés, rendszeres testmozgás, mentális egészség). Nagyon sokan az életkor előrehaladtával
azonban megfeledkeznek a helyes egészségmagatartásról. Egészségünk megőrzése minden egyes életszakaszban rendkívül fontos, hiszen ezen odafigyelésünk
eredményezheti az egészséges, boldog és minőségi életet. Az időskori egészségtudatosság pedig magával hordozza az egészséges idősödés elérésének lehetőségét
(Lampek és Rétsági, 2015). Sportszakos hallgatóként
a környezetemben élő időseket figyelve motivációt kaptam ahhoz, hogy körükben vizsgálatot végezzek.
Anyag és módszerek
Kutatásomban több kérdésre is kerestem a választ,
többek között arra, mi a motivációja az idős korban
is rendszeresen sportoló időseknek, emellett az inaktivitás miértje is érdekelt, ugyanakkor kíváncsi voltam
arra is, miben nyilvánul meg részükről az egészséges
táplálkozáshoz fűződő attitűdjük. Kvantitatív kutatásomat saját kérdőívvel végeztem, amely teljes mértékben önkéntes és anonim módon zajlott, melyet
összesen 160 fő töltött ki (N=160). Az eredményeket
az SPSS 16.0 program alkalmazásával dolgoztam fel.
Eredmények
Boros és munkatársai 2002-ben végeztek kutatást,
melyhez hasonló eredményeket kaptam. Ahogy több
szakirodalom is említi, az időskori aktivitás egyik be-
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Eredmények
Eredményeink alapján a maszkviselés nem befolyásolja szignifikánsan a diszkomfort érzetet (p=0,73),
a szaturációt (p=0,11), a szívfrekvenciát (p=0,8), a
szívfrekvencia variabilitást (p=0,86), sem pedig a spirometriai értékeket (FVC p=0,68; FEV1 p=0,96;
FEV% p=0,83; PEF p=0,97). A textil maszkban való
megnyugvási értékek az első percben (p<0,05 vs. terhelés) szignifikánsnak mutatkoztak. Noha a statisztika nem mutat semmiféle negatív korrelációt a
maszkviselés és ezen korosztály szív-, és légzőrendszeri funkcióiban, a résztvevők 30%-ánál 20%-os
csökkenés volt megfigyelhető a textilmaszkban végzett
terhelés során a szaturációs értékeket illetően, amely
még a megnyugvás 3. percében sem emelkedett vissza
a normál értékre.

PROGRAM

Bevezetés
A COVID-19 világjárvány hatására kötelezővé tették
az iskolákban a közismereti órák során a szájmaszk
viselését. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kifejezetten tiltaná a maszkviselést a testnevelésórán.
2019 decembere óta több kutatás is vizsgálta a
maszkviselés élettani hatásait fizikai aktivitás során,
azonban egyik sem a fiatal (13-15 éves) populációra
fókuszált.

Következtetések
A textil maszkban történő terhelés során megfigyelhető tendencia felhívja figyelmünket ezen maszktípus
esetleges negatív hatásaira, valamint az egyéni különbségek figyelembevételének fontosságára. A sebészi szájmaszk viselésével szemben semmiféle kontraindikáció nem áll fent, így nyugodtan ajánlható ez a
szájmaszk viselése a testnevelésórákon a diákok, valamint a veszélyeztetett korú testnevelők védelme érdekében.
Kulcsszavak: szájmaszk, terhelés, COVID-19
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folyásoló tényezője lehet az adott személy iskolai végzettsége, a fiatalkori sportmúlt, vagy akár lakóhelyének település típusa is (Kovács, 2016; Csinády, 2019).
Az általam vizsgáltak esetében megfigyelhető, hogy a
sportmúlttal rendelkező idősek 60,7%-a jelenleg is
aktív. Ami a vizsgálatban részt vevők egészséges táplálkozását illeti, megfigyelhető, hogy azok az idősek,
akik odafigyelnek táplálkozásukra, 39,6%-ban rendszeresen fogyasztanak étrendkiegészítő vitaminokat
is, ugyanakkor látható, hogy a helytelenül táplálkozó
idősekre jellemző az időskori súlyfelesleg (n=60).
Következtetések
A kapott eredményeim alapján megállapítható, nagyon
fontos az egészségtudatos életmódra való törekvés idős
korban, hiszen a magyar nemzet egy elöregedő társadalom. Nagyon fontos, hogy bíztassuk az időseket arra,
hogy igyekezzenek megóvni, és ha lehetséges, fejleszteni fizikai állapotukat, hiszen nekik is megvan a lehetőségük arra, hogy életkoruk előrehaladtával is a
társadalom aktív tagjai legyenek (Iván, 2002).
Kulcsszavak: időskori egészségtudatosság, fiatalkori
sportmúlt, egészséges idősödés

A közösségi szolgálat és a sportönkéntesség
motivációi a sporteseményeken
Mezei Tímea1, Polcsik Balázs2, Perényi Szilvia3
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi
Doktori Iskola, Szeged
2
Testnevelési Egyetem Sporttudományok
Doktori Iskola, Budapest
3
Testnevelési Egyetem, Sportmenedzsment
Tanszék, Budapest
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E-mail: timea.mezei.official@gmail.com

Bevezetés
A kontinentális- és világesemények szervezési feladatainak elvégzéséből egyre nagyobb mértékben veszik ki a
részüket az önkéntesek, akik a sportesemények kulcsfontosságú szereplőivé váltak (Kim, 2018; Perényi,
2018; Wicker, 2017). Hazánkban számos sportesemény
kerül megrendezésre (Stocker és Szabó, 2017; Polcsik
és Perényi, 2020), ahol a fiatal korosztály önkéntes közreműködése kiemelkedő (Laczkó és Paár, 2018). Magyarországon 2016 óta az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a közösségi szolgálat teljesítése (Markos,
2021). Jelen kutatás célja feltérképezni, hogy Szeged
város és térségében élő fiatalok sporteseményen önkéntesként való közreműködése mögött milyen motivációs
tényezők húzódnak meg, valamint az iskolai közösségi
szolgálat (IKSZ) hogyan befolyásolja későbbi önkéntes
közreműködésüket a sportban.

Anyag és módszerek
A kutatás olyan tanulók, illetve már érettségit szerzett
volt középiskolások (N=349) csoportját mérte fel,
akik 2016-2021 között valamely sporteseményen közösségi szolgálat teljesítésének céljából vettek részt. A
kérdőíveket önkéntes alapon és anonim módon töltötték ki. A sportesemények önkénteseinek motivációinak vizsgálatára az OVMS kérdőívet (Olympic
Volunteer Motivation Scale, Giannoulakis és mtsai,
2007) használtuk, melyet kiegészítettünk a tanulóknak a közösségi szolgálathoz való viszonyára, valamint jövőbeli önkéntességi kedvükre vonatkozó
kérdésekkel. A demográfiai adatok mellett a sportaktivitásra vonatkozó jellemzőket is vizsgáltuk. Az adatokat SPSS 24 program segítségével elemeztük.
Eredmények
Az eredményekből kitűnik, hogy a tanulók sporteseményeken való részvételének fő belső indítéka a segítés másokon és a közösségen. A közösségi szolgálat
befolyásoló hatása dominánsan megjelenik a motivációs tényezők között. A vizsgált mintában szignifikáns
különbség mutatható ki a sportolók (40%) és a nem
sportolók (60%) között a tekintetben, hogy milyen
motivációs tényezők befolyásolták a sporteseményeken való részvételt. Főként azoknál az itemeknél lehet
megállapítani a különbséget, amelyek közvetlenül a
sporthoz kötődnek, mint például élsportolóval való
találkozásra lehetőség (p<0,001; t=3,957), valamint
a ’szeretem a sportot’ (p<0,001; t=4,646) állítások.
A közösségi szolgálatot követő, önkéntességgel kapcsolatos jövőbeli tanulói tervekből az olvasható ki,
hogy többségük (48,9%) szívesen venne részt a későbbiekben is sporteseményekkel összefüggő önkéntes
munkában, ugyanakkor további 25,5%-a sporttal
nem összefüggő tevékenységbe kapcsolódna be.
Következtetések
A sportesemények során szerzett sokféle pozitív tapasztalat és az egyéni erőforrásaik fejlődése a fiatalokat arra ösztönözheti, hogy ismételten vállaljanak
ilyen feladatokat a jövőben is. A közösségi szolgálat
lehetőséget adhat a hosszú távú elköteleződésre az önkéntes munka irányába. Több tanuló kötelezőnek
érezte a programon való részvételt, hiszen az érettségi
megszerzésének az egyik feltételeként determinálták
a közösségi szolgálatot. Körükben a későbbi önkéntességre való hajlam is alacsonyabb volt, mint a többi
tanuló esetében.
Kulcsszavak: iskolai közösségi szolgálat, önkéntesség,
sportesemény, motivációs tényező, sportolási részvétel szintje
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Súlyemelő edzés hatása fiatal kézilabdázó
leányok törzsizomzatára
Pálinkás Gergely1, Ökrös Csaba2, Béres Bettina1,
Utczás Katinka1, Tróznai Zsófia1,
Petridis Leonidas1
Testnevelési Egyetem Sportélettani
Kutató Központ, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Sportjátékok Tanszék, Budapest
1

Bevezetés
A törzsizomzat képezi a legtöbb sportmozgás alapját.
A sportolók körében jelentős problémát jelentő derékfájás egyik legfőbb oka a hát- és hasizomzat erejének nem megfelelő mértéke és aránya. Fejlesztésének
számtalan módja van, a hazai gyakorlatban a legtöbb
sportág esetében leginkább a saját testsúlyos gyakorlatokon van a hangsúly. Vizsgálatunkban a rezisztencia edzés, azon belül az olimpiai súlyemelés szak- és
kiegészítő gyakorlatainak hatását vizsgáltuk a törzsizomzatra fiatal kézilabdázó leányok esetében.
Anyag és módszerek
Vizsgálatunkban 12 fő fiatal kézilabdázó leány vett
részt (életkor: 17,4±0,9 év, testmagasság: 167,3±5,9
cm, testtömeg: 64,3±12,8 kg). A vizsgált személyek hat
hétig, heti két 60 perces erőnléti edzést végeztek,
amelynek alapját az olimpiai súlyemelés, valamint
annak kiegészítő erősítő gyakorlatai adták (guggolások,
felhúzások, nyomások). A hat hetes időszak előtt és
után izokinetikus módon három dimenzióban mértük
a törzsizomzat erejét (hajlítás – feszítés, rotáció, oldalhajlítás). A változásokat páros t-próbával elemeztük.

Következtetések
Kutatásunk célja volt megvizsgálni a súlyemelés hatásait a törzsizomzatra. Súlyemelés közben a törzs stabilizációjának kiemelt szerepe van, amit a szakgyakorlatok (szakítás, felvétel+kilökés) során dinamikus

Edzés és mérkőzésterhelés, valamint a
belső mechanikai terhelés individuális
kapcsolatának vizsgálata utánpótláskorú
válogatott labdarúgóknál
Schuth Gábor1, Szigeti György1, Kovács Tamás1,
Szilas Ádám1, Dobreff Gergely3, Pasic Alija3,
Pavlik Gábor2
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sportigazgatóság,
Erőnléti- és Sporttudományi Csoport, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék, Budapest
3
Budapesti Műszaki Egyetem, Távközlési és
Médiainformatikai Tanszék, Budapest
1

E-mail: schuth.gabor@mlsz.hu

Bevezetés
A modern labdarúgásban a sorozatterhelés gyakorisága miatt rendkívül fontos a fáradtság és a készenlét
monitorozása a teljesítményoptimalizáció és a sérülésrizikó csökkentése érdekében. Az izomzat állapotának objektív diagnosztikájára elterjedt a kreatinkináz (CK) enzim koncentrációjának mérése. A kreatin-kináz plazmakoncentrációjának a változása felnőtt
labdarúgóknál jelentős egyéni eltéréseket mutat
(Hecksteden és Meyer, 2019). Korábbi vizsgálatunkban igazoltuk, hogy a CK változást befolyásoló terhelési paraméterek eltérést mutatnak a terhelés típusa
(edzés, mérkőzés) és a játékos posztja szerint (Schuth
és mtsai, 2021). Jelen vizsgálatunk célja egyén-speci-
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Eredmények
A hat hetes időszak végén szignifikáns javulást találtunk a vizsgált személyek extenziójának (141,6±29,8
Nm-ről 163,8±33,7 Nm-re), rotációjának (122,9±
27,6 Nm-ről 144,5±22,2 Nm-re), és laterál flexiójának (183,6±32,2 Nm-ről 203,0±33,6 Nm-re változott) maximális nyomatékában. A hasizomzat erejét
mutató flexióban nem találtunk szignifikáns eltérést.
A hajlítás-feszítés izomarányban is szignifikáns változást találtunk (95,1±17,8%-ról 84,3±12,2%-ra változott).

PROGRAM

E-mail: palinkas.gergely@tf.hu

körülmények között is meg kell tartania a sportolónak. Ennek hatása az eredményekben is megmutatkozott. Egy rövid távú edzésprogram után jól mérhető
változás volt kimutatható a törzsizmok erejében a
súlyemelő edzésekkel, annak ellenére, hogy a kezdő
súlyemelőkhöz hasonlóan, az edzésprogram során
nem a nagy súlyok mozgatásán, hanem a helyes technikai kivitelezésen volt a hangsúly. Legnagyobb mértékű fejlődést a rotációban találtunk, melynek többek
között a lövő mozdulatok során is nagy szerepe lehet.
Megjegyzendő még, hogy a derékfájdalmak és sérülések kockázatára utaló törzshajlítás/feszítés arány
ugyan javult az edzésprogram hatására, de még elmarad az optimálisnak tartott 60%-os értéktől. A kapott
eredmények a hátizomzat relatív gyengeségét mutatják, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy szükséges tovább erősíteni ezeket az izmokat. Eredményeink
tükrében célszerűnek látjuk az olimpiai súlyemelő
edzés alapú erőnléti edzések fokozatosan felépített,
megfelelő technikával végrehajtott beépítését labdajátékosok erőnléti edzéseibe.
Kulcsszavak: olimpiai súlyemelés, erőmérés, törzserő
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fikus modellek felállítása a terhelés-CK változás kapcsolat leírására.
Anyag és módszerek
A vizsgálat során U-17 korosztályú (N=25) válogatott
labdarúgók két éves időszak (2017 – 2019) alatt gyűjtött reggeli CK mintáit (1 563 mérési pont) használtuk
fel. A vérminták elemzése speciális mini labor készülékkel (Reflotron Plus, Roche Diagnostics, Mannheim,
Németország) történt. Az edzés- és mérkőzésterhelést
Catapult S5/G5 (2019 júniusig) és S7/G7 (2019 júniustól) GPS alapú mikro szenzorokkal rögzítettük. A
vizsgált mintába azok a játékosok kerültek be, akik
legalább 30 adatpont párral (GPS terhelés és hozzá
tartozó CK) rendelkeztek. A rögzített terhelési paramétereket két kategóriába soroltuk: a nagy sebességű
mozgásokat (NS, 103 változó) és az intenzív mikro
mozgásokat (IM, 266 változó) leírókat. Ez alapján
minden játékos számára háromféle, egyéni regreszsziós modellt állítottunk fel: csak az NS, csak az IM,
valamint az NS és IM paraméterek együttes felhasználásával. NS, IM vagy NS+IM modellek közül azt tekintettük optimálisnak, amelyiknek az R2 értéke a
legmagasabb és 0,50 feletti volt.
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Eredmények
Az edzés/mérkőzésterhelés és a CK változás közötti
kapcsolat jelentős egyéni eltéréseket mutatott. 8 játékos esetén IM, 8 esetében a NS, 1 esetben IM+NS, 8
esetben pedig egyik modell sem magyarázta a CK változást az edzés/mérkőzésterhelés függvényében.
Következtetések
Eredményeink alapján nemcsak a CK változása, de a
CK változást befolyásoló terhelési paraméterek is jelentős egyéni különbségeket mutattak. Ez alapján a
játékosok 4 csoportba sorolhatók aszerint, hogy a
nagy sebességű, az intenzív mikromozgások (gyorsulások, lassulások, irányváltások), ezek együttesen
vagy egyik kategória sem befolyásolja döntően a CK
változást. Az egyéni terhelés – CK összefüggés ismeretében az edzésterhelés jobban differenciálható az
optimális mérkőzésállapot elérése érdekében. Emellett a mérkőzésterhelés ismeretében gyorsabban és
egyénre szabottan indítható meg a regenerációs folyamat, amely sorozatterhelés esetén kulcsfontosságú
lehet.
Kulcsszavak: labdarúgás, kreatin-kináz, periodizáció,
mérkőzés teljesítmény

Az e-sport gyakorlati oktatása
Szabella Olivér
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi
Doktori Iskola, Sport és Egészségnevelés, Budapest
E-mail: szabellaoliver@gmail.com

Bevezetés
A magyarországi e-sport terület oktatási adaptációja
és a nemzetközi felzárkózás is elkezdődött az utóbbi
években. Több egyetemen is megjelent az e-sporttal
foglalkozó kurzus (BCE, Óbudai Egyetem, ELTE, TE).
Azonban még nincs egy államilag vagy szövetségi szinten elfogadott edukációs program, mely utánpótlás
szinten is a tehetségek kinevelését segíti. Emiatt nagyon alacsony a hivatásos sportoló szintig eljutók vagy
az e-sport iparágában elhelyezkedők száma. Az Illés
Akadémiánál elkezdődött egy erre irányuló két lépcsős kezdeményezés, mely hosszú távon a Long Term
Athlete Development Program-hoz (Balyi, 2013) hasonlóan strukturált e-sport utánpótlás oktatási program létrehozását célozza meg.
Anyag és módszerek
Forráskutatást, adatgyűjtést alkalmaztunk arról, hogy
milyen elérhető e-sport kurzusok vannak hazánkban.
A legnagyobb budapesti egyetemek szakleírásait és
kurzusait vizsgáltuk meg e-sporttal kapcsolatos tantárgyak, vagy esetleg szakok után kutatva. Utánanéztünk strukturált gimnáziumi képzéseknek is, melyek
e-sportolók számára dokumentálható képzéssel rendelkeznek, de ilyet sem találtunk még Magyarországon. Megnéztük az ENET kutatásának hazai e-sport
közösségre vonatkozó adatait és a jelenleg nemzetközi
hivatásos játékosként játszó játékosok számát is, ami
alapján kiderül, hogy a hazai e-sport közösségből hányan játszanak top ligás státuszban. Hivatásos címszó
alatt, a sporttörvény hivatásos sportoló definícióját alkalmaztuk, azaz, ha pénzkereseti céllal űzi a tevékenységet, jelen esetben az e-sportot. Csak jelenleg
aktív és hivatásos, fizetett szerződéssel rendelkező
magyar e-sportolókat számítottunk a vizsgálati kategóriába.
Eredmények
Az e-sport bázisa Magyarországon 640 ezer fő az
eNET és a HUNESZ közös kutatása alapján. Az előzetesen felvázolt hivatásos sportoló definíciónak jelenleg 7 játékos felelt meg, Kiss Tamás, Subicz Dániel,
Bereznai Dániel, Brigány Adrián, Hostisoczki Ádám,
Juhász Gábor és Torzsás Ádám. Ide kell sorolni a
BP5 régebbi Counter Strike játékosait is, annak ellenére, hogy jelen pillanatban éppen szabad ügynökök,
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ténő GPS (Catapult S7 Vector, Catapultsports, Ausztrália) eszközzel történt. A pozícióspecifikus értékek
közötti összehasonlításhoz hatásnagyság analízist végeztünk, melynek eredményeképpen a Cohen-féle d
érték jelzi a posztok közötti eltérést.

Következtetések
Ha strukturált, államilag elfogadott, szövetségi szinten
szakmailag irányított utánpótlás képzést vezetnénk be
az e-sportban is, ennek révén növelhetnénk-e a hivatásos játékosok kinevelésének százalékát. A jelenlegi
12/640 000 arány növelhető-e? A kérdés megválaszolásához hiányzik az a neveléstudományi háttér, amely
létrehozása az egyik kulcs feladatunk.
Kulcsszavak: e-sport, oktatás, LTADP

Eredmények
A játékosok jellemzően a mérkőzések nagy hányadát
töltik nagyon alacsony (15,6±2,5%) és alacsony
(35,8±2,2%) intenzitás zónában. A mérkőzésterjedelem további részében eltérően oszlik meg az egyenes
irányú futás zónában (közepes intenzitás: 17,6±1,5%;
magas intenzitás: 3,2±0,8%) és a dinamikus aktivitási
zónában (közepes intenzitás: 17,1±0,9%; magas intenzitás: 10,7±1,8%) eltöltött játékidő. A belső védők jelentősen eltérnek a többi poszttól az FMP zónák
tekintetében. Jelentős különbségeket tapasztaltunk a
belső középpályások, valamint a szélső védő, szélső középpályás és csatár pozíciók (d=2,17-3,36; p<0,05)
között a nagyon alacsony intenzitás esetében, valamint
a belső és szélső középpályások között a közepes intenzitású dinamikus zóna tekintetében (d=1,34;
p<0,0016). A többi FMP kategória pozícióspecifikus
összehasonlítása triviális, kicsi vagy közepes eltérést
eredményezett (d=-0,59-0,89; p<0,0016).

A mérkőzés terhelés leírása és pozíciók
közötti összehasonlítása a labdarúgás
mozgásprofil algoritmus alkalmazásával
utánpótláskorú válogatott labdarúgóknál
Szigeti György1, Schuth Gábor1, Kovács Tamás1,
Szilas Ádám1, Pavlik Gábor2
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sportigazgatóság,
Erőnléti és Sporttudományi Csoport, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék, Budapest
1

E-mail: szigeti.gyorgy@mlsz.hu

Anyag és módszerek
A kutatásban 2018 február és 2019 november között
34 nemzetközi mérkőzésen 27 utánpótláskorú magyar válogatott játékos (16,8±0,3 év; 70,9±6,2 kg,
179,7±5,5 cm) FMP adatait rögzítettük. A statisztikai
analízishez csupán azokat a mérkőzéseket használtuk, amelyben a játékos minimum 80 percet játszott.
A vizsgálatban résztvevő játékosokat belső védő (CD,
n=5), szélső védő (FB, N=6), belső középpályás (CM,
n=6), szélső középpályás (WM, n=5) és csatár (ST,
n=5) pozíciókba soroltuk be. Az említett szempontokat figyelembe véve összesen 418 egyéni játékos FMP
profilját rögzítettünk. Az adatrögzítés 10 Hz-en tör-
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Bevezetés
A Football Movement Profile (FMP) egy új, a Catapult
Sports által kifejlesztett labdarúgás specifikus algoritmus, amely 6 kategóriába sorolja a sportági mozgásokat típus és intenzitás alapján, abszolút (valós
időtartam) és relatív (százalékos időtartam) formában
egyaránt megjelenítve azt. Kutatásunk célja volt utánpótláskorú labdarúgó válogatott mérkőzéseken rögzített FMP terhelések statisztikai leírása és az egyes
pozíciók egymással történő összehasonlítása.

Következtetések
Az FMP kategorizálás lehetséges alternatívát nyújthat
az edzés és mérkőzés monitorozásban hagyományosan
alkalmazott paraméterek mellett, differenciálva a mozgástípusokat egyenes irányú futás és dinamikus csoportokba, valamint megkülönböztetve azokat intenzitás szerint. Kutatásunk során jelentős eltéréseket kaptunk az egyes FMP zónákban eltöltött idő esetében az
egyes sporttágspecifikus pozíciók között. Mivel a magas
intenzitású kategóriákban tapasztalható a legnagyobb
különbség, így játékosok és posztok közötti differenciálásra, valamint egyéni és posztspecifikus referenciák
készítésére is alkalmas lehet az FMP algoritmus.
Kulcsszavak: labdarúgás, terhelés, terjedelem, intenzitás, GPS
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folyamatosan fizetett CSGO szerződésekkel rendelkeztek az utóbbi években: Domoszlay Ádám, Fodor
Levente, Fercsák András, Szedlár Kornél. Ez összesen
12 fő, melyből jelenleg 7 játékos rendelkezik aktív
szerződéssel.
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Az észlelt stressz összefüggései a sportolói
megküzdéssel, a szorongással és a
kognitív mutatókkal utánpótláskorú
kézilabdázó leányok körében
Sziráki Zsófia1,2, Alszászi Gabriella1, Almási Gábor1,
Hellner Szelina1,3, Nyakas Csaba2,4, Tóth Miklós1,
Szmodis Márta1
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék, Budapest
2
Testnevelési Egyetem, Molekuláris Edzésélettani
Kutató Központ, Budapest
3
Testnevelési Egyetem, Pszichológia és
Sportpszichológia Tanszék, Budapest
4
Semmelweis Egyetem ETK, Morfológiai és
Fizológiai Tanszék, Budapest

Következtetések
A kutatás által kapott eredmények hozzájárulnak a
sportban kiemelt jelentőséggel bíró, észlelt stresszt
befolyásoló faktorok azonosításához az eddig kisebb
publicisztikai relevanciával bíró, utánpótláskorú
sportolók górcső alá vételével.
Kulcsszavak: észlelt stressz, megküzdés, szorongás,
munkamemória, kézilabda

1

E-mail: szirakizsofi@gmail.com
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Bevezetés
A sportolókat érő stresszorok jellege és mértéke individuális szinten különböző, amely az egyéni képességekre visszavezethető stresszérzékenység függvénye.
A magánéleti, tanulással és sporttal kapcsolatos
stressz írja körül az észlelt stresszt, mely kihat az
egyén mentális egészségére, továbbá iskolai és sportági teljesítményére egyaránt. Keresztmetszeti kutatásunk célja az észlelt stressz és az arra ható pszichológiai paraméterek azonosítása volt utánpótláskorú leány kézilabdázóknál.
Anyag és módszerek
84 fő utánpótláskorú (U14, U15, Serdülő, Ifi) élsportoló kézilabdázó leány észlelt stressz szintjét határoztuk meg az Észlelt Stressz Kérdőív segítségével, és
hasonlítottuk össze a sportolói megküzdéssel (ACSI28 Sportolói Megküzdés Kérdőív), sportolói szorongással (SAS-2 Sport Szorongás Skála), valamint a
vizuális-téri munkamemória (Corsi-kocka) és verbális
munkamemória (Számterjedelem teszt) felmérésére
alkalmas tesztekkel.
Eredmények
Az Észlelt Stressz Kérdőíven elért pontszám pozitív
együttjárást mutatott a SAS-2 Kérdőív Szomatikus szorongás, Aggódás és Koncentrációzavar alskálájával és
összpontszámával, valamint negatív kapcsolat igazolódott az ACSI-28 Csapásokkal való megküzdés, Csúcsteljesítmény téthelyzetben, Koncentráció, Szorongásmentesség, Önbizalom és teljesítménymotiváció, Edző
általi irányíthatóság alskálákkal és összpontszámmal,
továbbá a kognitív mutatók közül a Számterjedelem
teszttel és az alvással töltött órák számával. Az észlelt
stressz szintje nem mutatott igazolható különbséget
sem a korcsoportok (F(3, 40,6)= 1,11; p= 0,356), sem
pedig a kézilabda posztok között (χ2(4)=1,01; p=0,908).

Pandémia okozta új trendek a
sportmarketing területén
Tóth Dávid Zoltán1, Gősi Zsuzsanna2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar Sporttudományi
Intézet, Szombathely
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógia és
Pszichológia Kar Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézet, Budapest
1

E-mail: toth.david@elte.ppk.hu

Bevezetés
A COVID-19 vírus okozta pandémia a sportiparág
résztvevőit közvetetten, és közvetlenül is hátrányosan
érintette. A pandémiai időszak alatt több, új trend volt
megfigyelhető a sportklubok, szponzorok kommunikációjában. A járvány okozta nehézségek megváltoztatták a fogyasztói társadalom magatartását, ami
nagyban megfigyelhető a szórakoztató ipar elemeinek
használatában. „Ebben az évtizedben hatalmas változásokat fogunk tapasztalni. A fiatalabb generációk megszólításáért a Netflixszel vagy az Amazon Prime-mal kell
versenyezni.” (Kahn, 2021). Mindezt tetézi, hogy a járvány főleg azokat a szórakoztató ipari szereplőket érintette, akiknek szükségük van nézői jelenlétre.
Anyag és módszerek
A kutatásunk során két kérdés megválaszolására törekedtünk.
A járvány hatására hogyan változott meg a szponzoráló cégek és csapatok közötti kapcsolat?
Milyen új lehetőségek nyíltak meg a járvány hatására?
Annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre választ
találjunk, a tág, és szűk sportmarketing területén dokumentumelemzést végeztünk. Motivációkat kerestünk arra, hogy a cégek miért használják a járvány
alatt is a szponzorációt, mint marketing kommunikációs eszközt. A kutatás végső szakaszában olyan trendeket kerestünk, amiket a COVID-19 járvány okozott.
Eredmények
A pandémia hatására felgyorsult a digitalizáció. A vírushelyzet okozta, hogy egyfajta bizonytalanság figyelhető meg a potenciális szponzorok piacán. A „szel-
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lemmérkőzés” effektus miatt érthető, hogy rövidebb
idejű, és kisebb értékű szerződések megkötésére törekednek. A hivatásos sportklubok erre adott reakciója, az egyik legjobban megfigyelhető trend, ami a
közösségi média, mint új marketing kommunikációs
eszköz felhasználása.

A női labdarúgást övező problémák
vizsgálata
Tóth Dorottya, Filó Csilla
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
E-mail: dorottya.toth@etk.pte.hu

Anyag és módszerek
Megvizsgáltuk a női NBI-ben szereplő klubok edzői
végzettségeit és a játékosállomány mutatóit. Az edzői
végzettségeket összehasonlítottuk a férfi elsőosztály-

Következtetések
A kutatásunk után megállapíthatjuk, hogy a női labdarúgás vizsgált problémái igazolódtak. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált területeken a
magyar női labdarúgás megkívánja a fejlesztéseket,
főként edzői végzettség tekintetében, amely jelentősen
befolyásolja a csapatok teljesítmény mutatóit. Feladat
a fiatal magyar játékosok felnőtt csapatokba való integrálása is, amely a jövő feladataiban prioritást kell,
hogy élvezzen.
Kulcsszavak: női labdarúgás, teljesítmény, edző

A szabadtéri rekreáció lehetőségei urbánus
környezetben egy nagyvárosi park
példája alapján
Tóth Larissza, Győri Ferenc
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
E-mail: tothlarissza1@gmail.com

Bevezetés
Kutatásom célja volt felmérni az Újszegeden található
Erzsébet Ligetbe járó sportolni vágyók rekreációs szokásait, azon belül is látogatásaik célját, hosszát, tervezettségét. Célom volt felmérni, mennyire környezetkímélő módon jutnak el a parkig a látogatók, milyen
hatásköre van a ligetnek, mennyire messziről utaznak
az emberek, hogy ott sportolhassanak, valamint a
szakirodalomban olvasott információktól mennyire
térnek el a kapott válaszok.

ELŐADÁS -KIVONATOK

Bevezetés
Kutatásunkban a női labdarúgás aktuális helyzetét
elemeztük az első osztályban szereplő klubok körében. Vizsgálatunkhoz az MLSZ aktuális adatbázisait
használtuk. H1 hipotézisünkben feltételeztük, hogy a
magyar női labdarúgás fejlődésének egyik gátja, hogy
nem dolgoznak benne hozzáértő, megfelelő végzettséggel rendelkező sportszakemberek.
H2 hipotézisünkben feltételeztük, hogy a magyar női
első osztályban szereplő magyar játékosok mutatói
jobbak, mint a külföldi játékosok mutatói. H3 hipotézisünk: a magyar női első osztályban játszó külföldi
játékosainak átlag életkora magasabb, mint a magyar
játékosok átlagéletkora.

Eredmények
Hipotézisünket, miszerint a szakemberek végzettsége nem megfelelő, kétmintás t-próbával ellenőriztük, és szignifikáns eltérést kaptunk a két vizsgált
csoport végzettsége között, p=0,00. A játékosok teljesítményére és pályára lépésükre vonatkozó adatok
tekintetében, szignifikáns eltérés mutatkozott a magyar játékosok javára. A teljesítmény vizsgálatánál a
külföldi játékosok jobb mutatókkal rendelkeztek,
p=0,01. A mérkőzésszámok, a kezdőcsapatban való
szereplés és az NBI-es szezonok számában, a magyar
játékosok eredményei a jobbak (p=0,00). A magyar
játékosok átlag életkora alacsonyabb, mint a külföldi
játékosoké, p=0,00.

PROGRAM

Következtetések
A vírus okozta pandémia változtatott a sportmarketing piacán, de inkább csak felgyorsította a várható
trendeket. Régóta látható volt, hogy a felnövekvő, új
(’Z’ generáció) fogyasztói társadalomnak, más fogyasztói igényei vannak. Emellett, ennek a korosztálynak más csatornákon, más módon kell eljuttatni a
marketingüzenetet. Erre továbbra is jó lehetőség a
sportolók, sportcsapatok szponzorálása, de a hangsúly már máshol van. A mai fogyasztói társadalom az
őszinte, hiteles kommunikációval érhető el. A ’Z’ generáció figyelmét állandó, egész éves megjelenésekkel,
és társadalmi kérdésekben való állásfoglalással lehet
megragadni. Ennek értelmében a szponzor és a
szponzorált kapcsolata is át fog alakulni.
Kulcsszavak: közösségi média, szurkolói elköteleződés, kapcsolattartás, kifejező fogyasztói társadalom

ban dolgozó edzők végzettségével, illetve megnéztük a
játékosállományban a pályára lépési arányokat, a teljesítményi mutatókat, valamint az átlag életkort. Az
adatfeldolgozás során leíró statisztikát, kereszttábla
elemzést és kétmintás t-próbát használtunk.
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Anyag és módszerek
A kutatásom vizsgálati mintáját azok a személyek képezték, akik valamilyen testmozgás céljából érkeztek
az Erzsébet Ligetbe, vagyis azokat a személyeket szólítottam meg, akik valamilyen sportolási színtéren
vagy annak közvetlen közelében tartózkodtak.
Empirikus kutatásom vizsgálati módszereként a
papír alapú kérdőív kitöltetést választottam. Az adatfelvétel helyszíne kizárólag az Újszegeden található
Erzsébet Liget, ennek is az egész területe volt (N=109).
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Eredmények
Az Erzsébet Liget látogatóinak nagy része többféle
rekreációs lehetőséget is igénybe vesz látogatásai
során, és az általuk igénybe vett szolgáltatásokkal elégedettek. A látogatók nagy része nem közvetlen városrészekből érkezik, viszont a legtöbben környezetkímélő módon jutnak el a parkba. Sportolás céljából
érkező látogatók csupán hetente 2 alkalommal veszik
igénybe az Erzsébet Liget szolgáltatásait, viszont a
nagy részük edzései tervezettek. Átlagosan majdnem
egy órát töltenek el a parkban, jellemzően délután és
az esti órákban.
Következtetések
Eddig még nem volt konkrét vizsgálat az Újszegeden
található Erzsébet Ligetben sportolók rekreációs szokásaival kapcsolatban, valamint a kialakult pandémia
miatt betekintést nyertünk a park megváltozott látogatottságába és a liget által nyújtott szolgáltatások kihasználtságára. A kutatásnak köszönhetően fény derült a sportolni vágyók egyéb rekreációs szokásaira
és céljaira is, valamint célunk a kutatást kiterjeszteni
Magyarország összes rekreációs parkjára.
Kulcsszavak: sportrekreáció, rekreációs edzés, városi
parkok

A fizikai aktivitás hatása a motoros
képességekre idős korban
Tóth Nóra L.
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
E-mail: anthrop.nora@gmail.com

Bevezetés
Az idősek esetében előforduló sérülések hátterében
jelentős számban szerepel az (el)esés, mint kiváltó ok.
Rizikótényezőinek száma növekszik az életkor előre-

haladtával. Nem csak a sportban fontos tehát a prevenció, az esésmegelőzés, amely megtanít a rizikótényezők csökkentésére, a helyes felállásra és a további teendőkre. Az elmúlt évtizedek számos tanulmánya alapján ismert, hogy az esésekből származó
törések és szövődmények miatt az életminőség romlik. A terhelés, az időjárás, a stressz, a helytelen segédeszköz használat, a túlsúly, a mozgásszegény életmód is befolyásolják az állapotot. A segítség hiánya,
a korábbi elesések, a depresszió, az egyensúly zavara
is megnehezíti a mindennapi életet. A tünetek felerősödhetnek fizikai terhelésre. A fájdalom az éjszakai
alvást is zavarhatja.
A vizsgálattal az esésmegelőző gyógytornával egybekötött prevenciós foglalkozás hatásait-, a gyógytorna statikus egyensúlyra, járásminőségre, funkcionális mobilitásra és közérzetre gyakorolt hatásait 65 év feletti
személyeknél elemeztük.
Anyag és módszerek
A prospektív, kvantitatív, eset-kontroll jellegű vizsgálat
kontrollcsoport bevonásával történt. Az első és az
utolsó gyógytorna alkalmával kérdőívekkel és tesztekkel határoztuk meg a bekövetkezett változásokat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában (Szombathely) élő 65-95 éves, beleegyezésről nyilatkozó lakóknál. 24 személy (10 férfi, 14 nő) vett részt a felmérésen,
két csoportban. Az első csoport tagjai részesültek mozgásprogramban, kizárási kritérium volt: a járóképesség
hiánya, súlyos szív- és érrendszeri-, mozgásszervi betegség, és a kognitív funkciók hiánya. A vizsgálat 2018
nyarán zajlott. Az első csoport tagjai 24 alkalommal vettek részt csoportos gyógytornán. A felmérés előtt tájékoztatást is kaptak az életmóddal és esésmegelőzéssel
kapcsolatban. Az adatok értékelése a Microsoft Excel
2007-es verziójával történt (leíró statisztika, kétmintás
t-próba, korrelációs vizsgálat). A gyógytorna kezelések
első és utolsó alkalmával Senior Fitness teszt, valamint
két kérdőív kitöltése történt mindkét csoportnál (Egészségi állapotot felmérő kérdőív és Balance teszt).
Eredmények
A felállított hipotézisek állításait a kezelés elején és
végén mért adatok és a két csoport összehasonlításával igazolni tudtam. Az Egészségi állapotot felmérő
kérdőív és a Balance teszt eredményei szignifikáns javulást mutattak. A 6 perces járásteszt és a felállási és
elindulási teszt eredményei javuló eredményeket hoztak. A magas BMI értékkel rendelkező idősek és a korábban elesés miatt töréses sérülést szenvedő személyek eredményei nem tértek el jelentősen a többiekéhez képest.
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King Assist: Mesterséges Intelligenciát
használó kamerarendszer alkalmazása
a marker-less típusú emberi test
felismerésben, járás és futás
elemzésben
Uhlár Ádám1, Ambrus Míra1, Bottka Ádám2,
Illés Ágnes2, Léstyán Ákos2, Lévay László2,
Lacza Zsombor1
Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató
Központ, Budapest
2
Albacomp Rendszerintegrációs Kft., Székesfehérvár
1

E-mail: uhlar.adam@tf.hu, alestyan@albacomp.hu

Anyag és módszerek
K+F projektünk keretén belül a Microsoft vállalat
Kinect Azure kameráját alkalmaztuk járás és futás
elemzési célokra. Az innovációs tevékenységünk során 3 db Kinect kamerát kapcsoltunk össze, melyek
szinkronban képesek a futópadon mozgó vizsgálati
személyt 3 irányból monitorozni. A kamerarendszerhez a kutatócsoportunk által fejlesztett mozgás-

Eredmények
Ipari kutatásra épülő projektünk keretén belül létrehoztunk egy több kamerából álló mozgásvizsgáló kamerarendszert és a hozzá kapcsolódó teljeskörű
szoftveres hátteret. A futópados tesztek, valamint a
korábbi fejlesztés során alkalmazott validációs eljárás
során úgy tűnik, hogy a Kinect megbízható módon felismeri az emberi testet járáselemzés során. Reális,
számszerű értékeket ad vissza az alsó végtagok, a
törzs, a felső végtagok és a fej mozgásának vizsgálata
során. A legjobb eredményeket járás vizsgálat során
tapasztaltuk, nagyjából 5 km/h sebességig. Futó mozgás során a lépés paraméterek minősége csökken, de
az egyéb paraméterek például: törzs és fej mozgások
minősége továbbra is megfelelő marad.
Következtetések
A világpiaci trendek, kutatási eredmények fényében a
robotizáció és automatizáció rohamosan fejlődik.
Minden ilyen típusú innovációs projekt kapcsán jelentős érdeklődés mutatkozik a nagyvállalatok, állami
intézmények és a piaci szereplők körében. A kifejlesztett prototípus – szemben a testre erősíthető mozgáselemző eszközökkel – gyorsan szállítható, telepíthető, könnyen mozgatható, a vizsgálat gyorsan elvégezhető, az alanyok mérése futószalagszerűen lebonyolítható. Összességében véve a kifejlesztett eszköz
használatának komoly szerepe lehet minden olyan területen, ahol fontos a páciensek járás és futás technikájának vizsgálata, így sportedzés során a technika
javításban, vagy sérült sportolók esetén a rehabilitáció
időszakában.
Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, járás elemzés,
futás elemzés, marker-less technológia, Kinect Azure
kamera
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Bevezetés
Napjainkban a járás és futás elemzés leggyakoribb
formája, amikor reflektív markerek segítségével történik a páciens mozgásának vizsgálata. A reflektív
markerek mellett találkozhatunk még testre erősített
szenzorokkal, rádiójel alapú műszerekkel. Ezeket az
eszközöket összefoglaló néven testen viselhető műszereknek nevezzük. Az emberi mozgáselemzéssel
foglalkozó tudományos kutatások rendkívül érdekes
területe, az automatikus testfelismerő algoritmusok,
valamint kamerarendszerek fejlesztése és működése.
Ezeknek az eszközöknek a korábban sosem tapasztalt előnye, hogy automatikusan, mindenféle manuális
beavatkozás nélkül, precízen felismerik a vizsgált személy testének alakját, testtájait és nagyízületi pontjait.

elemző, kliens kezelő és terápiamenedzsment alkalmazás is kapcsolódik. A videó kamerák által rögzített
felvételek feldolgozásra kerülnek, majd ezt követően
eljutnak a kiértékelést végző szakember elé, aki az
adott páciens egyéni eredményei alapján összeállítja
a személyre szóló mozgásterápiás protokollt.

PROGRAM

Következtetések
Az esésmegelőző foglalkozások segítségével az idős
emberek szem előtt tudják tartani az elesés rizikófaktorait és így meg tudják előzni az elesést. Az esések
miatti tünetek, szövődmények enyhíthetők egészséges
életmóddal, megfelelő táplálkozással és fizikai aktivitással, illetve a stressz megfelelő kezelésével. A gyógytorna (egyensúlyfejlesztő, esésmegelőző, tartáskorrekciós, és respiratorikus rendszerre ható gyakorlatok)
szignifikánsan javítják az idős emberek állapotát,
csökkentik az elesések rizikótényezőit, hozzájárulnak
a mindennapi tevékenységek könnyebbé tételéhez.
Kulcsszavak: idős kor, sérülések, gyógytorna
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A személyiség hatása az észlelt stresszre,
a memóriára és a motivációra
sportolóknál
Varga András1, Kilvinger Bálint1,2, Paic Róbert1
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs
2
Sport36-Komló Kézilabda, Komló
1

E-mail: vrgandrs@gmail.com
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Bevezetés
Az elmúlt pár év rámutatott arra, hogy olyan, mindenkire kiható váratlan események történhetnek életünkben, amelyek felborítanak mindent. A világjárvány
komoly hatással volt többek között a gazdaságra, az
egészségügyre és a sportéletre is. Az embereket nem
csak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte az elmúlt
időszak. Különböző személyiségünk van, melyek egy
része öröklött, míg egy részét a környezet alakítja és
formálja. A személyiségünket összetett biokémiai és neurokémiai folyamatok befolyásolják, amelyek hatással
vannak a stresszel való megküzdésünkre. A tartósan
magas stressz hatással van a rövidtávú memóriára és
a motiváltságra is, valamint hosszútávon az életre is komoly veszélyt jelent.
Anyag és módszerek
Vizsgálatunkban összesen 68 sportoló vett részt,
nemek eloszlása szerint 33 nő, 35 férfi. Közülük 32en egyéni sportolók, 36-an pedig csapatsportolók. A
játékosoknak négy kérdőívet kellett kitölteniük: a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített magyar változatát (TCI55), a magyar nyelvű
Sportmotivációs Skálát (H-SMS), az Észlelt Stressz
Kérdőívet (PSS), illetve a Prospektív és Retrospektív
Emlékezeti Kérdőívet (PRMQ).
Eredmények
Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az öröklött személyiségtípusok közül az Ártalomkerülés (HA)
kapcsolatban van azzal, hogy mennyire képes az
egyén megküzdeni a stresszel. A környezet által kialakult temperamentum típusok közül az Önirányítottság (S) van leginkább hatással a stresszre. A magas
stressz értékkel rendelkező sportolóknál szignifikánsan romlik a memória, azon belül is a rövidtávú memória. Szintén szignifikánsan csökken a játékosok
motiváltsága azoknál, akiknek magas volt a HA értékük vagy alacsony volt az S pontszámuk.
Következtetések
A stresszel való megküzdés, a memóriazavarok, illetve a motiváció romlása nem csak a sportéletben
okozhat komolyabb gondokat, hanem a hétköznapokban, a munkahelyen, a családi és a baráti társaságok-

ban is. Ilyen nyomasztó és extrém stresszes világban
gyakrabban vagyunk agresszívak a másikkal szemben
vagy éppen bezárkózunk. Előfordulhat, hogy több
együttható eredményezi ezeket a kifakadásokat. Edzőként, testnevelőként fontos, hogy az eredmények
alapján képesek legyünk kezelni ezeket a szituációkat. A kibővített kutatásokkal jobb megértést érhetünk el és jobb prevenciós vagy terápiás módszereket
alkalmazhatnánk a sportolóknál, hogy ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is a legjobbak legyenek.
Kulcsszavak: temperamentum, karakter, stressz, memória, motiváció

Farizomaktivációs eljárások alkalmazása
a bemelegítésben a térdvalgus
csökkentésére
Varga Mátyás1, Vadász Kitty1, Ivusza Patrik1,
Sebesi Balázs1, Fésüs Ádám1, Gáspár Balázs1,
Váczi Márk2
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar, Pécs
2
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs
1

E-mail: matyi0515@gmail.com

Bevezetés
Az unilaterális felugrás során a növekvő terhelés hatására a térd valgusba dőlésének a mértéke megnövekszik (Czasche, 2017; Distefano és mtsai, 2009). A
felugrástól megnövekedett terhelés hatására az elülső
keresztszalag (ACL) nagy mértékű feszülésnek van kitéve, melynek eredménye lehet a térdszalag húzódása
vagy szakadása. Feltételeztük, hogy egy, a csípőízületi
abduktor izomcsoport aktivitását fokozó bemelegítő
protokoll helyes megválasztása és kivitelezése megoldást jelenthet az ACL túlzott feszüléséből adódó térdsérülések elkerülésére.
Anyag és módszerek
Vizsgálatunkban 14 egészséges sportszakos egyetemi
hallgató nő vett részt, akik közül egyikük sem volt élvonalbeli sportoló. A vizsgálati személyek a kutatás
során alkalmazott mindkét bemelegítő hatású protokollt elvégezték.
A vizsgált izmokra a m. gluteus mediusra (GM) , a m.
biceps femorisra és a m. vastus lateralisra EMG szenzort és bipoláris felületű elektródát helyeztünk fel. A
maximális csípőízületi abdukciós erő meghatározása
után, a vizsgálati személyek unilaterális felugrásokat
végeztek Tenzi erőplatóról. A felugrások során keletkezett térdvalgus és medence dőlésének orientációs
szögeit mozgáselemző szenzorok rögzítették.
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1,73 év), továbbá a felnőtt és utánpótláskorú (serdülő,
junior) – hazai Országos Bajnokságon (2021-ben) részt
vett – I. osztályban versenyző (n=55), (átlagéletkor:
13,84±2,77 év) tornászok kerültek be. A kiválasztott
minta felméréséhez a Versenyszorongás Skálát (CSAI2): Competitive Sport Anxiety Inventory (CSAI-2) standardizált kérdőívet alkalmaztam. A sportolók a ,,válogatott” és ,,I. osztály” kategória szerint osztályozva – 4
fokú Likert-skálán – 3 alskálára válaszoltak: szomatikus szorongás, kognitív szorongás és önbizalom. A
nyert pontértékek matematikai statisztikai elemzését
Spearman rangsor-korrelációval végeztem.

Következtetések
Az izolált elemzések során megállapítottuk, hogy a
protokoll hatására a térdvalgus növekedési tendenciát
mutat, melyet feltételezhetően a GM izom elfáradása
okozhatott. Eredményeink a sporttudományok területén nagy gyakorlati hasznosulással bírhatnak,
ugyanis a funkcionális protokoll hatására megnövekedett GM EMG aktivitás és az ezzel párhuzamosan
csökkent térdvalgus a térdsérülések kockázatának a
csökkenését eredményezhetik.
Kulcsszavak: térdvalgus, EMG, mozgáselemző szenzor, funkcionális, izolált bemelegítés

Eredmények
Az eredmények alapján elmondható, hogy a teljes populációban a szorongási szintek ,,fordítva” mozognak
az önbizalom mért értékeivel, amit a negatív korrelációk bizonyítanak: (,,önbizalom-kognitív szorongás
rangsor-korreláció”: I. osztály: R=-0,32; válogatott:
R=-0,67), (,,önbizalom-szomatikus szorongás rangsorkorreláció”: I. osztály: R= -0,52; válogatott: R=-0,35).
Ugyanakkor a kognitív és szomatikus szorongás értéke egy irányba változnak – pozitív korrelációkkal: –
„kognitív-szomatikus rangsor-korreláció”: I. osztály
R= 0,46 ; válogatott=0,54.

Ritmikus gimnasztikázók önbizalma és
versenyszorongása
Wehovszky Vivien
Testnevelési Egyetem, Budapest
E-mail: wehovivi@gmail.com

Anyag és módszerek
A felmért populációba (N=73) a 2021-es junior- és felnőttválogatott (n=18), sportolók (átlag életkor: 15,78±
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Bevezetés
Vizsgálatunk célja volt az önbizalom és versenyszorongási változók (szomatikus, kognitív) közötti korrelációs mintázatok kimutatása és értelmezése a
ritmikus gimnasztikázó junior- és felnőttválogatott,
valamint az I. osztályú utánpótlás (serdülő, junior, felnőtt) versenyzőinél.
Vizsgálom a sportágban rejlő és a versenyeken látható
kockázati tényezőket, amelyek bizonyos szorongási
szintek növekedéséhez, illetve az önbizalom csökkenéséhez vezethetnek. Mivel a felsoroltak erős befolyást gyakorolnak a ritmikus gimnasztikázók versenyen mutatott teljesítményére, így ezen értékek pontosabb megismerése érdekében szándékomban áll
részletesebb vizsgálatokat végezni.

Következtetések
A válogatott sportolóknál sokkal erőteljesebb az önbizalom és a kognitív szorongás ellenirányú elmozdulása, mint az első osztályú versenyzőknél. A válogatottaknál az önbizalom és a szomatikus szorongás
kapcsolata igen alacsony – szinte független egymástól.
Az önbizalom nivellálja a testi szorongásokat. Az első
osztályú versenyzőknél – ellenben a válogatottakkal –
nagyon jelentős korrelációs együtthatót találhatunk.
A szomatikus szorongás náluk nagyobb befolyással
bír a versenyen nyújtott teljesítményre.
Kulcsszavak: ritmikus gimnasztikázók, önbizalom,
versenyszorongás

PROGRAM

Eredmények
A GM izom normalizált aktivitása unilaterális felugrások során a funkcionális bemelegítés hatására
37,6%-kal nőtt, míg az izolált bemelegítés hatására a
GM EMG aktivitása 47,2%-kal csökkent. A valgus értékek a funkcionális bemelegítő protokoll elvégzésével
csökkentek, megközelítve a szignifikancia 0,05-ös értékét.
A kis esetszám miatt és a 10 fok alatti értékek kihagyásával a szignifikancia értéke p=0,154 volt. A funkcionális protokoll elvégzése során közel szignifikánsan nőtt a GM aktivitása, p=0,119.
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Releváns statisztikai faktorok a férfi
utánpótlás válogatott kosárlabdázók
all-star csapatba történő beválasztása
kapcsán
Zilinyi Zsombor Márton1, Urbinné Borbély Szilvia2,
Sterbenz Tamás3, Nagy Ágoston4
Testnevelési Egyetem Sporttudományok
Doktori Iskola, Budapest
2
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és
Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza
3
Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és
Döntéstudományi Kutató Központ, Budapest
4
Debreceni Egyetem, Sporttudományi
Koordinációs Intézet, Debrecen
1

E-mail: zizso89@gmail.com
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Bevezetés
Kosárlabda sportban az egyének és a csapatok hatékonyságát már komplex statisztikai mutatókkal tudjuk mérni. Észak-amerikai kutatások azt bizonyítják,
hogy a kiosztott egyéni díjak, elismerések, a játékos
fizetések, az all-star szavazások esetében elsősorban
a pontdobás, mint statisztikai mutató az, amit még a
döntéshozók, szakemberek is kiemelt súllyal vesznek
figyelembe szemben a hatékonyságot jelző egyéb mutatókkal. Kíváncsiak voltunk, hogy ez globális vagy lokális mechanizmus-e, illetve az európai utánpótlás
Eb-k kapcsán statisztikailag kimutatható-e hasonló
folyamat, vagy esetleg más mutató domináns a kiválasztás kapcsán?
Anyag és módszerek
Összegyűjtöttük a FIBA archív honlapjáról fellelhető
összes utánpótlás all-star válogatott játékos, illetve az
all-star válogatott játékosok csapattársainak egyéni
statisztikáit. A mintánkban N=3 198 játékos statisztikát vizsgáltunk a 2004-2019-es utánpótlás Eb-k statisztikai adatai alapján. A kosárlabdázók 36 országot
képviseltek. Azt feltételeztük, hogy az all-star csapat
a legtöbb esetben az Európa-bajnokságot megnyerő
válogatott tagjaiból kerül ki, ennek vizsgálatára kétmintás t-próbát alkalmaztunk. Hipotézisünk szerint
a dobott pontok statisztikai mutatója befolyásolta a
legjobban az all-star csapatba való kerülést.
Eredmények
Eredményeink igazolták hipotézisünket, hiszen megállapítható, hogy a díjazott játékosok 55,9%-a játszott
a bajnokság döntőjében és további 32,2%-a pedig a
dobogóért is megküzdhetett (t=2,153; p=0,031).
Minden változó esetében a játékspecifikus statisztikai
átlagok szignifikánsan magasabb értékkel jelentek
meg az all-star ötösbe beválasztott játékosok esetében. Jelentős statisztikai összefüggést mutatott a dí-

jazott legjobb öt játékosba való bekerüléshez az öszszes dobott pont, a védő lepattanók és kétpontos,valamint összes dobókísérlet és a büntetőkísérlet.
Következtetések
Kutatásunk során hasonló eredményekre jutottunk,
mint a felnőtt játékos statisztikákat vizsgáló kutatócsoportok a pontdobás dominanciája esetében. A dobókísérletek szignifikáns jelentősége a kiválasztás
szempontjából azt feltételezi, hogy a hatékonyság kevésbé számít. A legjobb díjazott játékosok közé az kerülhet, aki sok mérkőzésen játszva, sok pontot dob,
felvállalva a csapat vezérének szerepét.
Kulcsszavak: statisztikai mutatók, utánpótlás válogatottság, all-star, dobott pontok
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Zimányi Róbert G.
Testnevelési Egyetem Sporttudományok
Doktori Iskola, Budapest
E-mail: zimanyi.robert@evopro-sc.com

Bevezetés
A sportolók többségének álma, hogy részt vehessen
az Olimpiai Játékokon, és ha már eljut odáig, minél
jobb eredményeket érjen el, akár olimpiai bajnok lehessen mind maga, mind nemzete legnagyobb dicsőségére. A másik álom az olimpiai részvétel és bajnoki
cím mellett, hogy ő vihesse az olimpiai megnyitó ünnepségen országa zászlaját és mögötte sorakozzon fel
a többi sportoló. A zászlóvivőket a nemzeti olimpiai
bizottságok jelölik ki, kérdés, mi alapján? A kiválasztás alapjának az igazságosságot tekintem, ennek alapján jelen előadás kérdése: mi alapján igazságos az
olimpiai zászlóvivők kiválasztása?
Anyag és módszerek
Az előadás különböző olyan igazságosságelméleteket
vizsgál, amelyek az olimpiai zászlóvivők kiválasztásának alapjai lehetnek – az evolúciós szemléletű igazságosságtól kezdve, az arisztotelészi kiválóságalapú
megkülönböztetésen, a benthami és milli utilitarista
felfogáson, a libertarianizmuson, a meritokrácián, az
egalitarianizmuson és a rawlsi igazságosságon át a
pozitív diszkrimináció elméletéig. A kutatás alapját a
nemzeti olimpiai bizottságok által kiválasztott zászlóvivők adták, 25 nemzetet (minden Olimpián résztvevő
földrészről kiválasztva) vizsgáltam a 2012 és 2021 közötti időszakban.
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eredmények mellett a többi felsorolt igazságosságelmélet is (részlegesen) megfigyelhető volt, hiszen a
2021-es Tokiói Olimpián a magyar zászlót is két olyan
sportoló vitte, akik nagyszerű eredményeik mellett
olimpiai aranyéremmel nem rendelkeznek (és lehetett
volna olyan sportolókat választani, akik akár többszörös olimpiai bajnokok is).
Következtetések
A zászlóvivők kiválasztása nehéz feladat, az optimális
döntés meghozatalához sok tényezőt kell figyelembe
venni, azonban az eddig vizsgált zászlóvivőket megnézve kijelenthető, hogy a nemzeti olimpiai bizottságok igazságos döntéseket hoztak; a kérdés, melyik
igazságosságelméletet követték a döntés meghozatalánál a döntéshozók és miért? Mennyire érvényesült
és dominált a meritokrácia és a vele nagyon hasonló
elveken nyugvó arisztotelészi kiválóságalapú megkülönböztetés, és mennyire a többi vizsgált igazságossági
elv?
Kulcsszavak: Olimpia, zászlóvivő, döntés, igazságosságelméletek, meritokrácia
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Eredmények
A 2020-ról 2021-re halasztott Tokiói Olimpia volt az
első, ahol egy nő és egy férfi közösen vihette a nemzeti
lobogót az olimpiai megnyitó ünnepségen. Azaz, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) segítette a döntést abban a tekintetben, hogy nem egy, hanem két főt
lehetett jelölni. Emellett az egalitarianizmust is segítette ez a döntés, miszerint a nemek ugyanolyan
arányban képviselhetik magukat. Az Olimpiai Játékok a versenysport eseményekhez tartoznak, így joggal elvárható, hogy a kiválasztás az elért sporteredményeken, azaz a meritokrácián és a vele hasonló
eszméket valló arisztotelészi kiválóságalapú megkülönböztetésen alapuljanak. A vizsgált személyek eredményeit nézve és kutatva kiderült, hogy a döntés
meghozatalakor a legtöbb esetben valóban a meritokrácia számított, az már azonban kérdéses, valóban a
legeredményesebb sportoló vagy sportolók vihették-e
a zászlót, vagy esetleg azok, akitől az adott olimpián
az addigi (éves) eredmények alapján a legtöbbet várták. Emellett az eredményes sportágak közötti összehasonlítása is nehézkes, sőt: ha az inkommenzurábilitás eszméjét követjük, nem is lehetséges. Az elért
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