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Kutatásom egyik iránya a releváns nemzetközi szakiroda-
lom szekunder elemzése, hiszen a világban számos helyen 
komoly kultúrája van már a sportönkéntességnek. Ezeket 
vizsgálni kell és adaptálni lehet a magyar adottságokra. A 
hazai szakirodalom ebben a témában még nem számottevő, 
így nagyon fontos, hogy a külföldi jó gyakorlatokat átvegyük 
és adaptáljuk, de természetesen úgy, hogy megfeleljünk a 
hazai szokásoknak, körülményeknek és jogszabályi háttér-
nek. (Reconsidering the role of training in event volunteer’s 
satisfaction. Sport Management Review 9(2): 165-182 
(2006)). Volunteer motivation, satisfaction, and manage-
ment at an elite sporting competition. Journal of Sport 
Management 12(4): 288-300. (1998), ’We can do it’: Com-
munity, resistance, social solidarity, and long term volun-
teering at a sport event. Sport Management Review 18(2): 
256-267. 
Kutatásom következő eszköze egy félig strukturált mélyinterjú 
sorozat, melyet a már lezajlott világesemények önkéntes ve-
zetőivel végzek. Dr. Perényi Szilviával, aki többek között a 
2017-es FINA világbajnokság önkéntes vezetője volt és Fodor 
Anett-tel, aki az UEFA 2020 kilenc városban megvalósuló lab-
darúgó Európa-bajnokság hazai önkéntes vezetője.   
 
Eredmények 
A kutatásom eredményéből feltehetően jóval pontosabb 
adatokat nyerhetünk az önkéntesek egyre nagyobb számú 
bevonhatóságáról és arra is tudunk következtetni, hogy eze-
ket az önkénteseket hogyan tudjuk hosszú távon megtar-
tani, motiválni, hogy ne csak eseti jelleggel, hanem folyama- 
tosan, rendszeresen teljesítsenek szolgálatot.  
 
Következtetések 
Kutatásom eredményét vélhetően hasznosítani lehet egy 
olyan toborzó, képző és ösztönző rendszer kialakításához, 
mely az elkövetkező években segítségül szolgálhat a nagy 
nemzetközi sportesemények minőségi és motivált önkéntes 
gárdájának biztosítására. 
Kulcsszavak: önkéntesség, világsportesemények, élmény, 
bevonhatóság, edukáció, megtartás 
 
 

Magyar vonatkozású olimpiatörténeti  
ismeretek vizsgálata két egyetem  

sportszakos hallgatóinak tükrében 
 

 Molnár Anita1, Nyisztor Petra1, Oláh Dávid1,2,3 
1Nyíregyházi Egyetem, Testnevelés- és  Sporttudományi  
 Intézet, Nyíregyháza 
2Testnevelési Egyetem Doktori Iskola, Budapest 
3Nyíregyháza Spartacus FC-Bozsik József Labdarúgó  
 Akadémia, Nyíregyháza 

 E-mail: molnaranita97@gmail.com  
 
Bevezetés 
A magyar vonatkozású olimpiatörténet szerves része a test-
kultúra- és olimpiatörténetnek, ami szorosan hozzátartozik 
a sportszakemberek elméleti képzéséhez. A tanulmányok 
alatt ennek elsajátítása a korábbi értékek közvetítése neve-
lési és erkölcsi szempontból is elengedhetetlen feladat. 
Ehhez hozzátartozik a hallgatók objektivitása, miszerint a 
mozgáskultúra eredményekkel és torzulásokkal tarkított 
történeti folyamatának vázolása közben is ki tudják emelni 
a céltudatos és tervszerű fejlesztő hatásokat (Kun, 1998). 
Kutatásunk célja, a sportszakos hallgatók olimpiatörténeti 
ismereteinek megismerése. 
 
Anyag és módszerek 
Felmérésünk eredményeit Prisztóka és Varga (2019) által 
összeállított 19 kérdésből álló általános tájékozottságot mu-
tató tesztre alapoztuk. A mért minta N=338 fő, amelyben a 
férfiak és nők aránya illeszkedik a sportszakos képzésben 

részt vevők arányához. A mintánkat osztatlan tanár, sport- 
és rekreációszervező (sportszervező), valamint testnevelő-
edző (edző) szakos hallgatók alkották. Az adatokat elsődle-
ges feldolgozás alapján gyakorisági és egyszerű összefüggés 
vizsgálatok alapján mutatjuk be. 
  
Eredmények 
A két egyetem között az összes kérdésre adott helyes vála-
szok százalékos arányát vizsgálva nem találtunk szignifi-
káns különbséget. A nemek összevetésében a férfiak telje- 
sítettek jobban mind a két felsőoktatási intézményben. Az 
évfolyamok eredményeit vizsgálva csak az egyik egyetem 
hallgatóinál találunk szignifikáns különbséget. A magasabb 
évfolyamon tanuló diákok értek el jobb eredményt. A sza-
kok szerint lebontott olimpiatörténeti tájékozottság össze-
hasonlításában, egyik esetben sem figyelhető meg eltérés. 
 
Következtetések 
Vizsgálatunkkal alátámasztottuk a korábbi kutatásaink 
eredményeit (Molnár és mtsai., 2019), amely azt az általá-
nos tendenciát mutatja, hogy a sportszakos hallgatók olim-
piatörténeti tájékozottságát szükségszerű magasabb szintre 
emelni. Ennek elérése érdekében jelen kutatás arra világít 
rá, hogy a jövő sportszakemberei számára biztosítani kell 
azokat a körülményeket, mely által megfelelő sport- és olim-
piatörténeti tudásukat gyarapítani tudják.  
Kulcsszavak: sporttörténet, olimpiatörténet, sportszakem-
berek képzése 
 
 
Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények 

sportkoncepcióinak összehasonlító  
elemzése 

 
 Moravecz Marianna1,2, Nagy Zsuzsa2, Rábai Dávid2, 
 Szabó Dániel1,2, Kovács Klára2 
1Nyíregyházi Egyetem, Testnevelés és  Sporttudományi 
 Intézet, Nyíregyháza 
2Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi  
 Doktori Program, Debrecen 

E-mail: moraveczmari anna@gmail.com                 
    
Bevezetés 
A felsőoktatási intézmények sportkoncepciói fontos szere-
pet játszanak a következő generáció egészségtudatosabb 
szemléletének alakításában. Ahhoz, hogy a különböző sza-
badidő programok hozzájáruljanak a hallgatók élethosszig 
tartó sportszocializációjához, elengedhetetlen a diákok igé-
nyeit előtérbe helyező szervezés, az intézményvezetés elkö-
teleződése az egészségtudatos, sportos életmód iránt 
(Kovács és Moravecz, 2019). Mindezen tények tudatában 
fontos, hogy megismerjük és összehasonlítsuk a különböző 
intézménytípusok sportkoncepcióit a szabadidősport ren-
dezvények és sportolási szokások tekintetében. Vizsgála-
tunk elméleti háttereként az intézményi hatást vizsgáló 
modelleket vesszük alapul, melyeket Strange (2003) négy 
kategóriába sorolt. Ezek közül az általa emberi erőforrásra 
koncentráló, valamint a konstruált környezetnek nevezett 
modell meghatározó témánkat illetően. Az első modell vizs-
gálati szempontja az egyetem tagjainak (főként hallgatók, 
vezetők és oktatók) sporthoz kapcsolódó attitűdje miként 
befolyásolja a hallgatók sportolási szokásait. Ez egyben a 
hallgatók értékítéletét jelöli az intézmény által nyújtott spor-
tolási lehetőségekre vonatkozóan. 
 
Anyag és módszerek 
Kvalitatív kutatásunk keretében 5 ország 14 főiskoláján/ 
egyetemén 15 strukturált interjút készítettünk testnevelők-
kel, sportért felelős intézetvezetőkkel Kelet-Magyarorszá-
gon, illetve felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, erdélyi és 
partiumi, elsősorban kisebbségi magyarokat tömörítő fel-
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sőoktatási intézményekben. Eredményeinket ATLAS.ti szö-
vegelemző program segítségével értékeltük. 
 
Eredmények 
Eredményeink alapján a sporthoz való viszonyuk, a sport 
és testnevelés intézményben betöltött szerepe alapján a ku-
tatásban részt vett intézményeket négy kategóriába sorol-
tuk: 1. Versenysport-orientált intézmények 2. A sportot kö - 
zös ségteremtésre használó intézmények 3. Testkultúra-mi-
nimalizáló intézmények 4. Kötelező testnevelésóra fókuszú 
intézmények. Az első két kategóriába sorolt intézménytípus-
ban, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidő sportra, ott 
a hallgatók sportolási szokásai is repetitív jelleget mutat-
nak. Ezzel ellentétben a másik két kategória képviselőinél, 
habár a kötelező óraszámba iktatott testnevelésórán meg-
jelenő hallgatók száma megfelelő, azonban a sportolási gya-
koriság az eszköz és infrastruktúra hiánya miatt nem éri el 
a korábbi két intézménytípusra jellemző nívót, valamint a 
megrendezett sportrendezvények látogatottságának aránya 
is elmarad az előbbi kategóriák szintjétől. 
 
Következtetések 
Meghatározó szempontként jelenik meg a személyi tényező, 
az oktató személyes példamutatása a hallgatók sportszoci-
alizációjának alakításában. Ez akár ellensúlyozhatja az inf-
rastruktúra, a koncepció hiányát is. 
Kulcsszavak: sportkoncepciók, szabadidősport rendezvé-
nyek, sportolási szokások, felsőoktatás   
 
 

A szívfrekvencia-változékonyság és az  
Endothelin-1 peptid szintjének változása 

extrém fizikai terhelés hatására 
 

 Móra Ákos1, Komka Zsolt2, Végh József3,  
 Farkas István3, Ligetvári Roland1, Csöndör Éva1,  
 Far Gabriella1, Almási Gábor2, Ács Pongrác1,  
 Tóth Miklós1, Oláh András1 
1Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs 
2Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és  
 Sportorvosi Tanszék, Budapest 
3Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest 

E-mail: akosmora86@gmail.com  
 
Bevezetés 
A szívfrekvencia-változékonyság (HRV) az egymást követő 
szívciklusok között eltelt időtartamok variabilitását jelenti, 
ennek folyamatos monitorozása fontos információkat biz-
tosít a sportolókat ért terhelés és regeneráció mértékéről. 
Az endothelin-1 (ET1) az artériás és vénás erek simaizom-
sejtjeiben vazokonstrikciót és vazodilatációt is képes elői-
dézni, a kiváltott hatás többek között a peptid koncentrá- 
ciójának a függvénye.  
 
Anyag és módszerek 
36 egészséges, férfi másodosztályú labdarúgó vett részt a 
vizsgálatban (életkor: 25,14±5,81 év; VO2max: 51,9±6,6 
ml/min/kg). Az extrém fizikai stresszt terhelésélettani labo-
ratóriumban, futópadon végzett vita maxima típusú teszt je-
lentette. A HRV adatokat 12 elvezetéses EKG készülékkel 
rögzítettük, legalább 256 szívciklust vizsgálva. Az ET1 pep-
tid szintjét vénás vérből állapítottuk meg. A méréseket köz-
vetlenül a teszt előtt (nyugalmi), azonnal a teszt után (Tmax), 
valamint 30 perccel a teszt befejezését követően (R30) végez-
tük. A statisztikai elemzéshez SPSS 22 szoftvert használ-
tunk, a szignifikancia szintet 5%-ban állapítottuk meg. 
 
Eredmények 
Az egyszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbsé-
get állapított meg a nyugalmi, Tmax és R30 HRV mérések 
között minden mért változó esetében (p<0,001), kivéve a 

Total Power (TP) mutatót. A Tmax és R30 mérések közötti 
ET1 változás közepes korrelációt mutatott az SDNN (r= 
0,558; p<0,001), a pNN50 (r=0,566; p<0,001), a TP 
(r=0,663; p<0,001) változásával, ugyanakkor gyenge kor-
relációt mutattunk ki a peptid és a pNN50 (r=0,379; 
p=0,023), az rMSSD (r=0,423; p=0,01), és a TP (r=0,415; 
p=0,012) mutatók között a nyugalmi és az R30 mérések 
között. Azok a résztvevők, akinek az ET1 szintje csökkenést 
mutatott a nyugalmi és az R30 mérések között, szignifikán-
san alacsonyabb VO2max értékkel rendelkeztek, mint azok, 
akiknek emelkedett az ET1 szintje (49,7±6,3 vs 54,2±6,3 
ml/min/kg; p=0,042). Azoknál a résztvevőknél, akiknek az 
ET1 szintje csökkent a nyugalmi és a Tmax mérések között, 
szignifikánsan nagyobb LF/HF emelkedést figyeltünk meg, 
mint akiknél emelkedett az ET1 szintje (6,1±5,5 vs 
2,4±2,8; p=0,014). 
 
Következtetések 
A nemzetközi szakirodalomban található cikkek alapján az 
endothelin-1 peptid szintjének növekednie kellene terhelés 
hatására, amely érszűkítő hatásával hozzájárul a vérnyomás 
emelkedéséhez. A csökkenő peptid szinttel párhuzamos 
nagymértékű LF/HF érték emelkedés elképzelhető, hogy az 
érszűkítő hatás elmaradását hivatott kompenzálni. 
Kulcsszavak: endothelin-1, HRV, stressz 

 
 

Elit sportolók teljesítménydiagnosztikai 
eredményeinek összehasonlítása  

metabolikus szempontból 
 

 Nagy Dóra, Melczer Csaba, Derkács Evelin,  
 Oláh András, Betlehem József, Ács Pongrác 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs 

 E-mail: doranagy1975@mail.com  
 
Bevezetés 
A teljesítménydiagnosztikai felmérések során mérhető pa-
raméterek a különböző sportágakban nem egyforma jelen-
tőséggel bírnak. A sportolók teljesítményfokozásának, az 
edzésmunka optimalizálásának érdekében figyelembe kell 
venni az adott sportág élettani, biokémiai és energetikai jel-
lemzőit, és a mért paraméterekből kiválasztani azokat, 
amelyek nyomon követése valóban releváns az adott sport-
ágban. A kutatás célja feltárni az egyes sportágak metaboli-
kus hátterét, és ennek segítségével megállapítani a legfonto- 
sabb mérendő paramétereket. 
 
Anyag és módszerek 
86 elit sportolót mértünk fel, lépcsőzetes treadmill teszttel, 
kosárlabda, kézilabda, cselgáncs, középtávfutás, ügyességi 
atlétika és kajak-kenu sportágban. Ezután kiválasztottunk 
sportáganként 5 egyforma teljesítménnyel rendelkező spor-
tolót (n=35), hogy összehasonlíthassuk a kardiovaszkulá-
ris, spirometriás és metabolikus paramétereiket (VO2max 
(ml/kg/min), RER, 1RER, MaxHR (ütés/min), FatMax, (g/nap), 
FatMax idő (sec), Energia/ttkg (kcal/nap)). A statisztikai 
elemzést paraméteres ANOVA próbával és post hoc Bonfer-
roni teszttel végeztük. 
 
Eredmények 
Szignifikáns eltérést a sportági átlagokban, a RER, VO2max, 
FatMax, és Energia tekintetében találtunk. Legmagasabb 
RER értékeket a kajakosoknál, cselgáncsosoknál és kézi-
labdásoknál mértünk (1,33; 1,23; 1,28). A VO2max közép-
távfutók és az ügyességi atléták, valamint a cselgáncsosok 
körében volt a legmagasabb (65, 2; 62,2; 59,02 ml/kg/min), 
míg a Fatidő értékek középtávfutásban és judóban, valamint 
kosárlabdázásban, voltak kiemelkedők (356, 232, 164). 
Ugyanazon teljesítmény eléréséhez, az atléták, középtávfu-
tók és a judósok használták fel a legtöbb energiát (439,5; 


