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hitelesített mérőeszközökkel végeztem, és digitális kijelzőjű
Inbody mérleget alkalmaztam a testösszetétel adatainak
meghatározásához. A méréseket 2018 januárjától kezdve,
Szegeden, különböző sportágakban utánpótlás-nevelésben
részesülő, 12-20 év közötti gyermekeken végeztem. Az
eredményeket Prof. Dr. Ihász Ferenc által adaptált program
segítségével határozom meg. A statisztikai adatfeldolgo -
záshoz az Excel és SPSS statisztikai programokat
használjuk. 

Eredmények
Az eredmények kiértékelése folyamatban van, a teljes minta
feldolgozása május elejére tervezett. 

Következtetés
Az eredmények 100%-os feldolgozásáig nem lehet
következtetést tenni.
Kulcsszavak: antropometria, Inbody, várható testmagasság,
sportági kiválasztás, utánpótlás

A kutatást a GINOP-2.3.2-15-2016-00047 projekt kere-
tében végeztük.

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Kar Sportmedicina Tanszék: Az első év

Mintál Tibor, Gőcze Katalin
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Sportmedicina Tanszék, Pécs
E-mail: sportmedicina@aok.pte.hu

Bevezetés
Nemzetközi tapasztalatokra és gyakorlatra épülve 2017 ja-
nuárjában állt fel és kezdte meg működését a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán
(ÁOK) a Sportmedicína Tanszék. Elsődleges célként a sport-
és orvostudomány elméleti és gyakorlati ismereteinek integ-
rálásával kívántuk új megközelítésben, interdiszciplináris
alapokra helyezve kialakítani az oktatás, kutatás és sport-
egészségügyi szolgáltatások prevenció-terápia-rehabilitáció
hármas egységének rendszerét. 

Anyag és módszerek
A PTE több karával (BTK Pszichológia Intézet és TTK Test-
nevelési és Sporttudományi Intézet) és az ÁOK több egysé-
gével (Ortopédia és Traumatológia Klinikák, Élettani-,
Bioanalitikai-, Labormedicina Intézet, SZKK Genomika és
Kísérletes Kardiológiai Kutatócsoport) kutatási együttmű-
ködést alakítottunk ki. 
Graduális és posztgraduális képzés indítását terveztük or-
vostanhallgatóknak, sportorvosoknak és sportszakembe-
reknek.
Sportegészségügyi szolgáltatások vonatkozásában prevenciós
programok kidolgozása és igazgatása mellett, a mentális fel-
készülés támogatását, sporttáplálkozási tanácsadást, egyénre
szabott para- és élsportolók speciális igényeit is kielégítő pre-
venciós és rehabilitációs tervek kidolgozását, kivitelezését és
kontrollingját terveztük. A Pécsi Tudományegyetem társa-
dalmi szerepvállalásaként a régió kiemelt sportolóinak beteg -
út szervezését és irányítását kellett biztosítanunk.

Eredmények
Humán alap- és alkalmazott klinikai kutatások: új típusú
fehérje-, szteroid- és RNS-alapú biomarkerek azonosítása
és utánkövetése, sérülésprevenciós programok hatékonysá-
gának vizsgálata, fizikai aktivitás élettani és pszichés hatá-
sának és hatásmechanizmusainak kutatása. TDK témák
(10) és hallgatók (5). Nemzetközi Úszóváll Szimpózium. 
Sportorvostan szakirány minősített szakképző hely (Egész-
ségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ), graduális kur-
zusok (magyar, angol, német) és sportszakemberek tovább-

képzése. Sportág- és korcsoportspecifikus prevenciós prog-
ramok (úszóváll, sportjóga, sporttáplálkozás), Call Center.

Következtetések
Napjainkban a verseny- és szabadidősport sikerességének
egyik fontos eleme a prevenciós stratégiák tudatos alkalma-
zása. Szolgáltatásaink a fogyatékkal élők speciális igényeire
is megoldásokat kínálnak. Elméleti és gyakorlati tapaszta-
lataink révén az élethosszig tartó fizikai aktivitás népszerű-
sítését és elterjedését is támogatjuk. 
Kulcsszavak: sportmedicina, oktatás, kutatás, prevenció

A sportolási szokások intézményi háttere hazai
és határon túli kisebbségi magyar 
egyetemeken/főiskolákon

Moravecz Marianna1,2, Rábai Dávid1, Kovács Klára1, 
Bácsné Bába Éva1, Lenténé Puskás Andrea1

1Debreceni Egyetem, Debrecen, 
2Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
E-mail: moraveczmarianna@gmail.com

Bevezetés
Tanulmányunk célja, hogy megvizsgáljuk, milyen különbsé-
gek és hasonlóságok vannak Magyarországon az Észak-al-
földi Régió, néhány határon túli kisebbségi magyar és
többségi intézmény hallgatói között sportolási gyakoriságu-
kat, motivációikat és a sportolás intézményi környezetét te-
kintve Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiá-
ban. Korábbi vizsgálatunkban országonként hasonlítottuk
össze a hallgatók sportolási szokásait, s az ezt befolyásoló
szocio-kulturális tényezőket, s azt tapasztaltuk, hogy noha
egyformán alacsony sportolási gyakoriság (alig heti rend-
szeresség) jellemzi a régió hallgatóit, mégis az egyes orszá-
gokban különböző tényezők befolyásolják a hallgatókat, így
már ekkor megfogalmazódott ez egyes intézmények közötti
összehasonlítás igénye.

Anyag és módszerek                                                           
Kutatásunk módszereiként kvantitatív és kvalitatív metódu-
sokat alkalmaztunk. A kvantitatív vizsgálatban a kérdőíves
lekérdezés során 15 intézmény 2 017 hallgatója adott vá-
laszt Magyarországon az Észak-alföldi Régióban, Kárpátal-
ján, Erdélyben és a Partiumban, Felvidéken és a Vajda-
ságban. A mintavétel során a csoportos, rétegzett mintavétel
kombinációját alkalmaztuk: először karonként rétegeztük
az alapsokaságot, majd véletlenül kiválasztott sze mináriumi
csoportokban töltettük ki a kérdőívet. Ennek megfelelően
az elemszámok intézményenként változnak ezek hallgatói
összlétszámával arányosan. A kvalitatív kutatás során nyolc
interjút készítettünk sportért felelős intézetvezetőkkel és
testnevelést oktatókkal.

Eredmények
A vizsgált intézményekben az infrastruktúra hiánya bizonyí-
tottan hátráltatóan (a Partiumi Keresztény Egyetem, a
DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképző Kar, az Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar esetében), megléte elő-
segítően hatott a hallgatók sportolási szokásaira (a Debre-
ceni Egyetem debreceni campusain, a Selye János Egyete-
men). A Debreceni Egyetem sportstratégiai terve emelhető
még ki, mint olyan intézményi tényező, ami a sportolási gya-
koriság növekedésére pozitív hatást fejt ki. A szabadidő
„sportos” eltöltésére ösztönző intézményi hatásként a sport-
köri tagság tanulmányi kötelezettségként történő előírása
mellett (mely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kolára jellemző egyedüliként), a közösségi sportprogramok
széles körű kínálata jelent meg. 

Következtetések
A hallgatók sportolási szokásait nagyban befolyásolja az in-
tézményi környezet, a megfelelő intézményi infrastruktúra,M
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a közösségteremtő sportprogramok, valamint a kidolgozott
sportkoncepció alkalmazása. Különösen kiemelkednek e
téren a Debreceni Egyetem debreceni campusai, a Selye
János Egyetem, illetve a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola.
Kulcsszavak: sportolás, hallgatók, felsőoktatás, intézményi
környezet

Free Moving Technique Martial – 
A szabad mozgás integrálása a harcművészetbe

Moravetz Orsolya, Tibori Tímea 
Testnevelési Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola, 
Budapest
E-mail: orsi.moravetz@windowslive.com

Bevezetés
2017 őszén indult útjára egy hagyományos japán harcmű-
vészeti alapokon nyugvó mozgásrendszer, amely a szabad,
felesleges feszültségektől mentes, rugalmas testhasználatot
segíti elő. A Free Moving Technique (FMT) célja a belső sta-
bilitás elérése, az optimális erőhasználat, a rosszul rögzült
reakciók felismerése és átalakítása, a változások beindítása
neuromuszkuláris szinten. Az egyéni keretek megtalálásá-
ban – kellő gyakorlással – testösszerendező mozgások, vál-
tozatos eszközök és a talajjal való kapcsolat segítenek. A
páros gyakorlatokban teljesedhet ki az adott mozdulatsor
a legkisebb energia befektetésével. A Free Moving Techni-
que képzésein belül az FMT Martial a harcművészetek iránt
érdeklődőkre fordít külön figyelmet, a mozgásrendszer
harci környezetben történő integrálásával. Az edzések során
olyan alapelvek és gyakorlatok megismertetése a cél, melye-
ket a résztvevők beépíthetnek saját harcművészeti alkalma-
zásukba.

Anyag és módszerek
Az adatgyűjtés módszertana elsősorban tapasztalati isme-
retszerzésre, résztvevő megfigyelésre épül. A strukturált in-
terjúk, kérdőívek és tartalomelemzés révén lehetőség nyílik
az információk többváltozós elemzésére és modellálására.
A kutatás előrehaladásával a további keresztmetszeti vizs-
gálatok mellett hosszmetszeti vizsgálatot is tervezünk.

Eredmények
A résztvevő megfigyelések alapján ez a mozgásforma a test-
tartás javítása mellett kedvezően befolyásolhatja az egyének
konfliktuskezelő, problémamegoldó és változtatásra való
képességeit is. Az FMT Martial az előkutatások szerint jól
integrálható más harcművészeti alkalmazásokba. 

Következtetések
A pszichoszomatikus folyamatok megfigyelése és megértése
révén közelebb kerülhetünk annak felismeréséhez, milyen
szerepet tölthet be a Free Moving Technique gyakorlása az
egészségmegőrzésben, az életminőség javításában és a pre-
vencióban, illetve milyen adaptálási lehetőségek merülhet-
nek fel az egyes sportágak tekintetében.
Kulcsszavak: tudatosság, testtartás, életmód, harcművészet

Eltérő edzésterhelésre adott vegetatív válasz 
ötnapos edzőtábor alatt – pilot study

Móra Ákos1, Bosnyák Edit2, Elek László3, Betlehem József1,
Szmodis Márta2, Ács Pongrác1, Tóth Miklós1, Oláh András1

1Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
2Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és 
Sportorvosi Tanszék, Budapest

3Veszprémi Építők Kézilabda Club, Veszprém
E-mail: akosmora86@gmail.com

Bevezetés
A szívfrekvencia (HR) és a szívfrekvencia-változékonyság
(HRV) folyamatos monitorozása fontos információkat biz-
tosít számunkra egy edzőtábor ideje alatt a sportolókat ért
terhelés és regeneráció mértékéről. Kiss és munkatársai
(2016) arra a megállapításra jutottak, hogy a reggeli, nyu-
galmi HRV mérés alapján kialakított edzésterhelés hatéko-
nyabb, mint az előre eltervezett edzésprogram megvaló-
sítása, ugyanakkor továbbra sem ismert ezeknek az adatok-
nak az értékelési protokollja. A kutatás célja a sportolók ed-
zésre adott válaszának megfigyelése egy 5 napos edzőtábor
alatt.

Anyag és módszerek
15 férfi, első osztályú kézilabdázó (18,9±0,8 év) vett részt
a kutatásban. A sportolókat véletlenszerűen 3 csoportba
osztottuk: az 1-es csoport tagjai két intenzív edzésen vettek
részt naponta, a 2-es csoport tagjai napi egy intenzív, vala-
mint egy regeneráló, a 3-as csoport tagjai pedig egy intenzív
edzésen vettek részt 5 napon keresztül. Az intenzív edzések
futó, erőfejlesztő, funkcionális, valamint sportági edzéseket
tartalmaztak. Minden reggel az edzés előtt a sportolók nyu-
galmi HRV mérésen vettek részt Polar V800 pulzusmérő se-
gítségével. A mérés 9 percig tartott, melyből 5 perc került
értékelésre. Minden edzés pulzusértékei, valamint a spor-
tolók szubjektív terhelés értékelése (Borg skála) rögzítve
lett. A sportolók antropometriai vizsgálaton is részt vettek,
a mérést a Nemzetközi Biológiai Program (Weiner és Lourie,
1969) alapján végeztük.

Eredmények
Nem találtunk szignifikáns különbséget a pNN50, LF/HF és
a TP (ms) értékeiben a csoportok között, azonban az 1-es
és 3-as csoport pNN50 adatai szignifikáns különbséget mu-
tattak a 6. napon (p=0,0069). Szignifikáns különbség volt
a HRmax értékének 80%-a felett töltött időtartamban az ed-
zésnapok között mindhárom csoportban (1. csoport
p<0,0001, 2. csoport p=0,0253, 3. csoport p=0,0240), to-
vábbá az első edzés alatt a három csoport között
(p=0,0320).

Következtetések
Kiviniermi és munkatársai (2014) szerint a magas intenzi-
tású interval edzések (HIIT) nagyobb mértékben emelik meg
a HF és LF komponensek értékeit, mint az aerob edzés, va-
lószínűleg a megemelkedett vagus aktivitás miatt. Vizsgála-
tukban a HF Power csökkent a HIIT edzések után, míg az
aerob edzések után nem.  Tapasztalataink alapján a pNN50,
LF/HF arány, a TP értékének változása, valamint a csopor-
tok közötti különbségek további vizsgálatok elvégzését te-
szik szükségessé.
Kulcsszavak: HRV, intenzitás, kézilabda

Perzisztáló primitív reflexek hatása a 
testtartásra

Nagy Ágnes Virág, Helembai Erik, Szablics Péter, 
Molnár Andor H.
Szegedi Tudományegyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Intézet, Szeged
E-mail: nagyagnesvirag@gmail.com 

Bevezetés 
A primitív reflexekkel képes az újszülött kommunikálni kör-
nyezetével. Alapvetően a védekezést és a táplálkozást szolgál-
ják, különböző mozgások kiváltásával. Az általunk vizsgált
primitív reflexek a csecsemőkorban folyamatosan felülíród-
nak, először áthidaló, majd poszturális reflexekkel. Ezek a fo-
lyamatok reflexenként fokozatosan, más-más időpontban és
egymással kölcsönhatásban mennek végbe. A perzisztáló pri-
mitív reflex később kedvezőtlen hatással lehet az írásra, olva-
sásra, kézügyességre, viselkedésre és a helyes testtartásra is.
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