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Következtetés
A tornásznők körében kapott eredmények valószínűsítik,
hogy minden életkorban a testtömegszabályozás szigorú
kontrollt eredményez az étkezésben. Férfiaknál azonban
mindez nem érvényesül.
Kulcsszavak: szertorna, táplálkozás, testtömeg-index

A hallgatói sportolási szokások társadalmi 
tényezői határon innen és túl

Kovács-Nagy Klára
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen
E-mail: kovacs.klarika87@gmail.com

Bevezetés
Kutatásunk célja, hogy feltárjuk, milyen szerepe és jelentő-
sége van a sportnak a magyar, szlovák, ukrán, szerb és
román határ menti régió felsőoktatási intézményeiben, a ki-
sebbségi magyar hallgatók közösségeinek életében. Össze-
hasonlító vizsgálatunk során egyrészt arra keressük a
választ, hogy milyen jellemzői és formái vannak a sportnak
ezen intézményekben, milyen hasonlóságok és különbségek
vannak a sportolást meghatározó társadalmi és egyéni té-
nyezőknek a vizsgált régió egyetemein és főiskoláin.
A kutatás egyik sajátossága, hogy egy több országot magába
ölelő régió hallgatóinak sportolási szokásait vizsgája, figye-
lembe véve, hogy az érintett országok történelme erőteljesen
összefonódik. Közös pont a rendszerváltás okozta sokk,
mely újfajta társadalmi- gazdasági-politikai berendezkedést
vont maga után, átalakítva a különböző alrendszereket, így
a sport alrendszerét is. 

Anyag és módszerek
Az elemzéshez a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Intézet
(CHERD-H) egy öt országgal határos régió felsőoktatási in-
tézményeinek hallgatóit vizsgáló kérdőíves felméréséből
származó adatbázisát használtuk fel (N=2017). Az össze-
hasonlításokat a sportolás gyakorisága, a sportoláshoz kap-
csolódó attitűdök, a nem sportolás okai, sportos szabad-
idő-eltöltés és sportkör tagság változók mentén végeztük el.
A magyarázó változók közé beemeltük a legfontosabb tár-
sadalmi-demográfiai változókat: nem, szülők iskolai vég-
zettsége, lakóhely településtípusa, szubjektív és objektív
anyagi helyzet. 

Eredmények
Összességében azt láthatjuk, hogy a magyarországi, parti-
umi és erdélyi, vajdasági és felvidéki hallgatók között egya-
ránt alacsony a rendszeresen sportoló hallgatók aránya,
mindenütt a vizsgált régióban átlagosan alig heti rendsze-
rességgel végeznek testedzést a diákok. Erőteljes nemek kö-
zötti és anyagi helyzetben mutatkozó egyenlőtlenségeket
tapasztalhatunk Magyarországon, Romániában (itt a legin-
kább) és Ukrajnában is. A legnagyobb, egyébként pozitív ha-
tása a sportolás egészség-megőrzésben fontos szerepet
játszó attitűdnek van.

Következtetés
Minél inkább tudjuk erősíteni a sportolás egészségmegőr-
zésben játszott fontos szerepét a hallgatók értékrendjében,
annál több hallgatót lehetne meggyőzni a sportolásba való
bekapcsolódásba társadalmi háttértől függetlenül. Hason-
lóan pozitív eredményt lehet elérni, ha előbb sportos, játé-
kos programokban vesznek részt, mert az ilyen mozgásos
tevékenységek olyan élményeket nyújthatnak, amelyek ha-
tására a sportolás beépülhet a rendszeresen végzett tevé-
kenységek közé.
Kulcsszavak: sportolási szokások, társadalmi háttér,
Közép-Kelet Európa, felsőoktatás

A nemzetközi sportesemények szerepe a 
középvárosok fejlesztésében

Kozma Miklós, András Krisztina, Kynsburg Zoltán
Budapesti Corvinus Egyetem 
Sportgazdaságtani Kutatóközpont, Budapest 
E-mail: mikloskozma@yahoo.com

Bevezetés
A nemzetközi sportesemények széleskörű érdeklődést von-
zanak, mind a rendező városban, mind nemzetközi viszony-
latban. Ennek ellenére a kapcsolódó beruházások meg-
valósíthatósága és fenntarthatósága megkérdőjelezhető,
ezért a kérdéskör jelentős tudományos érdeklődést vonz.
Jelen kutatásunk arra a kérdésre keresi a választ, hogy
nemzetközi sportesemények rendezése miként lehet pozitív
hatással a középméretű városok fejlesztésére.

Anyag és módszerek
A tudományos szakirodalomban a nemzetközi sportesemé-
nyeket általában nagyobb városokkal kapcsolatban értelme-
zik, illetve vizsgálják. A magyarországi mintánkban a
városok viszonylag kis méretűek, ahhoz képest, hogy egy
nemzetközi sportesemény kapcsán hány csapat és sportoló
érkezik a helyszínre. Írásunk a mintába választott első két
város eseményeiről készített esettanulmányok alapján rávi-
lágít arra, hogy a 10-100 ezer fő közötti lakosságú városok
miként alakíthatják a város imázsát a sporteseménnyel, il-
letve miként adhat értéket a rendezés a helyi közösségek
számára.

Eredmények
Analitikusan bemutatjuk, hogy a kiválasztott magyar közép-
városok miként tudtak sikert elérni egy-egy konkrét sportág
nemzetközi sporteseményének rendszeres megszervezésé-
vel. Eredményeinket összevetettük külföldi példákkal.
Végül felvetjük, hogy milyen más magyar városok rendel-
keznek olyan adottságokkal, hogy nagy haszonnal tudnának
nemzetközi sporteseményt szervezni, de ezt még nem – vagy
nem rendszeresen – tették meg. 

Következtetés
Összességében írásunkkal szeretnénk ösztönözni a nemzet-
közi sportesemények rendezésével kapcsolatos gondolko-
dást, azon keresztül, hogy konkrét esettanulmányok segít-
ségével bemutatjuk, megfelelő feltételek teljesülése esetén,
milyen lehetőségek aknázhatók ki ily módon a rendező
város és a környező térség számára. Eredményeinket egy
nemzetközi összehasonlító kutatás keretében tervezzük to-
vábbfejleszteni.
Kulcsszavak: sport, sportgazdaság, sportesemény, városfej-
lesztés, imázs, helyi közösségek

Fizikai aktivitás hatása a koronária 
betegségben kezelt és egészséges 
férfiak és nők körében

Kósa Lili1, Liziczai Imre2, Tóth Eliza Eszter1, 
Mészáros Zsófia1, Ihász Ferenc1

1Széchenyi István Egyetem 
Egészség- és Sporttudományi Kar, Győr

2Kardimed Kft., Mosonmagyaróvár
E-mail: casio134@hotmail.com

Bevezetés
A nagyartériák fokozott merevsége egyebek mellett jelentős
kockázati tényezője lehet az atherosclerosis kialakulásának.
Az érfal merevségével együtt növekszik a visszavert hullá-
mok amplitúdója, ami növeli a szisztolés nyomást, ezek
külön-külön és együtt is emelik a bal kamrai utóterhelést,
illetve csökkentik a szívizom oxigénellátását. 
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