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AA  KKOONNFFEERREENNCCIIAA  RREENNDDEEZZŐŐII::  
  

EEmmbbeerrii   EErrőőffoorrrráássookk  MMiinniisszzttéérriiuummaa,,  SSppoorrtt  ÁÁll llaammttii ttkkáárrssáágg  
MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   TTáárrssaassáágg    

MMaaggyyaarr  BBiioollóóggiiaaii   TTáárrssaassáágg  MMoozzggááss--  ééss  VViisseellkkeeddééss--bbiioollóóggiiaaii   SSzzaakkoosszzttáállyyaa  
SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF))  

MMTTAA  PPeeddaaggóóggiiaaii   BBiizzoottttssáágg  SSzzoommaattiikkuuss--nneevveellééssii   AAllbbiizzoottttssáágg  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AA  KKOONNFFEERREENNCCIIAA  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII::  
  

EEmmbbeerrii   EErrőőffoorrrráássookk  MMiinniisszzttéérriiuummaa,,  SSppoorrtt  ÁÁll llaammttii ttkkáárrssáágg  
MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   TTáárrssaassáágg  

SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF))  
  
  
  
  
  
  
  

AA  KKOONNFFEERREENNCCIIAA  HHEELLYYSSZZÍÍNNEE::  
  

SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
11112233  BBuuddaappeesstt,,  AAllkkoottááss  uu..  4444..  

FFőőééppüülleett,,  HHeepppp  FFeerreenncc  tteerreemm  ((DDíísszztteerreemm))  
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TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  PPRROOGGRRAAMMBBIIZZOOTTTTSSÁÁGG  
  

PPrrooff ..  DDrr..  DDoonnáátthh  TTiibboorr  PPrrooffeessssoorr  EEmmeerrii ttuuss,,  MMoozzggááss--  ééss  VViisseellkkeeddééss--bbiioollóóggiiaaii   SSzzaakkoosszzttáállyy  
öörröökkööss  ttiisszztteelleettbbeell ii   eellnnöökk  

PPrrooff ..  DDrr..  HHaammaarr  PPááll   ddéékkáánnhheellyyeetttteess,,  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr,,  MMoozzggááss--  ééss  VViisseellkkeeddééss--
bbiioollóóggiiaaii   SSzzaakkoosszzttáállyy  eellnnöökk  

PPrrooff ..  DDrr..  GGoommbboocczz  JJáánnooss  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr,,  MMoozzggááss--  ééss  VViisseellkkeeddééss--bbiioollóóggiiaaii   SSzzaakkoosszzttáállyy  
aalleellnnöökk  

DDrr..  KKeerreesszztteessii   KKaattaall iinn  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  aa  KKoonnffeerreenncciiaa  SSzzeerrvveezzőőbbiizzoottttssáággáánnaakk  ttii ttkkáárraa  
KKoottáánnyyii   MMaaggddoollnnaa  kkoonnffeerreenncciiaasszzeerrvveezzőő    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AAzz  eellőőaaddáássookk  bbeekküüllddöötttt  ttaarr ttaallmmii   kkiivvoonnaattaaii tt   vvááll ttoozzttaattááss  nnééllkküüll   kköözzööll jj üükk..  
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II nn  MM eemmoorr iiaamm  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  
  

KK ooll ttaaii   GGáábboorr   llaauuddaatt iioojj aa,,  aammeellyy  eellhhaannggzzoott tt   aa  MM aaggyyaarr   ÖÖrr öökksséégg  DDííjj   
ááttaaddáássaakkoorr   22001111..  ddeecceemmbbeerr   1177--éénn  aa  MM aaggyyaarr   TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiáánn  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  ééss  EEddii tthh!!   
  

  AA  mmaaggyyaarr  ttöörrttéénneelleemm  ssoorráánn  éévvsszzáázzaaddookk  óóttaa  vviisssszzaa--vviisssszzaattéérrőő  ddii lleemmmmaa,,  vvaajjoonn  mmii   aazz  
íírráássttuuddóókk,,  ááll ttaalláábbaann  vvéévvee  aazz  éérrtteellmmiisséégg  ffeellaaddaattaa  aa  vvii lláágg  sszzeebbbbéé  ééss  jjoobbbbáá  ttéétteellee  éérrddeekkéébbeenn..  

AA  sszzeell lleemmii   éélleett  óórriiáássaaii tt,,  kkööll ttőőkkeett,,  íírróókkaatt,,  ttuuddóóss  eemmbbeerreekkeett,,  ppooll ii ttiikkuussookkaatt,,  aa  
lleeggkküüllöönnfféélléébbbb  ffooggllaallkkoozzáássookkbbaann  öörröökkbbeeccssűű  hhíírrnneevveett  sszzeerrzzeetttt  sszzeemmééllyyiissééggeekk  sszzáázzaaii tt  
iiddéézzhheettnnéénnkk,,  aakkiikk  mmuunnkkáássssáágguukkkkaall ,,  éélleettmműűvvüükkkkeell   iiggyyeekkeezztteekk  sseeggíítteennii   nneekküünnkk,,  kkéésseeii ,,  ggyyaarrllóó  
uuttóóddookknnaakk,,  hhooggyy  mmeeggffeejj tthheessssüükk  aa  rreejj ttééllyytt,,  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeennccéébbee  ééllőő  éérrtteellmmiissééggii   eemmbbeerreekk  
vvááll lláárraa  mmiiéérrtt  hheellyyeezzüünnkk  oollyykkoorr  eellvviisseellhheetteettlleennnneekk  ttűűnnőő  tteerrhheekkeett..  

AA  mmaa  ééllőő  eemmbbeerr  ttuuddaattáábbaann  eezzeenn  kkéérrddéésseekk  mmeeggsszzeemmééllyyeessííttéésseekkoorr  ––  aazz  iiggeenn  ccsseekkééllyy  
sszzáámmúú  jjeelleennttőőss  nnőőaallaakkoott  kkiivvéévvee  ––,,  eellssőőssoorrbbaann  fféérrff iiaakk  jjeelleennnneekk  mmeegg..    
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KKeevveesseett  ffooggllaallkkoozzuunnkk  aazzzzaall ,,  hhooggyy  ee  jjeelleess  sszzeemmééllyyiissééggeekk  tteevvéékkeennyyssééggüükkeett  nnaaggyy  
vvaallóósszzíínnűűssééggggeell   ssoohhaasseemm  ttuuddttáákk  vvoollnnaa  aazz  uuttóókkoorr  ááll ttaall   ttiisszztteell tt  ttaarrttaalloommmmaall   vvééggeezznnii ,,  hhaa  
ccssaallááddjjuukk,,  kköözzvveettlleenn  kköörrnnyyeezzeettüükk  nneemm  tteerreemmttii   mmeegg  aazz  eehhhheezz  sszzüükkssééggeess  ffeell ttéétteelleekkeett..  

HHooggyyaann  iiss  ffooggaallmmaazz  RRéévvaaii   NNaaggyy  LLeexxiikkoonnjjáánnaakk  11991133--bbaann  mmeeggjjeelleenntt  VVIIII..  kköötteettéébbeenn  aa  
„„ ffeelleesséégg””   sszzóócciikkkk  íírróójjaa??  „„ AA  nnőőnneekk,,  mmiinntt  eeggyy  ffeelleess,,  aazzoonnooss  jjooggúú  éélleettéétt  ss  ááll lláássáátt  ffeejjeezzii   kkii ;;  hhaa  
ttuuddnnii ii ll ll iikk  aa  ffeelleess  sszzóótt  eezz  éérrtteelleemmbbeenn  vveesssszzüükk,,  aakkkkoorr  aa  FFeelleesséégg  aazz,,  aakkii   uurráávvaall   mmiinnddeenn  
mmiinnddeennbbeenn  oosszzttoozziikk,,  ss  ffeelleess  jjooggggaall   bbíírr”” ..  

SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  mmuunnkkáássssáággáánnaakk,,  kköözzéélleettii   tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  jjeelleennttőőss  rréésszzee  
eellkkééppzzeellhheetteettlleenn  lleetttt  vvoollnnaa  ffeelleessééggee,,  aa  hhaazzaasszzeerreettőő  ggyyóóggyysszzeerréésszzccssaallááddbbóóll   sszzáárraazzóó  SSzzkkaall llaall   
EEddii tt  ééppííttéésszz  mmeegghhaattáárroozzóó,,  aakkttíívv  rréésszzvvéétteellee,,  kköözzrreemműűkkööddééssee  nnééllkküüll ..  MMiinnddvvééggiigg  eeggyymmáásstt  
ttáámmooggaattvvaa  vvaallóóbbaann  kkéétt  eeggyyeennrraannggúú  eemmbbeerr  öörröökk  sszzöövveettssééggéébbeenn,,  aa  sszzóó  lleeggnneemmeesseebbbb  éérrtteellmméébbeenn  
„„ hháázzaassppáárr””   vvooll ttaakk,,  aakkiikk  nneemmccssaakk  kköözzööss  éérrttéékkrreennddeett  vvaall lloottttaakk  aa  vvii lláágg  ddoollggaaii rróóll ,,  hhaanneemm  kköözzöösseenn  
ccsseelleekkeeddtteekk  aannnnaakk  sszzeebbbbéé  ééss  jjoobbbbáá  ttéétteellee  éérrddeekkéébbeenn..  

SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  ééss  EEddii tthh  aazzoonn  hhoonnff ii ttáárrssaaiinnkk  kköözzüüll   vvaallóókk,,  aakkii   nneemmccssaakk  sszzaakkmmáájjuukkbbaann  
nnyyúújj ttoottttaakk  kkiimmaaggaassllóótt,,  hhaanneemm  aa  kköözzéélleettii   kkéérrddéésseekk  ii rráánntt  iiss  vvooll tt  éérrzzéékküükk..  VVééggkkéépppp  kkeevveesseekkeett  
jjeell lleemmeezz,,  aammii   ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  őőkkeett  mmáássookk  fföölléé  eemmeell ttee,,  hhooggyy  mmaarrkkáánnss  vvéélleemméénnyyüükkeett  ssoohhaasseemm  
rreejj tteettttéékk  vvéékkaa  aalláá,,  aazzaazz  nneemm  ffééll tteekk  kkiimmoonnddaannii   aazz  iiggaazzssáággoott..  SSookk  tteehheettssééggeess,,  éérrttéékkeess  eemmbbeerr  
üüggyyéétt  kkaarrooll ttáákk  ffeell ,,  ééss  iiggyyeekkeezztteekk  őőkkeett  mmuunnkkáájjuukkbbaann,,  eellőőmmeenneetteellüükkbbeenn,,  eell iissmmeerrttssééggüükkbbeenn  
sseeggíítteennii ..    

VVééggéérrvvéénnyyeesseenn  öösssszzeeffoonnóóddootttt  nneevvüükkkkeell   aa  TTeessttnneevveellééssii   FFőőiisskkoollaaii   ((mmaa  mmáárr  eeggyyeetteemmii))  
eellőőaaddóóeesstteekk  kköözzeell   kkéétt  éévvttiizzeeddeess  ssoorroozzaattaa,,  aammeellyy  11999933  ffeebbrruuáárrjjáábbaann  iinndduull tt,,  ss  mmaa  mmáárr  aa  114444..  
rreennddeezzvvéénnyynnééll   ttaarrtt..  AA  lleeggaapprróóbbbb  rréésszzlleetteekkrree  iiss  ff iiggyyeellvvee,,  mmiinnddeenntt  kköözzöösseenn  sszzeerrvveezztteekk,,  iiggaazzii   
hháázziiggaazzddáákkhhoozz  mmééll ttóó  mmóóddoonn  ccssaallááddiiaass  hhaanngguullaattoott  tteerreemmtteetttteekk,,  mmiikköözzbbeenn  ppáárraattllaann  ggoonnddoollaattii   
ggaazzddaaggssáággggaall   sseeggíítteetttteekk  ffeell ttáárrnnii   aa  nneemmzzeettii   éérrttéékkrreenndd  éévvttiizzeeddeekk  aallaatttt  jjóó  mmééllyyrree  áássootttt  kkiinnccsseeii tt..  

TTrriiaannoonn  uuttáánn  aa  kkéétt  vvii lláágghháábboorrúú  kköözzööttttii   iiddőősszzaakkbbaann  KKlleebbeellssbbeerrgg  KKuunnoo  eenneerrggiikkuuss  ééss  
rreennddkkíívvüüll ii   eerreeddmméénnyyeekkeett  ffeellmmuuttaattóó  kkuull ttuusszzmmiinniisszztteerrssééggee  aallaatttt  aa  ssppoorrtt  kkiieemmeell tt  ff iiggyyeelleemmbbeenn  
rréésszzeessüüll tt..  NNeemm  vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  11992255--bbeenn  őő  aallaappííttoottttaa  ––  aazz  eeggyyéébbkkéénntt  MMaaggyyaarr  ÖÖrröökksséégg--ddííjjaass  ––  
TTeessttnneevveellééssii   FFőőiisskkoolláátt..  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  mmiinnddiigg  iiss  hhaannggssúúllyyoozzttaa,,  hhooggyy  eelleeiinnkk  ppoonnttoossaann  
ttuuddttáákk,,  „„ aa  TTrriiaannoonn  ookkoozzttaa  ssookkkkbbóóll   ccssaakk  eeggyy  ff iizziikkaaii llaagg  iiss  eerrőőss  nneemmzzeeddéékk  kkééppeess  kkiieemmeellnnii   aazz  
oorrsszzáággoott..””   AA  ff iiaattaallookk  nneevveelléésséétt  eeggéésszz  éélleettéébbeenn  mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaalloonn  ggyyaakkoorrllóó  íízziigg--vvéérriigg  
ppeeddaaggóógguuss  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  eezzeenn  ggoonnddoollaatt  jjeeggyyéébbeenn  mmuunnkkáállkkooddootttt,,  ssőőtt  ttoovváábbbbffeejj lleesszztteettttee  aazztt,,  
aammiikkoorr  aa  sszzeell lleemmii ,,  kkuull ttuurrááll iiss  éérrttéékkeekk  mmeeggiissmmeerréésséénneekk,,  mmeeggóóvváássáánnaakk  ééss  tteerrjjeesszzttéésséénneekk  
eellőősseeggííttéésséétt  vvááll llaall ttaa  eell ..  

ÁÁggoossttoonnnnaall   kkaappccssoollaattbbaann  sszzáámmoommrraa  aa  lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb  eesseemméénnyy  aazz  11999988--aass  
bbuuddaappeessttii   AAttllééttiikkaaii   EEuurróóppaa  BBaajjnnookkssáágg  mmaarraadd,,  aammiikkoorr  őő  ffőősszzeerrvveezzőőkkéénntt,,  jjóómmaaggaamm  ppeeddiigg  aa  
nnyyii ttóó  ééss  zzáárróóüünnnneeppsséégg  rreennddeezzőőjjeekkéénntt  eeggyyüütttt  ddoollggoozzhhaattttuunnkk..  EEggyyüütttt  ccssooddáállhhaattttuukk  aa  ffööllddrréésszz  
tteehheettssééggeess  ssppoorrttoollóóiinnaakk  nneemmccssaakk  ssppoorrttbbééll ii   tteell jjeessííttmméénnyyéétt,,  hhaanneemm  kköözzöössssééggeett  aallkkoottóó  lleellkkii   
öösssszzeekkaappaasszzkkooddáássáátt,,  aammii   kkii ffeejjeezzttee  mmiinnddaazztt,,  aammii tt  ggyyööttrreellmmeess  eell lleennttmmoonnddáássookkkkaall   tteerrhheess  
vvii lláágguunnkkbbaann  lleellkküünnkk  mmééllyyéénn  mmiinnddaannnnyyiiaann  kkíívváánnuunnkk;;  aa  sszzeerreetteett,,  aa  hhaarrmmóónniiáátt  ééss  aa  bbéékkéétt..  
KKüüllöönnöösseenn  ffoonnttooss,,  hhooggyy  mmiinnddeezzeekkeett  aazz  éérrttéékkeekkeett  aakkkkoorr  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  mmuuttaattttaa  ffeell   aa  vvii lláággnnaakk,,  
hhiisszzeenn  XXXX..  sszzáázzaaddii   ttöörrttéénneellmmüünnkk  ssoorráánn  ééppppeenn  eezzeekk  aazz  éérrttéékkeekk  kkáárroossooddttaakk..  

AA  PPaall llaass  NNaaggyy  LLeexxiikkoonn  11889944--bbeenn  íírrjjaa::  „„ CCssaakk  nnaaggyy  nneemmzzeettii   hhaannyyaattllááss  kkoorrsszzaakkáábbaann  
ggyyeennggüüll   eezz  aazz  éérrzzééss,,  kkaapp  lláábbrraa  aazz  öönnzzééss,,  aazz  eeggyyéénn  eellsszziiggeetteellőőddééssee,,  eellzzáárrkkóózzáássaa  aa  kköözzöönnsséégg  
eellőőtttt,,  aa  mmaaggáánnéérrddeekkeekk  kkiieellééggííttéésséénneekk  hhaajjhháásszzáássaa,,  aa  hhaazzaasszzeerreettnneekk  sszzóóvvaall   vvaall lláássaa,,  tteetttteell   
mmeeggttaaggaaddáássaa..  DDee  aa  hhaazzaasszzeerreetteett  éérrzzéésséénneekk  ggyyöönnggüüll ttéévveell   aa  nnéépp  eerrkkööllccssii   eerreejjee  iiss  ggyyöönnggüüll ,,  
öösssszzeettaarrttáássaa  llaazzuull ,,  kkéépptteelleennnnéé  lleesszz  nnaaggyy  ffööll lleennddüüllééssrree,,  nnaaggyy  tteetttteekkrree..  AA  nneemmzzeetteekk  aakkkkoorr  
bboommllaannaakk  ffööll ,,  aammiikkoorr  aa  hhaazzaaff iissáágg  éérrzzééssee  nneemm  vvééddii   mmeegg  ttööbbbbéé  őőkkeett  aa  nnaaggyy  mmeeggpprróóbbááll ttaattáássookk  
iiddeejjéébbeenn..””   
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EEggyy  hhíírreess  ccssaallááddnnéévv  vviisseellééssee  nneemm  kkiiss  ffeellaaddaatt..  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  88  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddbbaann  
sszzüülleetteetttt,,  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  ttaannáárr,,  mmeesstteerreeddzzőő,,  hháárroommsszzoorrooss  rrúúdduuggrróó  ccssúúccssttaarrttóó,,  ttiizzeennööttsszzöörrööss  
vváállooggaattootttt,,  aakkii   aammeell lleetttt,,  hhooggyy  ssppoorrttoollóókkéénntt  kkiimmaaggaassllóóaann  ssiikkeerreess  vvooll tt  hhaazzáájjaa  ddiiccssőőssééggéérree,,  aa  
ttaannáárrii   mmuunnkkáájjaa  mmeell lleetttt  aa  MMaaggyyaarr  AAttllééttiikkaaii   SSzzöövveettsséégg  1111  éévviigg  eellnnöökkeekkéénntt,,  aazz  EEuurróóppaaii   AAttllééttiikkaaii   
SSzzöövveettsséégg  1122  éévvii   aalleellnnöökkeekkéénntt  sszzoollggááll ttaa  aa  ssppoorrttéélleetteett,,  aammeellyy  sszzoollggáállaattoott  aa  hhaazzaaii   sszzöövveettsséégg  
öörröökkööss  ttiisszztteelleettbbeell ii   eellnnöökkkkéé  vváállaasszzttáássáávvaall   iissmmeerrttee  eell ,,  aazz  eeuurróóppaaii   sszzöövveettsséégg  ppeeddiigg  ttiisszztteelleettbbeell ii   
öörröökkööss  ttaannááccssttaaggggáá  vváállaasszzttoottttaa..  MMiinnddiigg  eelleeggáánnss,,  jjóó  mmeeggjjeelleennééssűű  ssppoorrttddiipplloommaattaakkéénntt  aallaappvveettőő  
ccééllkkii ttűűzzééssee  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttoollóókk,,  ttáággaabbbb  éérrtteelleemmbbeenn  ppeeddiigg  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  éérrddeekkeeiinneekk  
kkééppvviisseelleettee  vvooll tt..  

SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  mmiinnddeezzeekkeenn  ttuuccaattnnyyii   jjeelleennttőő  cciivvii ll   sszzeerrvveezzeett  llééttrreehhoozzáássáábbaann  ééss  
eerreeddmméénnyyeess  mműűkkööddéésséébbeenn  vveetttt  rréésszztt..  KKöözzüüllüükk  aazz  eeggyyiikk  lleeggjjeelleennttőősseebbbb  ééppppeenn  aa  MMaaggyyaarr  
ÖÖrröökksséégg  ééss  EEuurróóppaa  EEggyyeessüülleett  vvooll tt,,  aammeellyynneekk  eellnnöökkii   ttiisszzttéétt  iiss  bbeettööll ttööttttee..  EEbbbbeenn  aa  ffuunnkkcciióójjáábbaann  
nneemmccssaakk  aa  mműűvvéésszzeett,,  aa  kköözzmműűvveellőőddééss,,  aa  ttuuddoommáánnyy  kkiieemmeellkkeeddőő  kkééppvviisseellőőiinneekk  éérrddeemmeeii rree  hhíívvttaa  
ffeell   aa  kköözzöösssséégg  ff iiggyyeellmméétt,,  hhaanneemm  ggoonnddoollaattaaiivvaall ,,  sszzeemmlléélleettéévveell ,,  nneemm  uuttoollssóó  ssoorrbbaann  ppeeddiigg  
kkeeddvveess,,  mmeeggnnyyeerrőő  hhuummoorráávvaall ,,  sszzeell lleemmeessssééggéévveell   mmiinnddvvééggiigg  hhoozzzzáájjáárruull tt  aazz  éérrttéékkeellőő  mmuunnkkaa,,  aa  
kköözzööss  ggoonnddoollkkooddááss  ffeelleellőőssssééggtteell jjeess,,  mmééggiiss  oollddootttt  hhaanngguullaattáánnaakk  bbiizzttoossííttáássááhhoozz..  EEbbbbeenn  aa  
mmiinnőőssééggéébbeenn  aa  hhaazzaasszzeerreetteett,,  aa  hhii tt,,  aa  ttiisszzttaa,,  mmeeggaallkkuuvvááss  nnééllkküüll ii   éélleett  vvooll tt  aa  jjeellsszzaavvaa..  NNeemm  
vvéélleettlleenn  aazz  sseemm,,  hhooggyy  aa  ssaajjáátt  lleellkkii   kköözzöössssééggee  vváállaasszzttáássáánnaakk  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  eezz  aa  mmééllyyeenn  
vvaall lláássooss  eemmbbeerr  aa  BBuuddaahheeggyyvviiddéékkii   EEvvaannggééll iikkuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  pprreessbbii tteerree  iiss  vvooll tt..  

ÁÁggoossttoonn  ééss  EEddii tthh  hháárroomm  ssiikkeerreess  eemmbbeerrtt  nneevveell tt  hhaazzaasszzeerreetteettrree..  AA  SScchhuulleekk  hháázzaassppáárr  ááll ttaall   
ffooggaanntt  TTFF  EESSTTÉÉKK  mmáárr  nneeggyyeeddiikk  ggyyeerrmmeekküükkkkéénntt  mmoossoollyyoogg  rráánnkk..  ŐŐkk  eezztt  aa  ggyyeerrmmeekküükkeett  iiss  
hhaazzaasszzeerreetteettbbeenn  nneevveell ttéékk..  EEzztt  aa  hhaazzááéérrtt  tteevvéékkeennyykkeeddőő  mmaaggaattaarrttáásstt  aa  ppaapp--kkööll ttőő  VVii rráágg  BBeenneeddeekk  
ííggyy  ffooggaallmmaazzttaa  mmeegg::  „„ JJóó  hhaazzaaff iinnaakk  lleennnnii   nneehhéézz,,  ddee  nneemm  lleehheetteettlleenn..””   

AA  MMaaggyyaarr  ÖÖrröökksséégg  ééss  EEuurróóppaa  EEggyyeessüülleett  MMaaggyyaarr  ÖÖrröökksséégg--ddííjj   BBíírráállóóbbiizzoottttssáággaa  eezzéérrtt  
ttüünntteettii   kkii   SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonntt  ééss  ffeelleessééggéétt,,  SScchhuulleekk  EEddii tthheett..  MMiivveell   kköözzüüllüükk  ÁÁggoossttoonn  
nneemmzzeettsszzoollggáállaattáátt  mmáárr  mmáássuutttt  vvééggzzii ,,  eezzéérrtt  EEddii tt  aasssszzoonnyynnaakk  kkíívváánnuunnkk  ttoovváábbbbii   ttöörreettlleenn,,  
aakkttiivvii ttáásstt  kköözzööss  üüggyyüünnkk,,  aa  mmaaggyyaarrssáágg  öönniissmmeerreettéénneekk  eerrőőssííttééssee,,  nneemmzzeettttuuddaattuukk  eellmmééllyyííttééssee  
éérrddeekkéébbeenn..  
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PPRROOGGRRAAMM   
  
22001122..  nnoovveemmbbeerr   2222--2233..  ccssüüttöörr ttöökk--ppéénntteekk  
HHeellyysszzíínn::   SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTFF,,  FFőőééppüülleett ,,  HHeepppp  FFeerr eenncc  tteerr eemm  ((DDíísszztteerr eemm))  
11112233  BBuuddaappeesstt ,,  AAllkkoottááss  uu..  4444..  
  
  
MM eeggnnyyii ttóó,,  kköösszzöönnttéésseekk  11000000--11003300  
  
PPrr ooff ..  DDrr ..  TTóótthh  MM iikkllóóss  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   
ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  MM aaggyyaarr   SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   TTáárr ssaassáágg  eellnnöökk  
PPrr ooff ..  DDrr ..  HHaammaarr   PPááll   ddéékkáánnhheellyyeetttteess,,  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  SSeemmmmeellwweeiiss  
EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  MM oozzggááss--  ééss  VViisseellkkeeddééss--
bbiioollóóggiiaaii   SSzzaakkoosszzttáállyy  eellnnöökk  
PPrr ooff ..  DDrr ..  DDoonnáátthh  TTiibboorr   PPrr ooffeessssoorr   EEmmeerr ii ttuuss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  AAnnaattóómmiiaaii ,,  SSzzöövveett--  ééss  
FFeejj llőőddééssttaannii   II nnttéézzeett,,  MM oozzggááss--  ééss  VViisseellkkeeddééss--bbiioollóóggiiaaii   SSzzaakkoosszzttáállyy  öörr öökkööss  tt iisszztteelleettbbeell ii   
eellnnöökk  
  
  
11..  sszzeekkcciióó  
  

II nn  MM eemmoorr iiaamm  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  
  
  

ÜÜlléésseellnnöökköökk::   OOrr eennddii   MM iihháállyy,,  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  cc..  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  DDeebbrr eecceennii   EEggyyeetteemm,,  
GGaazzddáállkkooddáássttuuddoommáánnyyii   ééss  VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KK aarr ,,  DDeebbrr eecceenn,,  DDeebbrr eecceennii   
SSppoorr ttcceennttrr uumm  DDeebbrr eecceenn  iiggaazzggaattóó  
DDrr ..  KK eerr eesszztteessii   KK aattaall iinn  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  DDeebbrr eecceennii   EEggyyeetteemm  
GGaazzddáállkkooddáássttuuddoommáánnyyii   ééss  VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KK aarr ,,  SSppoorr ttggaazzddaassáággii   ééss  
MM eenneeddzzssmmeenntt  TTaannsszzéékk,,  DDeebbrr eecceenn  
SSzzaallmmaa  LL áásszzllóó,,  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  AAtt lléétt iikkaa  TTaannsszzéékk,,  BBuuddaappeesstt   

  
  
11003300  AA  kkaallaappááccssvveettééss  vveerrsseennyy--  ééss  eeddzzééssffeell ttéétteelleeiinneekk  aaddaappttáálláássaa  nnaappjjaaiinnkk  ggaazzddaassáággii ,,  

ttáárrssaaddaallmmii   vviisszzoonnyyaaiihhoozz  
EEcckksscchhmmiieeddtt  SS..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
BBuuddaappeesstt,,  AAttllééttiikkaa  TTaannsszzéékk  

  
1045 A londoni tízpróba küzdelmek statisztikai elemzése és szakmai következtetések a 

versenyszám jelenlegi helyzetéről 
Vágó B., Zsivóczky A., Kovács N., Benczenleitner O., Gyimes Zs., Szalma L., 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest, Atlétika 
Tanszék 

  
11110000  TTaakkttiikkaaii   kküüllöönnbbssééggeekk  kkllaasssszziiss  kkeelleett--aaffrr iikkaaii   ééss  kkaauukkáázzuussii   fféérrffii   880000mm--eess  ffuuttóókk  

vveerrsseennyyzzéésséébbeenn  vvii lláággvveerrsseennyy  ddöönnttőőkköönn  
GGyyiimmeess  ZZss..,,  BBeenncczzeennlleeii ttnneerr   OO..,,  VVáággóó  BB..,,  SSááffáárr   SS..,,  SSzzaallmmaa  LL ..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  AAttllééttiikkaa  TTaannsszzéékk  
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11111155  AAttlleettiikkuuss  kkééppeessssééggeekk  öösssszzeehhaassoonnll ííttáássaa  tteessttaallkkaattii   mmuuttaattóókkkkaall   77--1111  éévveess  kkoorroosszzttáállyynnááll   
SSzzaabbóó  EE..11,,22,,  KK eerr eesszztteessii   KK ..33,,  MM iihhaall iiccssnnéé  II ggllóóii   NN..11,,  11KKaappoossvváárrii   EEggyyeetteemm,,  EEOOSSZZKK  
SSppoorrttsszzoollggááll ttaattáássii   CCssooppoorrtt,,  KKaappoossvváárr,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  ((TTFF))  DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  
BBuuddaappeesstt,,  33DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  GGaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii   ééss  VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KKaarr,,  
DDeebbrreecceenn,,  SSppoorrttggaazzddaassáágg  ééss  MMeenneeddzzssmmeenntt  TTaannsszzéékk,,  DDeebbrreecceenn  

  
11113300  AA  ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss  ééss  éérr iinnttőőmmaaggaassssáágg  kköözzttii   kküüllöönnbbsséégg  kkiinneemmaattiikkaaii   ttiisszzttáázzáássaa  

((éérr iinnttőőmmaaggaassssáágg,,  ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss,,  lleevveeggőőbbeenn  ttaarrttóózzkkooddáássii   iiddőő))  
DDiióóss  BB..,,  SSááffáárr   SS..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
BBuuddaappeesstt,,  AAttllééttiikkaa  TTaannsszzéékk  
  
  
  

22..  sszzeekkcciióó  
  

PPrr eevveenncciióó  ééss  rr eehhaabbii ll ii ttáácciióó  aa  kkiinneezziioollóóggiiáábbaann  II ..  
  
    

ÜÜlléésseellnnöökköökk::   PPrr ooff ..  DDrr ..  NNyyaakkaass  CCssaabbaa,,  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   
KK uuttaattóóiinnttéézzeett    
PPrr ooff ..  DDrr ..  BBrr eettzz  KK áárr oollyy,,  PPrr ooffeesssszzoorr   HHoonnoorr iiss  CCaauussaa,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  BBiioommeecchhaanniikkaa  
TTaannsszzéékk  
  
  

11114455  ÁÁll ttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  ááll lláássssttaabbii ll ii ttáássaa,,  ééss  ppsszziicchhoommeettrr iiaaii   jjeell lleemmzzőőii   
SSzzaallaayy  PP..11,,  SSiippooss  KK ..33,,  DDeettvvaayy  ZZss..22,,  BBrr eettzz  KK ..44,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,  
22MMaaggyyaarr  TTáánnccmműűvvéésszzeettii   FFőőiisskkoollaa,,  BBuuddaappeesstt,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF))  BBuuddaappeesstt,,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk,,  44SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  BBiioommeecchhaanniikkaa  TTaannsszzéékk  
  

11220000  EEggéésszztteesstt  kkoooorrddiinnáácciióó  ééss  ppsszziicchhoommeettrr iiaaii   kkaarraakktteerr iisszzttiikkáákk  
HHoorr vváátthh  TT..11,,  BBrr eettzz  KK ..  JJ..22,,  NNéémmeetthh  EE..11,,  BBaarr nnaa  TT..11,,  BBrr eettzz  KK ..33,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  KKüüzzddőőssppoorrttookk  TTaannsszzéékk,,  22ÓÓbbuuddaaii   
EEggyyeetteemm,,  BBuuddaappeesstt,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
BBuuddaappeesstt,,  BBiioommeecchhaanniikkaa  TTaannsszzéékk  

  
11221155  KKooggnnii ttíívv  tteerrááppiiaa  aa  PPaarrkkiinnssoonn  bbeetteeggeekk  rreehhaabbii ll ii ttáácciióójjáábbaann  

SSzzaallaayy  KK ..11,,  MM ..  ddeenn  OOuuddeenn22,,  FFaayy  VV..33,,  BBrr eettzz  KK ..11,,  NNyyaakkaass  CCss..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  22GGrroonniinnggeennii   EEggyyeetteemm,,  
GGrroonniinnggeenn,,  33SSzzeenntt  IIssttvváánn  KKóórrhháázz  RReehhaabbii ll ii ttáácciióóss  IInnttéézzeettee,,  BBuuddaappeesstt  

  
1230 Rendszeres spontán futás hatása a kognitív funkciókra hiperkinetikus zavar kísérletes 

állatmodelljén 
FFeellsszzeegghhyy  KK ..11,,  PPóóssaa  AA..22,,  NNyyaakkaass  CCss..11,,  VVaarr ggaa  CCss..22,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKuuttaattóóiinnttéézzeett,,  
22SSzzeeggeeddii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  TTTTIIKK,,  ÉÉlleettttaannii ,,  SSzzeerrvveezzeettttaannii   ééss  IIddeeggttuuddoommáánnyyii   
TTaannsszzéékk,,  SSzzeeggeedd  
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11224455  SSeerrddüüllőőkkoorrúú  kkoossáárr llaabbddáázzóókk  tteessttöösssszzeettéétteellee  

Négele Z1,3, Pápai J², Nyakas Cs3, 1Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
Székesfehérvár, ²Nemzeti Sport Intézet, Budapest, 3Semmelweis Egyetem, 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest, Sporttudományi Kutatóintézet 

  
  

11330000--11333300  EEBBÉÉDDSSZZÜÜNNEETT  
  
  
33..  sszzeekkcciióó  
  

PPrr eevveenncciióó  ééss  rr eehhaabbii ll ii ttáácciióó  aa  kkiinneezziioollóóggiiáábbaann  II II ..  
  
  

ÜÜlléésseellnnöökköökk::   PPrr ooff ..  DDrr ..  NNyyaakkaass  CCssaabbaa,,  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   
KK uuttaattóóiinnttéézzeett   
PPrr ooff ..  DDrr ..  PPaavvll iikk  GGáábboorr ,,  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  PPrr ooffeessssoorr   EEmmeerr ii ttuuss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  
EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  
EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorr ttoorr vvoossii   TTaannsszzéékk  
  
  

11334455  EEggyyeetteemmii   hhaall llggaattóókk  tteessttaallkkaattii   vviizzssggáállaattaa  --  eellőőttaannuullmmáánnyy  
FFaarr kkaass  AA..11,,  TTóótthh  MM ..11,,  SSzzmmooddiiss  MM ..11,,  BBoossnnyyáákk  EE..11,,  KK aarr ssaaii   II ..22,,  ÁÁccss  PP..22,,  MM eellcczzeerr   CCss..22,,  
SSzzőőttss  GG..11,,11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  
EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,  22PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  
EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  PPééccss  

 
11440000  EEggyyeetteemmiissttáákk  tteessttöösssszzeettéétteellee  ééss  mmoottoorrooss  tteell jjeessííttmméénnyyee  

SSzzmmooddiiss  MM ..11,,  TTóótthh  MM ..11,,  FFaarr kkaass  AA..11,,  TTrr áájj eerr   EE..11,,  BBoossnnyyáákk  EE..11,,  KK aarr ssaaii   II ..22,,  ÁÁccss  PP..22,,  
MM eellcczzeerr   CCss..22,,  SSzzőőttss  GG..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,  22PPééccssii   
TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  PPééccss  

  
11441155  BBiivveennttrr iiccuullaarr iiss  mmyyooccaarrddiiaall iiss  aaddaappttáácciióó  aa  rreennddsszzeerreess  ffiizziikkaaii   aakkttiivvii ttáásshhoozz  ssppoorrttoollóókknnááll   

MM aajj oorr   ZZss..11,,  CCssaajj áággii   EE..11,,  KK nneeffffeell   ZZss..22,,  KK oovvááttss  TT..33,,  PPaavvll iikk  GG..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  
EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  
SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,  22QQaattaarr  UUnniivveerrssii ttyy,,  DDoohhaa,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  BBuuddaappeesstt,,  
KKaarrddiioollóóggiiaaii   KKöözzppoonntt  

  
11443300  OOsszztteeooppoorróózziiss  ééss  pprroopprr iioocceeppcciióó  

MM iikkóó  II ..11,,  BBaall ii   ÁÁ..22,,  BBrr eettzz  KK ..33,,  11OOrrsszzáággooss  RReeuummaattoollóóggiiaaii   ééss  FFiizziiootteerrááppiiááss  IInnttéézzeett,,  
22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  ÁÁOOKK,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   
KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  BBiioommeecchhaanniikkaa  TTaannsszzéékk  
  

11444455  VViibbrráácciióóss  ttrréénniinngg,,  mmiinntt  rreehhaabbii ll ii ttáácciióóss  mmóóddsszzeerr   
LL oommbbooss  EE..11,,  SSáárr iinnggeerr nnéé  SSzzii lláárr dd  ZZss..22,,  11PPoowweerr  PPllaattee  MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  BBuuddaappeesstt,,  
22MMoozzggáásssséérrüüll tteekk  PPeettőő  AAnnddrrááss  NNeevveellőőkkééppzzőő  ééss  NNeevveellőőiinnttéézzeettee,,  BBuuddaappeesstt  
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11550000  MMaaggyyaarr  eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóókk  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottáánnaakk  ééss  éélleettmmóóddjjáánnaakk  vviizzssggáállaattaa  

KK aarr ssaaii   II ..11,,  SSzzőőttss  GG..22,,  ÁÁccss  PP..11,,  SSzzmmooddiiss  MM ..22,,  MM eellcczzeerr   CCss..11,,  11PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  
EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  PPééccss,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééss  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   
KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk  

  
  
44..  sszzeekkcciióó  
  

FFiizziikkaaii   aakktt iivvii ttááss,,  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  
  
  

ÜÜlléésseellnnöökköökk::   PPrr ooff ..  DDrr ..  BBoorr bbééllyy  AAtttt ii llaa  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  DDeebbrr eecceennii   EEggyyeetteemm,,  
GGaazzddáállkkooddáássttuuddoommáánnyyii   ééss  VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KK aarr   SSppoorr ttggaazzddaassáággii   ééss  
MM eenneeddzzssmmeenntt  TTaannsszzéékk,,  DDeebbrr eecceenn  
AAnnddrr áássnnéé  DDrr ..  TTeelleekkii   JJuuddii tt ,,  DDeebbrr eecceennii   EEggyyeetteemm  GGyyeerr mmeekknneevveellééssii   ééss  
FFeellnnőőtt ttkkééppzzééssii   KK aarr ,,  HHaajj ddúúbböösszzöörr mméénnyy  

  
  
11551155  AAzz  eeggéésszzssééggttuuddaattooss,,  ssppoorrttooss  mmaaggaattaarrttááss  mmeenneeddzzsseellééssee  aa  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm    

GGyyeerrmmeekknneevveellééssii   ééss  FFeellnnőőttttkkééppzzééssii   KKaarr  hhaall llggaattóóiinnááll   
AAnnddrr áássnnéé  TTeelleekkii   JJ..,,  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  GGyyeerrmmeekknneevveellééssii   ééss  FFeellnnőőttttkkééppzzééssii   KKaarr,,  
HHaajjddúúbböösszzöörrmméénnyy  
  

11553300  FFeelleellőőss  vvááll llaallaattookk  aa  ssppoorrttbbaann  
MM oollnnáárr   GG..,,  RRáátthhoonnyyii --OOddoorr   KK ..,,  BBoorr bbééllyy  AA..,,  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  
GGaazzddáállkkooddáássttuuddoommáánnyyii   ééss  VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KKaarr,,  SSppoorrttggaazzddaassáággii   ééss  MMeenneeddzzssmmeenntt  
TTaannsszzéékk,,  DDeebbrreecceenn  

  
1545 Az egészséges életmód problematikája 
 Telegdi A., főiskolai tanársegéd, SZIE ABPK Jászberény 
  
11660000  SSppoorrttddiipplloommáácciiaaii   eerreeddmméénnyyeekk  aa  mmaaggyyaarr  eeggyyeetteemmii--ffőőiisskkoollaaii   ssppoorrttbbaann,,  11998877  ––  22001111  

HHééddii   CCss..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  
NNyyíírreeggyyhháázzii   FFőőiisskkoollaa,,  TTeessttnneevveellééss  ééss  SSppoorrtt  TTuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  NNyyíírreeggyyhháázzaa  

  
11661155  SSppoorrttáággiissmmeerreett  éépp  ––  ffooggyyaattéékkooss  --  ssppeeccii ffiikkuuss  ééss  vvii rr ttuuááll iiss  vvááll ttoozzaattbbaann::  EEll ffooggaaddááss  ––  SSppoorrtt  

––  AAkkttiivvii ttááss  
SSáárr iinnggeerr nnéé  SSzzii lláárr dd  ZZss..,,  ffőőiisskkoollaaii   ddoocceennss,,  PPeettőő  IInnttéézzeett,,  BBuuddaappeesstt  

  
11663300  SSNNII  ttaannuullóókk  kkoooorrddiinnáácciióóss  ééss  kkoonnddiicciioonnááll iiss  kkééppeessssééggeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  vviizzssggáállaattaa  aa  

zzuuggllóóii   MMóórraa  FFeerreenncc  ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskkoolláábbaann  
EErr ddeeii   NN..,,  MMóórraa  FFeerreenncc  ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  BBuuddaappeesstt,,  IIhhrriigg  KKáárroollyy  DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  
DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm,,  DDeebbrreecceenn  
  
  

  



  1111 

11664455  IImmmmoobbii ll ii ttáássii   ssttrreesssszz  ––  HHooggyyaann  vvááll ttoozziikk  aa  ffiiaattaall   ffeellnnőőtttteekk  eeggéésszzssééggggeell   kkaappccssoollaattooss  
ffii ttttssééggii   ááll llaappoottaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn??  
KK aajj   MM ..,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   
DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  TTeessttnneevveellééss--  ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  SSppoorrttbbiioollóóggiiaaii   TTaannsszzéékk,,  PPééccss  

  
  

55..  sszzeekkcciióó  
  

KK uuttaattáássookk  ééss  vviizzssggáállaattookk  aa  ssppoorr ttppsszziicchhoollóóggiiaa  tteerr üülleettéénn  
  
  
ÜÜlléésseellnnöökköökk::   PPrr ooff ..  DDrr ..  SSiippooss  KK oorr nnééll ,,  PPrr ooffeessssoorr   EEmmeerr ii ttuuss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  

TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  
  DDrr ..  TTóótthh  LL áásszzllóó,,  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  

SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  
  
  
11770000  TTeesszztteekk  ééss  ttrréénniinnggeesszzkköözzöökk  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  ssppoorrttppsszziicchhoollóóggiiáábbaann  

SSeellmmeeccii   BB..,,  TTöörr öökk  LL ..,,  TTóótthh  LL ,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  

  
11771155  AA  ffiinnoommmmoottoorrooss  kkééppeessssééggeekk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  FFlleeiisshhmmaann--ffééllee  mmóóddsszzeerrrreell   

SSeellmmeeccii   BB..,,  TTöörr öökk  LL ..,,  TTóótthh  LL ,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  

  
11773300  PPeerrffeekkcciioonniizzmmuuss,,  öönnkkáárroossííttááss,,  ééss  ppoozzii ttíívv  vvaallaammiinntt  nneeggaattíívv  eesseemméénnyyeekk  aattttrr iibbúúcciióójjaa  

ssppoorrttoollóókk  kköörréébbeenn  
TTöörr öökk  LL ..,,  SSeellmmeeccii   BB..,,  TTóótthh  LL ..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  

  
11774455  EEddzzőő--ggyyeerreekk  kkaappccssoollaattaa  ééss  eennnneekk  hhaattáássaa  aa  ssppoorrtttteehheettssééggeekk  mmeenneeddzzsseelléésséérree,,  

ggoonnddoozzáássáárraa  aa  DDeebbrreecceennii   SSppoorrttiisskkoolláábbaann  ((DDSSII))    
KK eecczzeell ii   DD..,,  DDeebbrreecceennii   SSppoorrttcceennttrruumm--  SSppoorrttiisskkoollaa  NNoonnpprrooff ii tt  KKfftt..,,  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  
IIhhrriigg  KKáárroollyy  DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  DDeebbrreecceenn  

  
11880000  TTFFSSEE  ttoorrnnáásszzookk  hhaanngguullaattii   ááll llaappoottáánnaakk  ééss  ssppoorrtt  ii rráánnttii   mmoottiivváácciióójjáánnaakk  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  

vviizzssggáállaattaa  hháárroomm  éévv  ttáávvllaattáábbaann  
BBoollddiizzssáárr   DD..11,,  SSooóóss  II ..22,,  HHaammaarr   PP..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  TToorrnnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk,,  22FFaaccuull ttyy  
ooff   AAppppll iieedd  SScciieenncceess,,  UUnniivveerrssii ttyy  ooff   SSuunnddeerrllaanndd,,  UUKK  

  
11881155  MMoottiivváálláássii   sszzookkáássookk  uuttáánnppóóttllááss  kkoorrúú  úússzzóóvveerrsseennyyzzőőkknnééll   

NNaaggyy  NN11..,,  ÖÖkkrr ööss  CCss22..,,  SSóóss  CCss11..,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  ÚÚsszzááss  ééss  VVíízzii   SSppoorrttookk  TTaannsszzéékk,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  
EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  SSppoorrttjjááttéékk  TTaannsszzéékk  
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22001122..  nnoovveemmbbeerr   2233..  ((ppéénntteekk))  
  
  
66..  sszzeekkcciióó  

  
SSppoorr tt   ééss  ttuuddoommáánnyy  aazz  iisskkoolláábbaann  

  
  

ÜÜlléésseellnnöökköökk::   PPrr ooff ..  DDrr ..  HHaammaarr   PPááll   ddéékkáánnhheellyyeetttteess,,  ttaannsszzéékkvveezzeettőő  eeggyyeetteemmii   ttaannáárr ,,  
SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  
BBuuddaappeesstt ,,  TToorr nnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerr oobbiikk  TTaannsszzéékk  
DDrr ..  KK oovvááccss  KK aattaall iinn  eeggyyeetteemmii   ddoocceennss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  SSppoorr tt jj ááttéékk  TTaannsszzéékk  

  
  
990000  TTeessttnneevveellééss  NNAATT--rróóll   NNAATT--rraa  

HHaammaarr   PP..11,,  SSooóóss  II ..22,,  MM uunnkkááccssii   II ..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  TToorrnnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk,,  22FFaaccuull ttyy  
ooff   AAppppll iieedd  SScciieenncceess,,  UUnniivveerrssii ttyy  ooff   SSuunnddeerrllaanndd,,  UUKK   

 

991155  FFiizziikkaaii   kkééppeessssééggeekk  hhaattáássaa  kkiissiisskkoollááss  kkoorrúúaakk  sszzoocciiááll iiss  kkaappccssoollaattaaii rraa  
1Kovács K., 1Fehérvári N., 2Lasztovicza D., 1Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Kar (TF), Budapest, Sportjáték Tanszék, 2Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest, Doktori Iskola 

  
993300  EEggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássii   vviizzssggáállaatt  ssppoorrttttaaggoozzaattooss  ééss  ááll ttaalláánnooss  ttaanntteerrvvűű  kköözzééppiisskkoolláássookk  

kköörréébbeenn  
PPiinncczzééss  TT..11,,  PPiikkóó  BB..22,,  11SSZZTTEE  NNeevveellééssttuuddoommáánnyyii   DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  SSzzeeggeedd  ééss  DDeebbrreecceennii   
SSppoorrttcceennttrruumm  KKiieemmeellkkeeddőőeenn  KKöözzhhaasszznnúú  NNoonnpprrooff ii tt  KKfftt..,,  22SSZZTTEE  ÁÁOOKK  
MMaaggaattaarrttáássttuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  SSzzeeggeedd  

  
994455  AA  mmoozzggáásskkoooorrddiinnáácciióó  ffeejj lleesszzttéésséénneekk  lleehheettőőssééggee  aa  ggiimmnnaasszzttiikkaa  ggyyaakkoorr llaattaannyyaaggáávvaall   

AAddoorr jj áánnnnéé  OOllaajj ooss  AA..11,,,,  FFaajj ttnnéé  TThhuurr óócczzyy  ZZss..22,,  VVeerr ssiiccss  AA..11,,  KK ookkoovvaayy  ÁÁ..11,,  HHaammaarr   
PP..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  
TToorrnnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk,,  22FFaarrkkaassrrééttii   ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  BBuuddaappeesstt    

  
11000000  SSppoorrtt  ééss  bbeevvoonnááss  

OOsszzlláánncczzii   AA..,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  PPééccss  
  
11001155  IIsskkoollaa,,  tteessttnneevveellééss,,  ssppoorrtt  

KK oovvááccss  TT..  LL ..,,  EEööttvvööss  JJóózzsseeff  FFőőiisskkoollaa,,  BBaajjaa  
  
  

11003300--11004455  KK áávvéésszzüünneett  
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77..  sszzeekkcciióó  
  

LL aabbddaa  aazz  iisskkoolláábbaann  ééss  aa  ssppoorr ttbbaann  
  

  
ÜÜlléésseellnnöökköökk::   DDrr ..  TTóótthh  JJáánnooss,,  eeggyyeetteemmii   aaddjj uunnkkttuuss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  

SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  SSppoorr tt jj ááttéékk  TTaannsszzéékk  
DDrr ..  BBaarr tthhaa  CCssaabbaa,,  eeggyyeetteemmii   aaddjj uunnkkttuuss,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   
ééss  SSppoorr tt ttuuddoommáánnyyii   KK aarr   ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt ,,  TTeessttnneevveellééss--eellmméélleett   ééss  PPeeddaaggóóggiiaa  
TTaannsszzéékk  

  
  
11004455  AA  44::44  eell lleennii   jjááttéékk  vviizzssggáállaattaa  aa  rroommbbuusszz  ééss  aa  nnééggyyzzeett  ffeellááll lláássii   ffoorrmmaa  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll   

ii ff jj ..  TTóótthh  JJ..11  TTóótthh  JJ..11,,  HHaammaarr   PP..22,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  SSppoorrttjjááttéékk  TTaannsszzéékk,,  22  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  TToorrnnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  
TTaannsszzéékk  

  
11110000  AAzz  eeggéésszzsséégg--  ééss  eeggéésszzssééggkkáárroossííttóó  mmaaggaattaarrttáássookk  ffeellmméérrééssee  ffőőiisskkoollaaii   hhaall llggaattóónnőőkk  

kköörréébbeenn  
BBaarr tthhaa  EE..11,,  CCzzeeggllééddii   EE..22,,  KK oovvááccss  NN..33,,  UUrr bbáánn  RR..44,,  11AAppoorr  VVii llmmooss  KKaattooll iikkuuss  FFőőiisskkoollaa,,  
MMűűvvéésszzeettii   ééss  TTeessttnneevveellééssii   TTaannsszzéékk,,  VVáácc,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  
MMaaggaattaarrttáássttuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  BBuuddaappeesstt,,  33AAppoorr  VVii llmmooss  KKaattooll iikkuuss  FFőőiisskkoollaa,,  MMűűvvéésszzeettii   
ééss  TTeessttnneevveellééssii   TTaannsszzéékk,,  VVáácc,,  44EEööttvvööss  LLoorráánndd  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  PPsszziicchhoollóóggiiaaii   
IInnttéézzeett,,  BBuuddaappeesstt  

  
11111155  AA  ppoosszzttookk  kköözzöötttt  ffeellmmeerrüüllőő  tteell jjeessííttmméénnyybbeell ii   kküüllöönnbbssééggeekk  aa  kkéézzii llaabbddáázzáássbbaann  

CCsseellkkóó  AA..,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   
DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  PPééccss  

  
11113300  AA  ttooll llaassllaabbddaa  mmoozzggáássffeejj lleesszzttőő  mmóóddsszzeerreeii   aazz  óóvvooddááss  ééss  kkiissiisskkoollááss  kkoorrúú  ggyyeerrmmeekkeekk  

kköörréébbeenn  
BBaarr tthhaa  EE..,,  SSzzűűccss  ZZ..,,  AAppoorr  VVii llmmooss  KKaattooll iikkuuss  FFőőiisskkoollaa,,  MMűűvvéésszzeettii   ééss  TTeessttnneevveellééssii   
TTaannsszzéékk,,  VVáácc  

  
11114455  AA  sséérrüüllééss  mmeeggeellőőzzééss  ééss  pprreevveenncciióó  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  llaabbddaarrúúggáássbbaann  

ZZaallaaii   DD..11,,  HHaammaarr   PP..22,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  DDookkttoorrii   IIsskkoollaa,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  TToorrnnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk  

  
11220000  AAzz  aammaattőőrr   llaabbddaarrúúggóó  bbaajjnnookkssáággookkbbaann  mműűkkööddőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  sszzaabbáállyyiissmmeerreettii --

tteell jjeessííttmméénnyyéénneekk  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  vviizzssggáállaattaa  
DDoollnneeggóó  BB..,,  BBaarr tthhaa  CCss..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  TTeessttnneevveellééss--eellmméélleett  ééss  PPeeddaaggóóggiiaa  TTaannsszzéékk  

  
11221155  KKoonnffeerreenncciiaazzáárrááss  
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11..  sszzeekkcciióó  
  

II nn  MM eemmoorr iiaamm  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn  

  
11..  AA  kkaallaappááccssvveettééss  vveerr sseennyy--  ééss  eeddzzééssffeell ttéétteelleeiinneekk  aaddaappttáálláássaa  nnaappjj aaiinnkk  ggaazzddaassáággii ,,  
ttáárr ssaaddaallmmii   vviisszzoonnyyaaiihhoozz  
EEcckksscchhmmiieeddtt  SS..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  AAttllééttiikkaa  
TTaannsszzéékk  
  
AA  9900--eess  éévveekk  ppooll ii ttiikkaaii   vvááll ttoozzáássaaii   aa  kkoorráábbbbii ttóóll   eell ttéérrőő,,  jjeelleennttőősseenn  kkeeddvveezzőőttlleenneebbbb  ffeell ttéétteelleekkeett  
hhoozzttaakk  aa  ssppoorrtt  sszzáámmáárraa,,  aammeellyy  aa  kkaallaappááccssvveettééss  ––  aa  lleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb  mmaaggyyaarr  aattllééttiikkaaii   
vveerrsseennyysszzáámm  ––  eesseettéébbeenn  iiss  mmeeggmmuuttaattkkoozzootttt..    
  JJeelleennlleegg  mmiinnddöösssszzee  kkéétt  vváárroossbbaann  ffooggllaallkkoozznnaakk  kkaallaappááccssvveettéésssseell ,,  ss  eezz  aa  hheellyyzzeett  aakkkkoorr  sseemm  
kkiieellééggííttőő,,  hhaa  aazz  uuttóóbbbbii   kkéétt  éévvttiizzeeddbbeenn  vvooll ttaakk  kkiieemmeellkkeeddőő  ssiikkeerreekk,,  mmeerrtt  aa  kkaallaappááccssvveettééss  
eerreeddmméénnyyeess  jjöövvőőjjéétt  bbiizzttoossííttóó,,  aazz  oorrsszzáággoott  bbeehháállóózzóó  sszzaakkoosszzttáállyyookk  ááll ttaall   nneevveell tt  kkaallaappááccssvveettőőkk  
hhiiáánnyyoozznnaakk..  AA  ttööbbbbttuuccaatt  sszzaakkoosszzttáállyy  mmeeggsszzűűnntteettéésséévveell   jjeelleennttőősseenn  ccssöökkkkeenntt  aa  tteehheettssééggeekk  
mmeeggttaalláálláássáánnaakk  aazz  eessééllyyee,,  aammeellyy  nneemmccssaakk  aa  sszzíínnvvoonnaallaass  kkaallaappááccssvveettééss  ffeennnnttaarrttáássáátt,,  ééss  nneemm  
ccssuuppáánn  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  eerreeddmméénnyyeessssééggéétt  vveesszzééllyyeezztteettii ,,  hhaanneemm  aa  ffeell ttöörreekkvvőő  nneemmzzeeddéékkeekk  
eeggéésszzssééggeess  tteessttii ,,  lleellkkii   ffeejj llőőddéésséétt,,  aa  kköözzöössssééggeett  sszzoollggáállóó  éérrttéékkrreennddjjéénneekk  aa  kkiiaallaakkuulláássáátt  iiss..  
  AA  kkaallaappááccssvveettőőkkkkeell   ffoollyyttaattootttt  vviizzssggáállaattaaiinnkkkkaall   mmeeggaallaappoozzootttt,,  sszzaakksszzeerrűű  aajjáánnlláássookkaatt  tteesszzüünnkk  aa  
kkaallaappááccssvveettééss  sszzéélleesskköörrűű  úújj rraaaallaappoozzáássáárraa,,  nnaappjjaaiinnkknnaakk  aa  tteessttnneevveellééss,,  aa  ssppoorrtt  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll   iiss  
kkeeddvveezzőőttlleenn  éérrttéékkvviisszzoonnyyaaii   kköözzöötttt..  
  
  
2. A londoni tízpróba küzdelmek statisztikai elemzése és szakmai következtetések a 
versenyszám jelenlegi helyzetéről 
Vágó B., Zsivóczky A., Kovács N., Benczenleitner O., Gyimes Zs. Szalma L., Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Atlétika Tanszék 

 
Az előadás célja az volt, hogy az Olimpia tízpróba végeredményének első 10 versenyzőjét 
vizsgáljuk meg részletesen statisztikai és egyéb szakmai észrevételek alapján. 
Örömünkre, a 2012. évi tízpróbás Magyar Bajnok (Szabó Attila) is kiharcolta az indulási 
jogot. USA győzelem az eddigi 23 olimpia közül a 13. volt. A verseny végeredményét 
tekintve elmondhatjuk, hogy -az idei eredmények alapján- a három legesélyesebb versenyző 
meg tudta őrizni a pozícióját, nagy meglepetés nem született. A legtöbb versenyző közel 100 
pontos hátrányt produkált egyéni csúcsához képest. Ez alól csak három versenyző tekinthető 
kivételnek: a hatalmas egyéni csúcsot elért (335p.) kanadai versenyző (D. Warner), valamint 
az egyéni csúcsát 2 pontnyira megközelítő német (R. Freimuth) mellett, a több mint 400 
pontos hátrányt begyűjtő és 10. helyen végzett (P. Bechrenbruch). A dobogón az amerikai 
kontinens képviselői foglaltak helyet (1.USA, 2.USA, 3.CUB), Európának 5 versenyzője 
végzett a legjobb 10-ben, még Dél-Afrika és Kanada 1-1 tízpróbása került a legjobbak közé. 
A több mint 300 pontos egyéni csúcsot teljesítő D. Warner a tíz számból 5 egyéni csúcsot ért 
el. (Érdekes, hogy az egyéni legjobbját 2 pontra megközelítő R. Freimuth csak két egyéni 
csúcsot állított fel). Egyéni csúcsok tekintetében második helyen W. Coertzen végzett (4 db). 
Megfigyelhető volt még az is, hogy az 1-10 versenyző közül mindenki legalább egy egyéni 
csúcsot szerzett. 
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Vizsgálatunk egyik felosztásban a tízpróba 9 számát 3 csoportra osztottuk. Futások (100m, 
400m, gátfutás), ugrások (távolugrás, magasugrás, rúdugrás), dobások (súlylökés, 
diszkoszvetés, gerelyhajítás). Ezek figyelembevételével átlagot számoltunk a versenyzők 
esetében. ( Az 1500m-t a szám nagyfokú taktikai és emocionális töltete miatt különítettük el, 
mely egyébként képességstruktúráját tekintve is markánsan elkülönül, hiszen nem gyorserő-
gyorsaság, hanem aerob-anaerob dominanciával rendelkező versenyszám). A futásokat nézve 
1000 pont feletti átlagot láthatunk a verseny győztesénél (A. Eaten 1002 pont). Az ugrásokban 
is ő vezeti az átlag listát (963,3 pont). A dobásokat pedig L. Suáres nyerte 845,6 pontos 
átlaggal. A futás átlagok leggyengébb eredménye is 850 pont feletti tartományba esik 
(855,3p.), míg az ugrások hasonló szempontú átlaga 812 pont. 
Ismét a dobásokat találjuk a harmadik helyen ebből a szempontból az elért 739,6 pontos 
átlaggal. A futások átlaga így több mint 200 ponttal nagyobb (223,7 p.) értéket mutat a 
dobásokkal szemben. Ugyanebben az összehasonlításban az ugrások vezetnek szinten a 
dobások előtt (115,7 pont). A futások és az ugrások átlagai közti különbség pedig átlagosan 
108 pont volt. Ezek alapján megállapítható a tízpróbán belüli versenyszámcsoport sorrend, 
mely így 1. futások - 2. ugrások - 3. dobások voltak. Ezt a tényt tovább erősíti (futószám 
lévén) az utolsó - lélektani szempontból nagyon jelentős - száma az 1500m-es futás is. Az 
elért eredmények és a már említett három versenyszámcsoport alapján a versenyzők 
tipizálását is elvégeztük. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az adott mintánk esetében 
mindenki a futó-ugró típusú versenyzők csoportjába sorolható. Ebből a szempontból 
második helyen 8:2-re a futó-dobó típusú eredmények léptek előre. Az ugró-dobó típus 
második helyen, csak két versenyzőnél volt tapasztalható. A kapott eredményekből (1-10 
helyezett) megállapíthatjuk, hogy a tízpróba eredményességéhez a kiváló futószámok mellett 
kimagasló ugrószámok és átlagosnak mondható dobószámok voltak szükségesek. Ez alól csak 
a 3. helyezett kubai L. Suáres volt a kivétel, aki gyengébb futószámait egy kimagasló 
gerelyhajítással (76,94m.) kompenzálta. A kilencedik szám utáni helyezések alapján 
elmondhatjuk, hogy 1-10 sorrendisége nagy százalékban már ekkor eldőlt (persze ehhez aztán 
sok jó futás is kellett, amely nem feltétlenül egyéni csúcspróbálkozásokat jelentett, de sokkal 
inkább olyan futást, ami a helyezéseken történő javítást, vagy a helyezés biztos megőrzését 
célozta meg). Ezen szempont alapján (az 1500m-es futás után) változás csak a 4-5. helyen 
történt. 
  
  
33..  TTaakktt iikkaaii   kküüllöönnbbssééggeekk  kkllaasssszziiss  kkeelleett--aaff rr iikkaaii   ééss  kkaauukkáázzuussii   fféérr ff ii   880000mm--eess  ffuuttóókk  
vveerr sseennyyzzéésséébbeenn  vvii lláággvveerr sseennyy  ddöönnttőőkköönn  
GGyyiimmeess  ZZss..,,  BBeenncczzeennlleeii ttnneerr  OO..,,  VVáággóó  BB..,,  SSááffáárr  SS..,,  SSzzaallmmaa  LL..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  AAttllééttiikkaa  TTaannsszzéékk  
  
TTiizzeennkkéétt  OOll iimmppiiaa  ééss  ttiizzeennhháárroomm  VVii lláággbbaajjnnookkssáágg  fféérrff ii   880000mm--eess  ffuuttóóddöönnttőőjjéétt  eelleemmeezzvvee  aarrrraa  
kkeerreessttüünnkk  vváállaasszztt,,  vvaann  ee  bbáárrmmii llyyeenn  kküüllöönnbbsséégg  aa  ddöönnttőőkk  ssoorráánn  mmuuttaattootttt  ttaakkttiikkaaii   vviisseellkkeeddééssbbeenn  
vvii lláággkkllaasssszziiss  kkeelleett--aaffrriikkaaii   ((KK--AA))  ééss  kkaauukkáázzuussii   ((KKaauu))  ffuuttóókk  kköözzöötttt..  KKéétt  mmuuttaattóóvvaall   jjeell lleemmeezzttüükk  aa  
ttaakkttiikkaaii   vviisseellkkeeddéésstt::  aa  mmeezzőőnnyyöönn  bbeellüüll ii   hheellyyeezzkkeeddéésssseell   ééss  aazz  ii rraammbbeeoosszzttáássssaall ..  EEnnnneekk  
éérrddeekkéébbeenn  eeggyysszzeerrűű  vviiddeeoo  eelleemmzzééss  sseeggííttssééggéévveell   mmeeggááll llaappííttoottttuukk  ééss  rrööggzzíítteettttüükk  aa  kkééssőőbbbbii   eellssőő  
hháárroomm  hheellyyeezzeetttt  ffuuttóó  ppii ll llaannaattnnyyii   mmeezzőőnnyybbeell ii   ppoozzíícciióójjáátt  220000,,  440000,,  550000,,  660000,,  ééss  770000mm--nnééll ,,  
vvaallaammiinntt  aa  rréésszziiddeejjéétt  220000,,  440000,,  ééss  660000mm--nnééll   ((nn==5577::  KK--AA  3333;;  KKaauu  2244))..  
AAzz  ááttllaaggooss  vveerrsseennyy  tteell jjeessííttmméénnyybbeenn  nneemm  ttaallááll ttuunnkk  ssttaattiisszzttiikkaaii   kküüllöönnbbssééggeett  aa  ccssooppoorrttookk  kköözzöötttt  
((KK--AA  11::4444,,2211  ±±  11,,22  mmpp  vvss..  KKaauu  11::4444,,7755  ±±  11,,00  mmpp))..  SSzziiggnnii ff iikkáánnssaann  ((pp<<00,,000055))  ggyyoorrssaabbbb  ááttllaaggooss  
rréésszziiddőőtt  ttaallááll ttuunnkk  220000mm--nnééll   aa  KK--AA  ccssooppoorrttnnááll   aa  KKaauu  ffuuttóókkhhoozz  kkééppeesstt    ((KK--AA  2244,,00  ±±  00,,66  mmpp  vvss..  
KKaauu  2255,,1188  ±±  00,,66  mmpp))..  AAzz  ááttllaaggooss  440000mm--eess  rréésszziiddőő  kkiisssséé  --  nneemm  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  --  ggyyoorrssaabbbb  vvooll tt  aa  
KK--AA  ffuuttóókknnááll   ((KK--AA  5511,,7755  ±±  11,,66  mmpp  vvss..  KKaauu  5522,,3388  ±±  11,,44  mmpp)),,    
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ddee  aa  mmáássooddiikk  440000mm  iiddeejjee  kköözzeell   aazzoonnooss  vvooll tt  aa  kkéétt  ccssooppoorrttnnááll   ((KK--AA  5522,,4466  ±±  00,,88  mmpp  vvss..  KKaauu  
5522,,3377  ±±  00,,66  mmpp))..  SSzziiggnnii ff iikkáánnss  kküüllöönnbbsséégg  vvooll tt  aa  kkéétt  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt  aazz  ááttllaaggooss  mmeezzőőnnyyöönn  bbeellüüll ii   
ppoozzíícciióóbbaann  eeggéésszzeenn  550000mm--iigg,,  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aaff rriikkaaii   eellőőnnnnyyeell ..  AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  kküüllöönnbbssééggeett  aa  
220000mm--nnééll   mméérrttüükk  ((KK--AA  33,,99  ±±  11,,1177  vvss..  KKaauu  55,,33  ±±  00,,99))..  EErrőőtteell jjeess  ffeellzzáárrkkóózzáássii   kkíísséérrlleetteett  
ff iiggyyeell ttüünnkk  mmeegg  aa  kkaauukkáázzuussii   ffuuttóókknnááll   550000  ééss  770000mm  kköözzöötttt..  SSzziiggnnii ff iikkáánnssaann  ((pp<<00,,0055))  ttööbbbb  
mmeezzőőnnyyöönn  bbeellüüll ii   eellőőzzéésstt  ttaallááll ttuunnkk  aa  KKaauu  ccssooppoorrttnnááll   550000  ééss  660000mm  kköözzöötttt  aa  KK--AA  ffuuttóókkhhoozz  
kkééppeesstt  ((KK--AA  00,,2244  ±±  00,,77  vvss..  KKaauu  00,,9955  ±±  11,,44))..  AA  lleeggttööbbbb  eellőőzzéésstt  aa  ccéélleeggyyeenneessbbeenn  pprroodduukkááll ttáákk  aa  
ccssooppoorrttookk,,  ddee  éérrttéékkbbeenn  nneemm  ttaallááll ttuunnkk  kküüllöönnbbssééggeett  ((KK--AA  11,,0099  ±±  00,,44  vvss..  KKaauu  11,,0088  ±±  00,,66))..  AA  
vvééggssőő  hheellyyeezzééssbbeenn  sszziinnttéénn  nneemm  vvooll tt  kküüllöönnbbsséégg  aa  kkéétt  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt..  
  
  
44..  AAtt lleett iikkuuss  kkééppeessssééggeekk  öösssszzeehhaassoonnll ííttáássaa  tteessttaallkkaatt ii   mmuuttaattóókkkkaall   77--1111  éévveess  kkoorr oosszzttáállyynnááll   
SSzzaabbóó  EE..11,,22,,  KKeerreesszztteessii   KK..33,,  MMiihhaall iiccssnnéé  IIggllóóii   NN..11,,  11KKaappoossvváárr ii   EEggyyeetteemm,,  EEOOSSZZKK  
SSppoorrttsszzoollggááll ttaattáássii   CCssooppoorrtt,,  KKaappoossvváárr,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  DDookkttoorr ii   IIsskkoollaa,,  BBuuddaappeesstt,,  
33DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  GGaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii   ééss  VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KKaarr,,  DDeebbrreecceenn,,  SSppoorrttggaazzddaassáágg  
ééss  mmeenneeddzzssmmeenntt  TTaannsszzéékk  
  
MMuunnkkáánnkk  ssoorráánn  aallssóó  ttaaggoozzaattooss  ggyyeerrmmeekkeekk  tteessttii   ffeejj lleettttssééggéétt  ééss  aattlleettiikkuuss  kkééppeessssééggeeii tt  mméérrttüükk  ffeell   
ééss  éérrttéékkeell ttüükk  aa  kköözzttüükk  lléévvőő  kkaappccssoollaattoott..  KKeesszztthheellyy  vváárroossáábbaann,,  22000099--bbeenn  ttöörrttéénntt  aazz  aaddaattffeellvvéétteell   
77--1111  éévveess  ááll ttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  kköörréébbeenn..  ÖÖsssszzeesseenn  339988  ggyyeerrmmeekkeett,,  118888  ff iiúútt  ééss  221100  lláánnyytt  
vviizzssggááll ttuunnkk,,  aammii   aa  vváárrooss  ee  kkoorroosszzttáállyyáárraa  nnéézzvvee  rreepprreezzeennttaattíívv  mmiinnttaa..  MMéérrttüükk  tteessttmmaaggaassssáágguukkaatt,,  
tteessttttöömmeeggüükkeett,,  ppllaasszzttiikkuuss  iinnddeexxüükkeett,,  bbiicceeppss  ééss  ttrriicceeppss  bbőőrrrreeddőő  mméérreettüükkeett..  KKiisszzáámmííttoottttuukk  aa  
ggyyeerrmmeekkeekk  ddeecciimmááll iiss--  ééss  mmoorrffoollóóggiiaaii   éélleettkkoorráátt,,  BBMMII  iinnddeexxüükkeett,,  öösssszzeehhaassoonnll ííttoottttuukk  aa  
ggyyeerrmmeekkeekk  mmoottoorrooss  tteell jjeessííttmméénnyyéévveell ..  AAttlleettiikkuuss  kkééppeessssééggüükkeett  2200  mm--eess  vváággttaaffuuttáássssaall ,,  hheellyybbőőll   
ttáávvoolluuggrráássssaall ,,  mmeeddiicciinnllaabbddaa  ddoobbááss  kkéétt  kkeezzeess  aallssóó  ddoobbáássssaall   eellőőrree,,  66  ppeerrcceess  ttaarrttóóss  ffuuttáássssaall   ééss  
aakkaaddáállyyppáállyyaa  ffeellmméérréésseekkkkeell   tteesszztteell ttüükk..  AAzz  aaddaattookk  ffeellddoollggoozzáássáátt  SSPPSSSS  ssttaattiisszzttiikkaaii   pprrooggrraammmmaall ,,  
eeggyysszzeemmppoonnttooss  vvaarriiaanncciiaaaannaall íízziisssseell   vvééggeezzttüükk..  KKiisszzáámmííttoottttuukk  aa  ttuullaajjddoonnssáággookk  ááttllaaggáátt,,  aazz  ááttllaagg  
hhiibbáájjáátt,,  sszzééllssőő  éérrttéékkeekkeett,,  sszzóórrááss  ééss  vvaarriiáácciióóss  eeggyyüütttthhaattóó  éérrttéékkeekkeett..  AAzz  ááttllaaggéérrttéékkeekk  kköözzööttttii   
kküüllöönnbbssééggeekk  mmeeggbbíízzhhaattóóssáággáátt  tt--pprróóbbáávvaall   vviizzssggááll ttuukk..  AA  kküüllöönnbbssééggeett  55%%  hhiibbaavvaallóósszzíínnűűsséégg  
eesseettéénn  tteekkiinntteettttüükk  sszziiggnnii ff iikkáánnssnnaakk..  PPeeaarrssoonn  ffééllee  kkoorrrreelláácciióósszzáámmííttáásstt  vvééggeezzttüünnkk  aarrrraa  
vvoonnaattkkoozzóóaann,,  hhooggyy  éérrttéékkeell jjüükk  mmii llyyeenn  öösssszzeeffüüggggééss,,  kkaappccssoollaatt  mmuuttaattkkoozziikk  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  tteessttii   
ffeejj lleettttssééggee  ééss  aazz  aattlleettiikkuuss  tteell jjeessííttmméénnyyeekk  kköözzöötttt..  AA  tteessttmmaaggaassssáágg  mmiinndd  aa  ff iiúúkknnááll ,,  mmiinndd  aa  
lláánnyyookknnááll   aa  mmeeddiicciinnllaabbddaa  ddoobbáássssaall   mmuuttaatt  sszzoorrooss  öösssszzeeffüüggggéésstt..  KKaappccssoollaattaa  aa  2200  mm--eess  
vváággttaaffuuttáássssaall   ééss  aazz  aakkaaddáállyyppáállyyáánn  eelléérrtt  eerreeddmméénnnnyyeell   sszzoorroossaabbbb,,  mmiinntt  aa  hheellyybbőőll   ttáávvoolluuggrráássssaall   
ééss  ttaarrttóóss  ffuuttáássssaall ..  AA  tteessttttöömmeegg  kkaappccssoollaattaa  mmiinnddkkéétt  nneemmnnééll   aa  mmeeddiicciinnllaabbddaa  ddoobbáássssaall   sszzoorroossaabbbb,,  
mmiinntt  aa  ttööbbbbii   tteell jjeessííttmméénnnnyyeell ..  AA  tteessttttöömmeegg  iinnddeexx,,  aa  ppllaasszzttiikkuuss  iinnddeexx,,  aa  bbiicceeppss  ééss  ttrriicceeppss  
bbőőrrrreeddőőkk  kkaappccssoollaattaa  aazz  eerreeddmméénnyyeekkkkeell   ssookk  eesseettbbeenn  nneemm  sszziiggnnii ff iikkáánnss,,  ii ll lleettvvee  aazz  eesseetteekk  
nnaaggyyoobbbb  rréésszzéébbeenn  llaazzaa,,  eellhhaannyyaaggoollhhaattóó  kkaappccssoollaattoott  mmuuttaatt..  AAzz  iiss  mmeeggááll llaappíítthhaattóó,,  hhooggyy  aa  
ddeecciimmááll iiss  éélleettkkoorr  sszzoorroossaabbbb  kkaappccssoollaattoott  mmuuttaatt  aa  ssppoorrtt  tteell jjeessííttmméénnnnyyeell ,,  mmiinntt  aa  mmoorrffoollóóggiiaaii   
éélleettkkoorr..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   kkiissiisskkoolláássookk,,  tteessttmméérreetteekk,,  aattlleettiikkuuss  tteesszztteekk  
  
  
55..  AA  ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss  ééss  éérr iinnttőőmmaaggaassssáágg  kköözztt ii   kküüllöönnbbsséégg  kkiinneemmaatt iikkaaii   tt iisszzttáázzáássaa  
((éérr iinnttőőmmaaggaassssáágg,,  ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss,,  lleevveeggőőbbeenn  ttaarr ttóózzkkooddáássii   iiddőő))  
DDiióóss  BB..,,  SSááffáárr  SS..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  AAttllééttiikkaa  
TTaannsszzéékk,,  BBuuddaappeesstt  
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BBeevveezzeettééss::    
NNaappjjaaiinnkkbbaann  mméégg  mmiinnddiigg  eellőőffoorrdduull   ffooggaalloommzzaavvaarr  aa  ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss  ééss  aazz  éérriinnttőőmmaaggaassssáágg  
kköözzöötttt..  TTööbbbb  éévvttiizzeeddee  aallkkaallmmaazzzzuukk  aa  SSaarrggeenntt  tteesstteett  ((SSaarrggeenntt  11992211)),,  mmeellyy  aa  lláább  ddiinnaammiikkuuss  
eerreejjéénneekk  ffeellmméérréésséérree  sszzoollggááll ..  UUggyyaannaakkkkoorr  sszzáámmooss  aallkkaalloommmmaall   vviizzssggááll ttáákk  aa  ffüüggggőőlleeggeess  
ffeelluuggrrááss  ttöörrvvéénnyysszzeerrűűssééggeeii tt  iiss  ((BBoossccoo  ééss  KKoommii   11998800,,  BBoossccoo  ééss  mmttssaaii   11998833,,  BBoossccoo  11999922))..  NNeemm  
ccssaakk  aa  ffooggaalloommzzaavvaarr,,  hhaanneemm  tteerrmmiinnoollóóggiiaaii   ttéévveesszzttééss  ttiisszzttáázzáássaa  éérrddeekkéébbeenn  vvééggeezzttüükk  eell   
vviizzssggáállaattuunnkkaatt,,  aammeellyy  ssoorráánn  aa  ffüüggggőőlleeggeess  ffeelluuggrrááss  ééss  aazz  éérriinnttőőmmaaggaassssáágg  kköözzööttttii   kkiinneemmaattiikkaaii   
jjeell lleemmzzőőkkeett  vveettttüükk  ggóórrccssőő  aalláá..  
HHiippoottéézziisseekk ::  
FFeell ttéétteelleezzééssüünnkk  sszzeerriinntt,,  eell ttéérrééss  ttaalláállhhaattóó  aazz  éérriinnttőőmmaaggaassssáágg  nnuummeerriikkuuss  éérrttéékkeeii ,,  ii ll lleettvvee  aa  
ssúúllyyppoonnttvvááll ttoozzááss  kköözzöötttt..  FFeell ttéétteelleezzééssüünnkk  sszzeerriinntt,,  aa  SSaarrggeenntt  tteesszztteett  nneemm  bbeeffoollyyáássooll jjaa  aa  
ddoommiinnáánnss  oollddaall ii   vvééggttaagg  ((kkaarr))  vveerrttiikkááll iiss  lleennddííttééssee..  HHiippoottéézziissüünnkk  sszzeerriinntt  aazz  eerrőőppllaattóónn  mméérrtt  
lleevveeggőőbbeenn  ttaarrttóózzkkooddáássii   iiddőő  nneemm  ffüügggg  aa  ddoommiinnáánnss  oollddaall ii   kkaarr  vveerrttiikkááll iiss  lleennddííttééssééttőőll ..    
VViizzssggáállaatt ii   mmóóddsszzeerr eekk,,  --  sszzeemmééllyyeekk,,  --  kköörr üüllmméénnyyeekk::   
TTiizzeennkkéétt  eeggéésszzssééggeess,,  kküüllöönnbböözzőő  ssppoorrttáággaakkbbaann  eeddzzeetttt,,  öönnkkéénntteess  fféérrff ii   eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóótt  
vviizzssggáállaattuunnkk..  MMiinndd  aa  SSaarrggeenntt  tteesszzttnnééll ,,  mmiinndd  aa  ffüüggggőőlleeggeess  ffeelluuggrráássnnááll   CCMMJJ  ffeelluuggrráásstt  
aallkkaallmmaazzttuunnkk  ((ppáárrooss,,  jjoobbbb,,  bbaall   kkaarrlleennddííttééss))..  AAzz  éérriinnttőőmmaaggaassssáágg  mméérrééssee  uuttáánn  22  ccmm  bbeeoosszzttáássúú  
rrööggzzíítteetttt  vveerrttiikkááll iiss  sskkáállaa  eellőőtttt  uuggrroottttaakk  aa  vviizzssggáállaattii   sszzeemmééllyyeekk,,  lleennddüülleettsszzeerrzzééss  nnééllkküüll ..  KKéétt  
ffeelluuggrrááss  kköözzüüll   aa  ffeellnnyyúúlláássii   mmaaggaassssáágghhoozz  kkééppeesstt  nnaaggyyoobbbb  kküüllöönnbbssééggeett  eerreeddmméénnyyeezzőő  aaddaattoott  
hhaassoonnll ííttoottttuukk  öösssszzee  aa  22DD  DDYYNNAA  eerrőőppllaattóónn  mméérrtt  CCMMJJ  ffeelluuggrráássookkkkaall   ((ppáárrooss,,  jjoobbbb,,  bbaall   
kkaarrlleennddííttééss))..  AAzz  eerrőő--iiddőő  ggöörrbbéékkeett  330000  HHzz--eenn  kkoommppuutteerreenn  rrööggzzíítteettttüükk  aa  kkééssőőbbbbii   aaddaatteelleemmzzééss  
ccééll jjáábbóóll ..  SSúúllyyeerrőőtt  ((FFgg;;  NN)),,  lleevveeggőőbbeenn  ttaarrttóózzkkooddáássii   iiddőőtt  ((ttaaii rr;;  ss)),,  ffeelluuggrráássii   mmaaggaassssáággoott  ((hh;;  mm)),,  
vvaallaammiinntt  tteell jjeessííttmméénnyytt  ((PP;;  WW))  kkaallkkuullááll ttuunnkk..  KKiisszzáámmííttoottttuukk  aa  vvááll ttoozzóókk  ááttllaagg  ééss  sszzóórrááss  éérrttéékkeeii tt..  
KKoorrrreellááll ttuukk  aazz  aaddaattookkaatt,,  ééss  aazz  ááttllaaggookkaatt  eeggyymmiinnttááss  SSttuuddeenntt  tt--pprróóbbáávvaall   hhaassoonnll ííttoottttuukk  öösssszzee  
((pp<<00,,0055))..  
EErr eeddmméénnyyeekk ::  
AA  SSaarrggeenntt  tteesszztt  ssoorráánn  mméérrtt,,  éérriinnttőőmmaaggaassssáágg  ééss  ffeellnnyyúúlláássii   mmaaggaassssáágg  kküüllöönnbbssééggéébbőőll   kkaallkkuullááll tt  
éérrttéékk  jjeelleennttőősseenn  kküüllöönnbböözzöötttt  aazz  eerrőőppllaattóónn  mméérrtt  CCMMJJ  ffeelluuggrráássookkttóóll ..  NNeemm  ttaallááll ttuunnkk  kküüllöönnbbssééggeett  
aa  ppáárrooss,,  ii ll lleettvvee  aazz  eeggyy  kkéézzzzeell   vvééggrreehhaajj ttootttt  ffeelluuggrráássookk  aallaatttt  mméérrtt  ffeelluuggrráássii   mmaaggaassssáágg  kköözzöötttt  sseemm  
aa  SSaarrggeenntt  tteesszztt  ssoorráánn,,  sseemm  aazz  eerrőőppllaattóónn  vvééggrreehhaajj ttootttt  CCMMJJ  ffeelluuggrráássookk  ssoorráánn..  EEzzzzeell   
öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  nneemm  vvooll tt  kküüllöönnbbsséégg  aa  lleevveeggőőbbeenn  ttaarrttóózzkkooddáássii   iiddőő,,  vvaallaammiinntt  aa  kkaallkkuullááll tt  
tteell jjeessííttmméénnyy  ááttllaaggaaii   kköözzöötttt  sseemm..  
KK öövveettkkeezztteettéésseekk ::  
MMiivveell   aa  SSaarrggeenntt  tteesszztt  eerreeddmméénnyyeessssééggéétt  nneemm  bbeeffoollyyáássooll jjaa  aa  ddoommiinnáánnss  kkaarr  vveerrttiikkááll iiss  lleennddííttééssee,,  
vvaallaammiinntt  aazz  eerrőőppllaattóónn  mméérrtt  lleevveeggőőbbeenn  ttaarrttóózzkkooddáássii   iiddőő  nneemm  ffüüggggöötttt  aa  ddoommiinnáánnss  oollddaall ii   kkaarr  
vveerrttiikkááll iiss  lleennddííttééssééttőőll   sseemm,,  hhiippoottéézziissüünnkkeett  eell ffooggaaddjjuukk..  EErreeddmméénnyyeeiinnkkbbőőll   aarrrraa  aa  
kköövveettkkeezztteettééssrree  jjuuttoottttuunnkk,,  hhooggyy  aa  ffooggaalloommzzaavvaarr  ttiisszzttáázzáássáárraa  sszzüükksséégg  vvaann,,  hhiisszzeenn  aa  kkéétt  tteesszztt  
kköözzöötttt  jjeelleennttőőss  kküüllöönnbbssééggeett  ttaallááll ttuunnkk..  JJaavvaassllaattuunnkk,,  hhooggyy  aa  SSaarrggeenntt  tteesszztteett  eerrőőppllaattóónn  
vvééggeezztteessssüükk,,  eezzááll ttaall   aa  rrööggzzíítteetttt  vvááll ttoozzóókk  mmeell lleetttt  aazz  éérriinnttőőmmaaggaassssáágg  iiss  mméérrhheettőő  eeggyy  uuggrrááss  aallaatttt..  
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22..  sszzeekkcciióó  
  

PPrr eevveenncciióó  ééss  rr eehhaabbii ll ii ttáácciióó  aa  kkiinneezziioollóóggiiáábbaann  II ..  
  
  
11..  ÁÁll ttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  ááll lláássssttaabbii ll ii ttáássaa,,  ééss  ppsszziicchhoommeettrr iiaaii   jj eell lleemmzzőőii   
SSzzaallaayy  PP..11,,  SSiippooss  KK..33,,  DDeettvvaayy  ZZss..22,,  BBrreettzz  KK..44,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF))  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,  22MMaaggyyaarr   
TTáánnccmműűvvéésszzeettii   FFőőiisskkoollaa,,  BBuuddaappeesstt,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   
KKaarr  ((TTFF))  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk,,  44SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  BBiioommeecchhaanniikkaa  TTaannsszzéékk  

  
BBeevveezzeettééss::   
KKoorráábbbbii   mméérréésseeiinnkk  eerreeddmméénnyyeeiibbőőll   nnyyii llvváánnvvaallóóvváá  vvááll tt,,  hhooggyy  aazz  ááll lláássssttaabbii ll ii ttáásstt,,  aazz  
eeggyyeennssúúllyyttaarrttáásstt,,  ééss  aa  kkoooorrddiinnáácciióótt  ppsszziicchhiikkaaii   ffaakkttoorrookk  bbeeffoollyyáássooll jjáákk..  JJeelleenn  mmuunnkkaa  ccééll jjaa  aa  
ssttaabbii ll ii ttáássii   ppaarraamméétteerreekk,,  ééss  aa  ppsszziicchhiikkaaii   ffaakkttoorrookk  kkoorrrreelláácciióóiinnaakk  aa  vviizzssggáállaattaa..  
MM eettooddiikkaa::  
AA  kkuuttaattáássuunnkkaatt  FFeeggyyvveerrnneekkeenn  aa  MMóórraa  FFeerreenncc  ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskkoolláábbaann  22001122  éévvbbeenn  vvééggeezzttüükk..  AA  
vviizzssggáállaattbbaann  öösssszzeesseenn  4466  ffőő  ááll ttaalláánnooss  iisskkoollaaii   ttaannuullóó  vveetttt  rréésszztt..    
SSzzáámmííttóóggééppppeell   vveezzéérreell tt  ssttaabbii lloomméétteerrtt  hhaasszznnááll ttuukk  ffeell   aa  mméérréésseekkhheezz,,  aa  pprrooggrraamm  mmeeggnneevveezzééssee::  
FFEEEEDD--BBAACCKK  110033//CC  ZZWWEEII..  PPSSYYCCHHOO--88  ttiippúússúú  ddii ff ffeerreenncciiááll iiss  mméérrőőbbeerreennddeezzééss  pprrooggrraammjjáátt  
aallkkaallmmaazzttuukk  aa  rreeaakkcciióóiiddőő  mméérrééssééhheezz..  DDYYNNAA--88  uunniivveerrssaall iiss  eerrőőmméérrőő  sszzoollggááll tt  aa  sszzoorrííttóóeerrőő  
mméérréésséérree..  AAzz  iisskkoolláásskkoorrúú  ff iiaattaallookk  sszzoocciiááll iiss  sszzoorroonnggáássáátt  SSAASSCC--RR//HH  kkéérrddőőíívvvveell   vviizzssggááll ttuukk..    
EErr eeddmméénnyyeekk::   
AA  vváállaasszzttáássooss  rreeaakkcciióó  iiddőőkk  ááttllaaggaa  aa  ff iiúúkknnááll   440033  mmss..((ss==7722,,0011))  LLáánnyyookknnááll   441166  mmss..  ((ss==5566,,1199))  
vvooll tt..  AA  RRoommbbeerrgg  tteesszztt  ssttaabbii lloommeettrriiááss  eerreeddmméénnyyéénneekk  aazz  ááttllaaggaa  aa  ff iiúúkknnááll   1111,,55  mmmm  ((ss==33,,0055))  aa  
lláánnyyookknnááll   1100,,88mmmm  ((ss==  33,,1111))..    
AA  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteesszztteekk  tteekkiinntteettéébbeenn  iiss  jjoobbbb  eerreeddmméénnyytt  éérrtteekk  eell   aa  lláánnyyookk,,  tteell jjeessííttmméénnyyüükk::  
6688,,22%%  mméégg  aa  ff iiúúkkéé  6666,,99%%..  NNyyii llvváánnvvaallóó,,  hhooggyy  aa  ff iiúúkk  kkéézzii   sszzoorrííttóóeerreejjee  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  nnaaggyyoobbbb::  
220011,,99NN,,  aa  lláánnyyookkéé  116655NN..  AA  sszzoocciiááll iiss  sszzoorroonnggááss  tteesszztt  eerreeddmméénnyyeekk  aarrrraa  uuttaallnnaakk,,  hhooggyy  aa  lláánnyyookk  
sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  sszzoorroonnggóóbbbbaakk::  2211,,2233,,    mmíígg  aa  ff iiúúkk  eerreeddmméénnyyee::  1166,,6622..  EEzztt  aazz  eerreeddmméénnyytt  aa  ttáárrssaakk  
rréésszzéérrőőll   jjeelleennttkkeezzőő  nneeggaattíívv  éérrttéékkeellééssttőőll   vvaallóó  fféélleelleemm  sskkáálláájjáánn  mmuuttaattttuukk  kkii ..    
KKoorrrreelláácciióóss  vviizzssggáállaattaaiinnkk  ttööbbbb  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kkaappccssoollaattoott  ttáárrttaakk  ffeell ,,  mmeellyyeekk  kköözzüüll   aa  sszzoorrííttóóeerrőő  
ééss  aa  mmoozzdduullaattggyyoorrssaassáágg  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kkaappccssoollaattáárraa  uuttaalluunnkk..  
MM eeggbbeesszzééllééss::   
VViizzssggáállaattaaiinnkkbbóóll   kkii ttűűnntt,,  hhooggyy  aa  ppsszziicchhiikkaaii   ttéénnyyeezzőőkk  aazz  eeggyyeennssúúllyyrraa,,  ééss  aa  kkoooorrddiinnáácciióóss  
tteell jjeessííttmméénnyyeekkrree  hhaattáássssaall   vvaannnnaakk..    
MMeeggááll llaappííttáásstt  nnyyeerrtt,,  hhooggyy  aazz  eerrőő,,  aazz  eeggyyeennssúúllyyii   ssttaabbii ll ii ttááss,,  ééss  aa  rreeaakkcciióóiiddőő  aa  sszzoocciiááll iiss  
sszzoorroonnggááss  jjeell lleemmzzőőkk  ttüükkrréébbeenn  iiss  éérrtteellmmeezzhheettőőkk..  
AA  mméérréésseekk  eellvvééggzzéésséétt,,  aa  ttaannuullóókk  eeggyyüüttttmműűkkööddőő  mmaaggaattaarrttáássaa  jjeelleennttőősseenn  sseeggíítteettttee..    
  
  
22..  EEggéésszztteesstt   kkoooorr ddiinnáácciióó  ééss  ppsszziicchhoommeettrr iiaaii   kkaarr aakktteerr iisszztt iikkáákk  

HHoorrvváátthh  TT..11,,  BBrreettzz  KK..JJ..22,,  NNéémmeetthh  EE..11,,  BBaarrnnaa  TT..11,,  BBrreettzz  KK..33,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF))  KKüüzzddőőssppoorrtt  TTaannsszzéékk,,  22ÓÓbbuuddaaii   EEggyyeetteemm,,  BBuuddaappeesstt,,  
33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBiioommeecchhaanniikkaa  TTaannsszzéékk  
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BBeevveezzeettééss  
AA  mmoozzggáásskkoooorrddiinnáácciióó  aazz  eeggéésszztteesstt,,  vvaaggyy  eeggyyeess  tteessttrréésszzeekk  mmoozzggáássáánnaakk  ddiinnaammiikkuuss  
sszzaabbáállyyoozzáássaa,,  aa  kkoooorrddiinnááttááiivvaall   mmeegghhaattáárroozzhhaattóó  ccééllppoonntt,,  ccééll ffeellüülleett,,  vvaaggyy  ttáárrggyy  eelléérrééssee  
éérrddeekkéébbeenn..  AA  ccééll ii rráánnyyooss  aakkcciióó  ssiikkeerréétt  aa  sszzeennzzoommoottoorrooss  kkvvaall ii ttáássookk  ééss  aa  ppsszziicchhiikkaaii   ffaakkttoorrookk  
bbeeffoollyyáássooll jjáákk..      
JJeelleenn  mmuunnkkaa  ccééll jjaa  aazz  aallssóóvvééggttaaggii ,,  sszzaabbáállyyoozzootttt  eerrőőkkii ffeejj ttéésseekk  mméérrééssee,,  aazz  eeggéésszztteesstt  
kkoooorrddiinnáácciióójjáánnaakk  vviizzssggáállaattaa,,  vvaallaammiinntt  aa  sszziimmuull ttáánn  hhaattóó  ppsszziicchhiikkaaii   ffaakkttoorrookk  ffeellddeerrííttééssee..  
MM eettooddiikkaa  
NNyyoollccvvaann  eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóó  vveetttt  rréésszztt  aa  mméérréésseekkbbeenn,,  4400  fféérrff ii   ééss  4400  nnőő..  AA  fféérrff iiaakk  ááttllaaggéélleettkkoorraa::  
2244,,1122  ++  66,,0022  éévv,,  aa  nnőőii   rréésszzttvveevvőőkkéé::  2244,,0055  ++  55,,9922  éévv..  AA  vviizzssggáállaatthhoozz  ssttaabbii lloomméétteerrtt  hhaasszznnááll ttuunnkk  
mmeellyy  eerrőőssííttőőhhöözz,,  mmiikkrroosszzáámmííttóóggéépphheezz  ééss  sszzeemmééllyyii   sszzáámmííttóóggéépphheezz  ccssaattllaakkoozziikk..  AA  „„ FFeeeeddpprraaxx  II””   
mmeeggnneevveezzééssűű  sszzooffttvveerrtt  hhaasszznnááll ttuunnkk..  
AA  mméérréésseekk  eellssőő  ssoorroozzaattáánnááll   aa  rréésszzttvveevvőő  eeddzzőőcciippőőbbeenn,,  kkiiss  tteerrppeesszzbbeenn  ááll ll   aa  ssttaabbii lloomméétteerreenn,,  aa  
lláábbaaii tt  ppáárrhhuuzzaammoossaann  eellhheellyyeezzvvee  oollyy  mmóóddoonn,,  hhooggyy  aa  cciippőőkk  bbeellssőő  ttaallppsszzééllee  kköözzööttttii   ttáávvoollssáágg  kkbb  
2255  ccmm  lleeggyyeenn..    
AA  mméérrééss  iinnddííttáássaakkoorr  aa  sszzáámmííttóóggéépp  mmoonnii ttoorr  kkééppeerrnnyyőőjjéénn  nnyyoollcc,,  ffeehhéérr  sszzíínnnneell   kkii ttööll ttöötttt  kköörr  
jjeelleenniikk  mmeegg  eell ll iippsszziiss  aallaakkzzaattbbaann,,..  EEzz  uuttóóbbbbii   aa  ppllaattffoorrmmrraa  lleekkééppzzeetttt  „„ vvaallóóddii ””   eell ll iippsszziiss  
kkiiccssiinnyyíítteetttt  mmáássaa..  AA  ppllaattffoorrmmoonn  mmeegghhaattáárroozzootttt  eell ll iippsszziiss  nnaaggyy  tteennggeellyyee::  22aa  ==  220033  mmmm,,  kkiiss  
tteennggeellyyee::  22bb  ==  9933,,77  mmmm,,  FFiiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  aa  ffeennttii   aaddaattookkaatt,,  aazz  eell ll iippsszziiss  bbáárrmmeellyy  ppoonnttjjáátt  
eelléérrhheettjjüükk  aa  ttaallppii   nnyyoommáásskköözzééppppoonnttttaall   aannééllkküüll ,,  hhooggyy  aa  lláábbaatt  eellmmoozzddííttaannáánnkk..  
AA  mméérrééss  vviisssszzaasszzáámmlláálláássssaall   kkeezzddőőddiikk..  EEkkkkoorr  aa  ttaallppii   nnyyoommáásskköözzééppppoonntt  hheellyyzzeettéérrőőll   nniinnccss  
vviisssszzaajjeellzzééss..  EEzzuuttáánn  aazz  eell ll iippsszziisseenn  eellhheellyyeezzkkeeddőő  nnyyoollcc  ffeehhéérr  kköörr  eeggyyiikkee  ppii rrooss  sszzíínnűűvvéé  vvááll iikk  ééss  
eeggyyiiddeejjűűlleegg  mmeeggjjeelleenniikk  aa  kkuurrzzoorr,,  mmeellyy  aa  nnyyoommáásskköözzééppppoonntt  hheellyyéétt  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg..  UUttóóbbbbii tt,,  aa  
ttöömmeeggkköözzééppppoonntt  áátthheellyyeezzéésséévveell ,,  aa  ppii rrooss  sszzíínnűű  kköörrrree  mmoozzggaattjjuukk..  TTaalláállaatt  eesseettéénn  eeggyy  mmáássiikk  kköörr  
vvááll tt  sszzíínntt  ééss  aa  ccééll   kköövveettééssee  ffoollyyttaattóóddiikk    AA  2200  ss  aallaattttii   ttaalláállaattookk  sszzáámmáátt  aa  sszzáámmííttóóggéépp  kkii jjeellzzii ..  
AA  mméérrőőrreennddsszzeerrtt  jjeellggeenneerrááttoorr  vveezzéérreell ii ,,  aa  ssttiimmuulláácciióó  ssoorrrreennddjjee  nneemm  iissmmééttllőőddiikk..  AA  pprróóbbaa  iiddeejjee  
2200  ss..  AA  ccééll ,,  mmiinnééll   ttööbbbb  ppii rrooss  kköörrtt  eelléérrnnii   aa  mmeeggaaddootttt  iiddőőkkeerreettbbeenn..  
AA  rréésszzttvveevvőőkk  kkii ttööll ttööttttéékk  aa  SSppiieellbbeerrggeerr::  SSTTPPII--HH,,  YY--11  kkéérrddőőíívv  „„ SSttaattee””   eellnneevveezzééssűű  eellssőő  rréésszzéétt,,  
mmeellyy  aazz  aakkttuuááll iiss  ppsszziicchhiikkaaii   ááll llaappoott  sszzoorroonnggááss,,  kkíívváánnccssiissáágg,,  hhaarraagg,,  ddeepprreesssszziióó  ppaarraamméétteerreeii tt  
ddeerrííttii   ffeell ..  
EErr eeddmméénnyyeekk  
AA  mméérrééssii   aaddaattookk  lleeíírróó  ssttaattiisszzttiikkááii tt  ééss  aa  SSppiieellbbeerrggeerr  tteesszztt  eerreeddmméénnyyeeii tt  ttáábblláázzaattookkoonn  mmuuttaattjjuukk  
bbee..  AA  fféérrff iiaakknnááll   ééss  aa  nnőőkknnééll   aa  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteell jjeessííttmméénnyy  mmaaxxiimmuummaa  eeggyyaarráánntt  1133  ppoonntt  vvooll tt  ((2200  
ss  aallaattttii   ttaalláállaattookk  sszzáámmaa))..  EEzztt  aazz  aaddaattoott  hhaasszznnáállvvaa  mmeegghhaattáárroozzhhaattóó,,  hhooggyy  eeggyy  ppoonntt  eelléérrééssééhheezz  
ááttllaaggoossaann  tt  ==  11,,553388  ss  vvooll tt  sszzüükkssééggeess..  
KKoorrrreelláácciióóss  vviizzssggáállaattttaall   sszziiggnnii ff iikkáánnss  kkaappccssoollaatt  vvooll tt  kkiimmuuttaatthhaattóó  aazz  éélleettkkoorr  ééss  aa  tteessttttöömmeegg  
iinnddeexx  kköözzöötttt  ((rr  ==  00,,333377;;  pp  <<  00,,003333,,  ff ff ii )),,  aazz  éélleettkkoorr  ééss  aa  ddeepprreesssszziióó  iinnddeexxee  kköözzöötttt          ((rr  ==  --  00,,338888,,  
pp  <<  00,,001133,,  nnőőkk)),,  aa  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteell jjeessííttmméénnyy  //ppoonnttsszzáámm//  ééss  aa  „„ kkíívváánnccssiissáágg””   ppsszziicchhoommeettrriiaaii   
mmuuttaattóó  kköözzöötttt  ((rr  ==  00,,331133,,  pp  <<  00,,004499,,  ff ff ii )),,  aa  sszzoorroonnggááss  ééss  aa  hhaarraagg  kköözzöötttt                        ((rr  ==  00,,336688,,  pp  <<  
00,,002200,,  ff ff ii ,,  vvaallaammiinntt  rr  ==  00,,445500,,  pp  <<  00,,000044,,  nnőőkk)),,  aa  hhaarraagg  ééss  aa  ddeepprreesssszziióó  kköözzöötttt  ((rr  ==  00,,445522,,  pp  <<  
00,,000033,,  ff ff ii ))..  AA  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteesszzttbbeenn  mmuuttaattootttt  tteell jjeessííttmméénnyytt,,  eennnnééll   aa  vviizzssggáállaattii   ccssooppoorrttnnááll   ((4400  ++  
4400  ffőő)),,  nneemm  bbeeffoollyyáássooll ttaa  aa  tteessttmmaaggaassssáágg,,  aa  tteessttttöömmeegg  ééss  aa  tteessttttöömmeegg  iinnddeexx  ((BBMMII))  sseemm..    
MM eeggbbeesszzééllééss  
AA  ffeellhhaasszznnááll tt  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteesszztt  aa  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeekk  ssppeecciiááll iiss  kkééppeessssééggeeiinneekk  sszziinnttjjéérrőőll   
sszzoollggááll ttaatt  áátttteekkiinnttéésstt..  AAzz  iinnggeerrffoorrrrááss  ffeell iissmmeerrééssee  ééss  aazz  aarrrraa  aaddootttt  vváállaasszznnaakk,,  tteehháátt  aa  tteesstt  
ttöömmeeggkköözzééppppoonnttjjáánnaakk  ccééllkköövveettőő,,  ggyyoorrss  eellmmoozzddííttáássáánnaakk  mmeeggiinnddííttáássááiigg  eell tteell tt  iiddőő  eeggyy  ssppeecciiááll iiss,,  
vváállaasszzttáássooss  rreeaakkcciióóiiddőő,,  mmeellyynneekk  nnaaggyyssáággrreennddjjee  00,,33  ––  00,,66  ss..  EEhhhheezz  jjáárruull   aa  ttöömmeeggkköözzééppppoonntt,,  
ii ll lleettvvee  aa  nnyyoommáásskköözzééppppoonntt  ccééll ii rráánnyyooss  eellmmoozzddííttáássáánnaakk  iiddeejjee..  AA  kkéétt  iiddőő  öösssszzeeggee  jjuutt  kkii ffeejjeezzééssrree  
aazz  eerreeddmméénnyybbeenn..    
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AA    vvéélleettlleenn  ssoorrrreennddeett  mmeeggvvaallóóssííttóó  jjeellggeenneerrááttoorr  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  pprrooggrraamm  mmeeggttaannuulláássáátt  kkiizzáárrjjaa,,  
vviisszzoonntt  eeggyy  kkiiss  mméérrttéékkűű,,  uu..nn..  sszzeerreennccssee  ffaakkttoorrtt  iiss  bbeeiikkttaatt  aa  pprróóbbáábbaa..  EEllőőffoorrdduullhhaatt  uuggyyaanniiss  ttööbbbb,,  
eeggyymmáásshhoozz  kköözzeell ii   ppoonntt  vvéélleettlleennsszzeerrűű  kkii jjeellööllééssee,,  mmeellyy  eellőőnnyytt  jjeelleenntt..  CCééllsszzeerrűűnneekk  ttűűnnhheett  eemmiiaatttt  
aa  tteesszztt  iiddőőttaarrttaammáánnaakk  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássaa..  
EEbbbbeenn  aa  kkíísséérrlleettbbeenn  aa  kkoooorrddiinnáácciióóss  kkvvaall ii ttáássookk  aa  nnyyoommáásskköözzééppppoonnttoott  kkééppvviisseellőő  kkuurrzzoorr  
ooppttiimmááll iiss,,  eeggyyeenneess  vveezzeettéésséébbeenn  nnyyii llvváánnuullhhaattnnaakk  mmeegg..  AAzz  aakkcciióó  aa  kkoonncceennttrrááll tt  vviizzuuááll iiss,,  
vveesszzttiibbuulláárriiss  ééss  pprroopprriioocceeppttíívv  éérrzzéékkeellééss  ((vviisssszzaaccssaattoollááss))  mmeell lleetttt  aa  ff iinnoomm  kkoooorrddiinnáácciióótt,,  aa  
ppeerrii fféérriiáánn  mmeeggvvaallóóssuullóó  nneeuurroommuusszzkkuulláárriiss  aakkttiivvii ttáásstt  iiggéénnyyll ii ..  
AAzz  ááll llááss  ssttaabbii ll ii ttáássaa,,  aazz  eeggyyeennssúúllyyttaarrttááss  iiss  rréésszzee  aa  vviizzssggáállaattnnaakk,,  mmiivveell   aazz  eell ll iippsszziiss  aallaakkúú  
ffeellüülleetteett  aa  nnyyoommáásskköözzééppppoonnttttaall   tteell jjeesseenn  bbeejjáárrjjuukk,,  „„ TTúúll lleennddüülléésseekk  eesseettéénn”” ,,  aa  bbáázziissffeellüülleett  sszzéélléétt  
kköözzeell ííttjjüükk  ééss  kkeeddvveezzőőttlleenn  eesseettbbeenn  eezz  eeggyyeennssúúllyyvveesszzttééssrree  vveezzeetthheett..  
AA  ppsszziicchhoommeettrriiaaii   ppaarraamméétteerreekk  aakkttiivváácciióóss  sszziinnttjjeeii   eebbbbeenn  aa  vviizzssggáállaattbbaann  iiss  vviisszzoonnyyllaagg  
aallaaccssoonnyynnaakk  mmuuttaattkkoozzttaakk..  
  
  
33..  KK ooggnnii tt íívv  tteerr ááppiiaa  aa  PPaarr kkiinnssoonn  bbeetteeggeekk  rr eehhaabbii ll ii ttáácciióójj áábbaann  
SSzzaallaayy  KK..11,,  MM..  ddeenn  OOuuddeenn22,,  FFaayy  VV..33,,  BBrreettzz  KK..11,,  NNyyaakkaass  CCss..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  ((TTFF)),,  
BBuuddaappeesstt,,  22GGrroonniinnggeennii   EEggyyeetteemm,,  GGrroonniinnggeenn,,  GGrroonniinnggeenn,,  33SSzzeenntt  IIssttvváánn  KKóórrhháázz  RReehhaabbii ll ii ttáácciióóss  
IInnttéézzeettee,,  BBuuddaappeesstt  
  
BBeevveezzeettééss  
FFőővváárroossii   kkóórrhháázz  rreehhaabbii ll ii ttáácciióóss  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  nnyyoollcc  PPaarrkkiinnssoonn--bbeetteegg,,  hháárroomm  hhééttiigg  ttaarrttóó,,  
ssppeecciiááll iiss  tteesstteeddzzééssbbeenn  ((kkooggnnii ttíívv  tteerrááppiiaa))  vveetttt  rréésszztt  aa  GGrroonniinnggeennii   EEggyyeetteemm  ééss  aa  SSeemmmmeellwweeiiss  
EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarraa  eeggyyüüttttmműűkkööddéésséénneekk  kkeerreettéébbeenn..  AA  mmuunnkkaa  
mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  ééss  aannnnaakk  bbeeffeejjeezzééssee  uuttáánn  ppsszziicchhoo--ff iizziioollóóggiiaaii   mméérréésseekkeett  vvééggeezzttüünnkk  aa  bbeetteeggeekk  
rréésszzvvéétteelléévveell ..  AA  jjeelleenn  mmuunnkkaa  ccééll jjaa  aa  rreehhaabbii ll ii ttáácciióóss  ttrréénniinngg  hhaattéékkoonnyyssáággáánnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássaa,,  
eellssőőssoorrbbaann  aazz  eerrőőkkii ffeejj ttéésseekk,,  aa  vváállaasszzttáássooss  rreeaakkcciióóiiddőő,,  aazz  eeggyyeennssúúllyyii   ééss  aa  ff iinnoommkkoooorrddiinnáácciióóss  
ppaarraamméétteerreekk,,  aa  jjáárrááss  ddiinnaammiikkáájjaa  ééss  aa  kkaarrddiiááll iiss  ssttrreesssszz  aaddaattaaiinnaakk  ff iiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell ..  
MM eettooddiikkaa  
NNyyoollcc  ffőő,,  hhaatt  nnőő  ééss  kkéétt  fféérrff ii   vveetttt  rréésszztt  aa  mméérréésseekkbbeenn..  ÁÁttllaaggéélleettkkoorr::  6699,,33  ±±  77,,88  éévv..  
PPssyycchhoo  88  ddii ff ffeerreenncciiááll iiss  ppsszziicchhoo--ff iizziioollóóggiiaaii   mméérrőőbbeerreennddeezzéésstt  hhaasszznnááll ttuunnkk  aa  vváállaasszzttáássooss  
rreeaakkcciióóiiddőő  mméérrééssééhheezz..  DDYYNNAA--1111  eerrőőmméérrőővveell ,,  mmaarrkkoollóó  sszzoorrííttóó  aaddaapptteerrrreell   mméérrttüükk  aa  kkéézz  
eerrőőkkii ffeejj ttéésséétt..  TTFF  ssttaabbii lloomméétteerrrreell   vvééggeezzttüükk  eell   aa  RRoommbbeerrgg  tteesszztteekkeett  ééss  aa  kkoooorrddiinnáácciióóss  
vviizzssggáállaattoott..  AAzz  eellőőbbbbii   eesseettéébbeenn  aa  „„ KKrraaff tt--1122”” ,,  aazz  uuttóóbbbbiinnááll   aa  „„ FFEEEEDD  110033””   pprrooggrraammoott  
hhaasszznnááll ttuukk..  
EErr eeddmméénnyyeekk  ((KK iivvoonnaatt))  
  AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  ááttllaaggaaii tt  ééss  sszzóórráássaaii tt  aazz  11..  ttáábblláázzaattoonn  ffooggllaall ttuukk  öösssszzee..  

11..  ttáábblláázzaatt..  
AA  mméérr tt   ppaarr aamméétteerr eekk  áátt llaaggaaii ,,  sszzóórr áássaaii   

  KKoorr  éévv  RRII  mmss  
eellőőtttt  

RRII   mmss  
uuttáánn  

EErrőő  NN  
eellőőtttt  

EErrőő  NN  
uuttáánn  

RR11mmmm  
eellőőtttt  

RR11mmmm  
uuttáánn  

RR22mmmm  
eellőőtttt  

RR22mmmm  
uuttáánn  

KK  ss  
eellőőtttt  

KK  ss  
uuttáánn  

ÁÁttllaagg  6699,,33  440077  339988  227733,,88  228866,,88  1144,,99  1155  1166,,55  1144  1155,,88  1144,,66  
SSzzóórrááss  77,,88  5599,,99  5588,,44  8844,,11  5599,,55  44,,11  1122,,11  33,,11  55,,99  44,,11  44  

AA  ttáábblláázzaatt  jjeellöölléésseeii ::  RRII::  rreeaakkcciióóiiddőő,,  RR11  ééss  RR22::  RRoommbbeerrgg  tteesszztteekk  ((aa  tteessttlleennggéésseekk  aammppll ii ttúúddóóii rraa  
jjeell lleemmzzőő  sszzáámm,,  mmmm)),,  KK::  KKoooorrddiinnáácciióó  tteesszztt..  ((AAzz  eerreeddmméénnyy  aannnnááll   jjoobbbb,,  mmiinnééll   kkiisseebbbb  aa  
vvééggrreehhaajj ttááss  iiddeejjee::  ss))  
AA  ttáábblláázzaattoonn  lláátthhaattóó,,  aa  hháárroomm  hhééttiigg  ttaarrttóó  eeddzzééss  uuttáánn  aa  rreeaakkcciióóiiddőő  kkiiss  mméérrttéékkbbeenn  ccssöökkkkeenntt,,  aa  
sszzoorrííttóóeerrőő  nnöövveekkeeddeetttt..  AA  RRoommbbeerrgg11  tteesszztt  ((nnyyii ttootttt  sszzeemm))  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  ááttllaaggaa  aall iigg  vvááll ttoozzootttt,,  
ddee  aa  sszzóórráássaa  nnőőtttt..  AA  RRoommbbeerrgg22  tteesszztt  ((ccssuukkootttt  sszzeemm))  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  ááttllaaggaa  ccssöökkkkeenntt  ((jjaavvuull tt))..  
AA  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteell jjeessííttmméénnyy  kkiiss  mméérrttéékkbbeenn  jjaavvuull tt..    
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AA  kkoorrrreelláácciióóss  vviizzssggáállaattookk  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kkaappccssoollaattoott  mmuuttaattttaakk  aazz  éélleettkkoorr  ééss  aa  rreeaakkcciióóiiddőő  kköözzöötttt::  
rr  ==  00,,772200  pp  <<  00,,004444  ((aazz  éélleettkkoorr  nnöövveekkeeddéésséévveell   aa  rreeaakkcciióósseebbeesssséégg  ccssöökkkkeenn)),,  aa  ttrréénniinngg  uuttáánnii   
RRoommbbeerrgg  tteesszztteekk  eerreeddmméénnyyeeii   ééss  aa  ttrréénniinngg  eellőőttttii   kkoooorrddiinnáácciióóss  tteesszzttbbeenn  mmuuttaattootttt  tteell jjeessííttmméénnyy  
kköözzöötttt::  rr  ==  00,,884400  pp  <<  00,,000099..  
MM eeggbbeesszzééllééss  
AA  PPaarrkkiinnssoonn--kkóórr  hháárroomm  ffőő  ttüünneettee,,  aa  ttrreemmoorr,,  aa  rriiggiiddii ttááss  ééss  aa  bbrraaddiikkiinnéézziiaa..  AA  bbeetteegg  sszzáámmáárraa  aa  
mmoozzggáássookk  eellkkeezzddééssee,,  aa  ffeellááll llááss  ééss  aazz  eell iinndduullááss  aa  lleeggnneehheezzeebbbb..  AAzz  eexxpplloorráácciióó  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  
ééss  aa  ppoonnttoozzáássooss  éérrttéékkeellééss  aallaappjjáánn  lleevvoonntt  kköövveettkkeezztteettééss  sszzeerriinntt  aa  ttrréénniinngg  aa  rriiggiiddii ttááss  ééss  aa  
bbrraaddiikkiinnéézziiaa  tteekkiinntteettéébbeenn  eerreeddmméénnyyeess  vvooll tt..  EEzztt  aa  mmeeggááll llaappííttáásstt  ––  aa  kkiiss  rréésszzttvveevvőőii   llééttsszzáámm  
mmeell lleetttt  iiss  --  aa  mméérrééssii   ttaappaasszzttaallaattookk  iiss  iiggaazzoollnnii   llááttsszzaannaakk..  
  
  
4. Rendszeres spontán futás hatása a kognitív funkciókra hiperkinetikus zavar kísérletes 
állatmodelljén 
FFeellsszzeegghhyy  KK..11,,  PPóóssaa  AA..22,,  NNyyaakkaass  CCss..11,,  VVaarrggaa  CCss..22,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKuuttaattóóiinnttéézzeett,,  22SSzzeeggeeddii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  TTTTIIKK,,  
ÉÉlleettttaannii ,,  SSzzeerrvveezzeettttaannii   ééss  IIddeeggttuuddoommáánnyyii   TTaannsszzéékk,,  SSzzeeggeedd  
  
AA  hhiippeerraakkttiivvii ttááss//ff iiggyyeelleemmzzaavvaarr  ttüünneettccssooppoorrtt  ((aatttteennttiioonn  ddeeff iiccii tt  hhyyppeerraaccttiivvii ttyy  ddiissoorrddeerr  ––  AADDHHDD))  
aazz  iisskkoolláásskkoorrúú  ggyyeerrmmeekkeekk  mmiinntteeggyy  66--1100--%%--áátt  éérriinnttii ..  OOkkaaii ,,  ggeenneettiikkaaii   ttéénnyyeezzőőkk  mmeell lleetttt,,  aa  
kköözzppoonnttii   iiddeeggrreennddsszzeerr,,  eellssőőssoorrbbaann  aa  ddooppaammiinneerrggiiááss  rreennddsszzeerr  ffeejj llőőddééssii   zzaavvaarráárraa,,  aa  sszzüülleettééss  
kköörrüüll ii   ooxxiiggéénn--hhiiáánnyyooss  ááll llaappoottrraa  vveezzeetthheettőőkk  vviisssszzaa..  EEggyyrree  ttööbbbb  ttaannuullmmáánnyy  sszzáámmooll   bbee  aarrrróóll ,,  
hhooggyy  aazz  ááll ttaalláábbaann  kkiissiisskkoollááss  kkoorrbbaann  ffeell iissmmeerrtt  ttüünneetteekk  aazz  eeggyyeeddffeejj llőőddééss  ffoollyyaammáánn  uuggyyaann  
mmóóddoossuullnnaakk,,  ddee  ffeellnnőőtttt  kkoorrbbaann  iiss  zzaavvaarrtt  ookkoozznnaakk  aa  mmaaggaattaarrttáássbbaann,,  eellssőőssoorrbbaann  aa  ff iiggyyeellmmii   ééss  
kkooggnnii ttíívv  ffuunnkkcciióókkbbaann..    
JJeelleenn  mmuunnkkáánnkkbbaann  aa  ddooppaammiinn--hhiiáánnyyooss  AADDHHDD  ááll llaattkkíísséérrlleetteess  ááll llaattmmooddeell ll jjéénn  aa  rreennddsszzeerreess  ééss  
ssppoonnttáánn  ffuuttááss  hhaattáássáátt  vviizzssggááll ttuukk  aa  hhiippeerraakkttiivvii ttáássrraa,,  aa  ff iiggyyeellmmii   ééss  kkooggnnii ttíívv  ffuunnkkcciióókk  
aallaakkuulláássáárraa..  WWiissttaarr  ppaattkkáánnyyookkaatt  44  nnaappooss  kkoorrbbaann  66--hhyyddrrooxxyyddooppaammiinn  ttooxxiinnnnaall   kkeezzeell ttüünnkk  iinnttrraa--
cceerreebbrroovveennttrriikkuulláárriiss  iinnjjeekkcciióó  ffoorrmmáájjáábbaann..  EEzz  aa  bbeeaavvaattkkoozzááss  6600--9900%%--kkaall   ccssöökkkkeennttii   aazz  aaggyy  
kkrrii ttiikkuuss  rrééggiióóiinnaakk  ddooppaammiinn  ttaarrttaallmmáátt..  AA  kkoonnttrrooll   ááll llaattookk  ccssaakk  oollddóósszzeerrtt  kkaappttaakk  hhaassoonnllóó  mmóóddoonn..  
AA  ffeellnnőőtttt  hhiippeerraakkttíívv  ééss  kkoonnttrrooll ll   ppaattkkáánnyyookk  eeggyy  rréésszzéétt  ssppeecciiááll iiss  kkeettrreecceekkbbee  hheellyyeezzttüükk,,  aammeellyyeekk  
mmóókkuusskkeerréékkkkeell   vvooll ttaakk  eell llááttvvaa..  AA  mmáássiikk  rréésszzéétt  ssttaannddaarrdd  kkeettrreecceekkbbeenn  nnééggyyeesséévveell   hheellyyeezzttüükk  eell ..  
AA  33  hhóónnaappooss  ssppoonnttáánn  ffuuttááss  aallaatttt  kkeettrreecceennkkéénntt  mméérrttüükk  aa  mmeeggtteetttt  ttáávvoollssáággoott..  AA  ffuuttáásstt  kköövveettőőeenn,,  
66  hhóónnaappooss  kkoorrbbaann  mmiinnddkkéétt  sszzéérriiáábbaann  vviizzssggááll ttuukk  aa  ssppoonnttáánn  eexxpplloorráácciióótt,,  vvaallaammiinntt  úújj   ttáárrggyy  
ffeell iissmmeerrééssbbeenn  ééss  MMoorrrriiss  mmaazzee  tteesszzttbbeenn  kköövveettttüükk  aa  ff iiggyyeellmmii   ffuunnkkcciióótt,,  ttéérrbbeell ii   ttaannuulláásstt  ééss  aa  
mmeemmóórriiaa  ffuunnkkcciióókkaatt..  
EErreeddmméénnyyeeiinnkk  sszzeerriinntt  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss  ccssöökkkkeenntteettttee  aa  hhiippeerraakkttíívv  ááll llaattookk  ssppoonnttáánn  
llookkoommoottoorrooss  aakkttiivvii ttáássáátt  úújj   kköörrnnyyeezzeettbbeenn,,  jjaavvííttoottttaa  aa  ttéérrbbeell ii   ttaannuulláássii   kkééppeessssééggeett  ééss  ffookkoozzttaa  aa  
ff iiggyyeellmmeett  ééss  aa  mmeemmóórriiaa  ffuunnkkcciióókkaatt..  AA  hhiippeerraakkttíívv  ééss  kkoonnttrrooll ll   ááll llaattookk  kköözzöötttt  nneemm  vvooll tt  
kküüllöönnbbsséégg  aa  ssppoonnttáánn  ffuuttááss  mméérrttéékkéébbeenn..  AA  kkoonnttrrooll   ááll llaattookkbbaann  nneemm  ttaallááll ttuunnkk  sszziiggnnii ff iikkáánnss  
kküüllöönnbbssééggeett  aa  rreennddsszzeerreess  ffuuttááss  hhaattáássaakkéénntt..  AA  jjeelleenn  mmuunnkkaa  ffeellvveettii   aa  tteerrááppiiááss  lleehheettőőssééggéétt  aa  
hhiippeerraakkttíívv  ggyyeerreekkeekk  eesseettéébbeenn  aa  ssppoonnttáánn  ééss  rreennddsszzeerreess  ttrréénniinngg  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk..  
  
  
55..  SSeerr ddüüllőőkkoorr úú  kkoossáárr llaabbddáázzóókk  tteessttöösssszzeettéétteellee  
Négele Z.1,3, Pápai J.², Nyakas Cs.3 1Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
Székesfehérvár ,²Nemzeti Sport Intézet, Budapest ,3Semmelweis Egyetem, Testnevelési és 
Sporttudományi Kar (TF), Sporttudományi Kutatóintézet 
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MMuunnkkáánnkk  ssoorráánn  aazz  aalláábbbbii   kkéérrddéésseekkeett  vviizzssggááll ttuukk::  ((11))  HHooggyyaann  vvááll ttoozznnaakk  aa  kkoossáárrllaabbddáázzóó  ff iiaattaallookk  
tteessttöösssszzeetteevvőőii   aa  sseerrddüüllééss  iiddeejjéénn??  ((22))  KKüüllöönnbböözziikk--ee  aa  ff iiúúkk  ééss  aa  lleeáánnyyookk  tteesszzttöösssszzeettéétteellee??  ((33))  
VVaann--ee  eell ttéérrééss  aazz  ’’ eell ii tt’’   uuttáánnppóóttlláásskkoorrúú  ssppoorrttoollóókk  ééss  aa  vviizzssggááll tt  kkoossáárrllaabbddáázzóókk  tteessttffeellééppííttéésséébbeenn??  
AA  vviizzssggáállaatt  aallaannyyaaii   aa  sszzéékkeessffeehhéérrvváárrii   FFeejjéérr  KKoossáárr  SSEE  ééss  AAllbbaaccoommpp  SSEE  1111--1166  éévveess  
kkoossáárrllaabbddáázzóóii   vvooll ttaakk  ((lláánnyyookk  NN==3355,,  ff iiúúkk  NN==6655))..  AA  tteessttmméérreetteekk  kköözzüüll   aa  tteessttmmaaggaassssáággoott,,  aa  
tteessttttöömmeeggeett,,  vvaallaammiinntt  aazz  aabbsszzoollúútt  ééss  rreellaattíívv  tteessttöösssszzeetteevvőőkkeett  eelleemmeezzttüükk..    AA  tteessttöösssszzeettéétteell tt  
DDrriinnkkwwaatteerr  ééss  RRoossss  mmooddeell ll jjee  aallaappjjáánn  bbeeccssüüll ttüükk..  AAzz  éélleettkkoorrii   kküüllöönnbbssééggeekkeett  eeggyysszzeemmppoonnttooss  
vvaarriiaanncciiaaaannaall íízziisssseell   vviizzssggááll ttuukk..  AA  ff iiúúkk  ééss  lláánnyyookk  ááttllaaggaaiinnaakk  öösssszzeehhaassoonnll ííttáássáátt  tt--pprróóbbáávvaall   
vvééggeezzttüükk..  AA  sszziiggnnii ff iikkaanncciiaa  sszziinnttjjéétt  55%%--nnaakk  vváállaasszzttoottttuukk..    
AA  ff iiúúkknnááll   aa  nnöövveekkvvőő  éélleettkkoorrrraall   jjeelleennttőőss  kküüllöönnbbssééggeett  ttaallááll ttuunnkk  aazz  aabbsszzoollúútt  tteessttmméérreetteekkbbeenn..  AA  
rreellaattíívv  tteessttöösssszzeetteevvőőkk  nneemm  kküüllöönnbböözztteekk,,  aammii   aarráánnyyttaarrttóó  nnöövveekkeeddééssrree  uuttaall ..  AA  lláánnyyookknnááll   ccssaakk  aa  
’’ kköözzéépp’’   ppuubbeerrttáássiigg  vvooll ttaakk  sszziiggnnii ff iikkáánnss  tteessttöösssszzeettéétteellbbeell ii   vvááll ttoozzáássookk..  AAzz  éélleettkkoorr  
eellőőrreehhaallaaddttáávvaall   aa  kkéétt  nneemm  nnöövveekkeeddééssii   ffáázziisseell ttoollóóddáássaa  jjóóll   mmeeggff iiggyyeellhheettőő  vvooll tt..  
AA  ff iiúúkk  ééss  aa  lláánnyyookk  kköözzöötttt  aa  tteessttttöömmeeggbbeenn  nneemm  vvooll tt  kküüllöönnbbsséégg..  AA  tteessttmmaaggaassssáággbbaann,,  aazz  aabbsszzoollúútt  
ééss  rreellaattíívv  tteessttöösssszzeetteevvőőkkbbeenn  aa  nneemmii   ddiimmoorrff iizzmmuuss  1155--1166  éévveess  kkoorrrraa  mmaannii ffeesszzttáállóóddootttt..    
AA  HHéérraakklléésszz  pprrooggrraammhhoozz  ttaarrttoozzóó  ’’ eell ii tt’’   kkoossáárrllaabbddáázzóó  ff iiúúkk  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  mmaaggaassaabbbbaakk  ééss  
ssúúllyyoossaabbbbaakk  vvooll ttaakk,,  aabbsszzoollúútt  ééss  rreellaattíívv  iizzoommttöömmeeggüükk  nnaaggyyoobbbb,,  ccssoonnttttöömmeeggüükk  kkiisseebbbb  vvooll tt  aa  
sszzéékkeessffeehhéérrvváárrii   ssppoorrttoollóókkéénnááll ..  AA  lláánnyyookk  mmiinnttáázzaattaa  aa  ff iiúúkkééhhoozz  vvooll tt  hhaassoonnllóó..    
EErreeddmméénnyyeeiinnkk  aarrrraa  uuttaallnnaakk,,  hhooggyy  tteessttsszzeerrkkeezzeettii   eelleemmeekk  kköözzüüll   aa  nnaaggyyoobbbb  tteessttmmaaggaassssáágg,,  
vvaallaammiinntt  aa  nnaaggyyoobbbb  iizzoommttöömmeegg--  ééss  iizzoommaarráánnyy  mmeegghhaattáárroozzóó  eelleemmeeii   aa  mmaaggaassaabbbb  sszziinnttűű  
tteell jjeessííttmméénnyynneekk..    ÚÚggyy  ttűűnniikk,,  hhooggyy  aazz  eerreeddmméénnyyeessssééggeett  aa  tteesstt  zzssíírrttaarrttaallmmaa  nneemm  bbeeffoollyyáássooll jjaa..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   kkoossáárrllaabbddaa,,  tteessttmméérreetteekk,,  tteessttöösssszzeettéétteell   
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33..  sszzeekkcciióó  
  

PPrr eevveenncciióó  ééss  rr eehhaabbii ll ii ttáácciióó  aa  kkiinneezziioollóóggiiáábbaann  II II ..  
  
  
11..  EEggyyeetteemmii   hhaall llggaattóókk  tteessttaallkkaatt ii   vviizzssggáállaattaa  --  eellőőttaannuullmmáánnyy  
FFaarrkkaass  AA..11,,  TTóótthh  MM..11,,  SSzzmmooddiiss  MM..11,,  BBoossnnyyáákk  EE..11,,  KKaarrssaaii   II..22,,  ÁÁccss  PP..22,,  MMeellcczzeerr  CCss..22,,  SSzzőőttss  GG..11,,  
11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  
SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,  BBuuddaappeesstt,,  22PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  PPééccss  
  
AA  jjöövvőő  nneemmzzeeddéékkeeiinneekk  eeggéésszzssééggee  nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  ffüügggg  aazz  éérrtteellmmiissééggii   rréétteegg  
eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássáánn,,  aakkiikknneekk  ááll ttaalláánnooss  ff iizziikkaaii   ááll llaappoottaa  ffeell tteehheettőőeenn  jjóóll   jjeellzzii   ttuuddaattooss,,  vvaaggyy  
kkeevvééssbbéé  ttuuddaattooss  éélleettvvii tteellüükk  aakkttuuááll iiss  mmeeggnnyyii llvváánnuulláássáátt..  
JJeelleenn  vviizzssggáállaattuunnkkbbaann  --  eeggyy  sszzéélleesskköörrűű,,  ttööbbbb  sszzeemmppoonnttúú  eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóóii   ffeellmméérrééss  rréésszzeekkéénntt  
––  tteessttaallkkaattii   vviizzssggáállaattoott  vvééggeezzttüünnkk  vveesszzpprréémmii ,,  vvaallaammiinntt  aa  ggyyőőrrii   eeggyyeetteemmiissttáákk  kköörréébbeenn..  AAzz  
aallaappvveettőő  tteessttmméérreetteekk  ––  2244  tteessttmméérreettii   aallaappaaddaatt  --  ffeellvvéétteellee  uuttáánn  mmeegghhaattáárroozzttuukk  aa  ccssooppoorrttookk  
tteessttaallkkaattii   jjeell lleemmzzőőiinneekk  ááttllaaggéérrttéékkeeii tt,,  mmaajjdd  öösssszzeehhaassoonnll ííttoottttuukk  aazz  eeggyyeess  eeggyyeetteemmeekkeett  aa  
rreeffeerreenncciiaaéérrttéékkeekkkkeell   ((BBooddzzssáárr  ééss  ZZssáákkaaii   22000088)),,  vvaallaammiinntt  eeggyymmáássssaall ..  AAzz  ii tttt  bbeemmuuttaattáássrraa  kkeerrüüllőő  
vviizzssggááll tt  ééss  sszzáámmooll tt  ppaarraamméétteerreekk  aa  kköövveettkkeezzőőkk  vvooll ttaakk::  tteessttmmaaggaassssáágg,,  tteessttttöömmeegg,,  aa  CCoonnrraadd  
((11996633))  nnöövveekkeeddééssii   ttííppuussáátt  jjeell lleemmzzőő  mmeettrriikkuuss  ééss  ppllaasszzttiikkuuss  iinnddeexxeekk,,  vvaallaammiinntt  aa  HHeeaatthh--CCaarrtteerr  
((11996677))  sszzoommaattoottííppuuss  kkoommppoonneennsseekk,,  vvaallaammiinntt  aa  PPaarriizzkkoovváá  ((11996611))  mmóóddsszzeerréévveell   bbeeccssüüll tt  rreellaattíívv  
tteessttzzssíírrttaarrttaalloomm..  
AA  vviizzssggááll ttaakk  kköözzöötttt  ccssaakk  aa  tteell jjeess  aannttrrooppoommeettrriiaaii   aaddaattssoorrrraall   rreennddeellkkeezzőő  hhaall llggaattóókk  aaddaattaaii tt  
ddoollggoozzttuukk  ffeell ..  MMiinnddöösssszzeesseenn  229988  hhaall llggaattóó  ––  vveesszzpprréémmii   114499  ffőő  ((5599  fféérrff ii ,,  9900  nnőő)),,  ggyyőőrrii   114499  ffőő  
((8822  fféérrff ii ,,  6677  nnőő))  ppaarraamméétteerreeii   aallaappjjáánn  vvééggeezzttüükk  aa  sszzáámmííttáássiinnkkaatt..  AA  hhaall llggaattóókkaatt  éélleettkkoorr  sszzeerriinntt  
ccssooppoorrttookkrraa  oosszzttoottttuukk,,  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt::  1199--2200,,  2211--2233,,  2244--2255,,  vvaallaammiinntt  2266  ++,,  aazzaazz  2266  
éévveesseekk,,  vvaaggyy  aannnnááll   iiddőősseebbbbeekk..  FFeell ttéétteelleezzééssüünnkk  sszzeerriinntt  aazz  éélleettkkoorr  eellőőrreehhaallaaddttáávvaall ,,  mméégg  aa  
kkeerreesszzttmmeettsszzeettii   mmiinnttáákkbbaann  iiss  vváárrhhaattóó  kkoorrffüüggggőő  kküüllöönnbbsséégg,,  eellssőőssoorrbbaann  aa  tteessttöösssszzeettéétteellbbeenn,,  ddee  
nnééhháánnyy  tteessttaallkkaattii   mmuuttaattóóbbaann  iiss..  
EErreeddmméénnyyeeiinnkk  aallaappjjáánn  eellmmoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy  jjeelleenn  mmiinnttáábbaann  bbiizzoonnyyooss  kküüllöönnbbssééggeekkeett  ttaallááll ttuunnkk  aa  
kkéétt  vváárrooss  eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóóii   kköözzöötttt,,  nneevveezzeetteesseenn::  aa  ggyyőőrrii   hhaall llggaattóókk  mmiinnddkkéétt  nneemmbbeenn  
nneehheezzeebbbbeekk  vvooll ttaakk,,  ppllaasszzttiikkuuss  iinnddeexx  ááttllaagguukk  --  ccssoonntt--iizzoommrreennddsszzeerrii   ffeejj lleettttssééggii   mmuuttaattóójjuukk  --,,  
sszziinnttéénn  mmeegghhaallaaddttaa  aa  vveesszzpprréémmii ,,  vvaallaammiinntt  aa  rreeffeerreenncciiaa  éérrttéékkeekkeett..  AA  tteessttzzssíírrttaarrttaalloomm,,  aa  kkoorráábbbbii   
ttaappaasszzttaallaattookknnaakk  mmeeggffeelleellőő  éélleettkkoorrffüüggggőő  nnöövveekkeeddéésstt  mmuuttaattootttt,,  bbáárr  aa  lleeggiiddőősseebbbb  kkoorrccssooppoorrttbbaann  
kkiissmméérrttéékkűű  tteessttzzssíírr--ááttllaagg  ccssöökkkkeennéésstt  ff iiggyyeell ttüünnkk  mmeegg..  EEggyyéérrtteellmműű  mmaaggyyaarráázzaattttaall   nneemm  
sszzoollggáállhhaattuunnkk  mmiinnddaaddddiigg,,  aammíígg  nneemm  eelleemmeezzttüükk  aa  sszzoocciioo--öökkoonnóómmiiaaii   hhááttttéérr--vvááll ttoozzóókkaatt..  AA  
vviizzssggáállaatt  aa  MMoozzggááss  ==  EEggéésszzsséégg  PPrrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  ttöörrttéénntt..  
  
  
22..  EEggyyeetteemmiissttáákk  tteessttöösssszzeettéétteellee  ééss  mmoottoorr ooss  tteell jj eessííttmméénnyyee  
SSzzmmooddiiss  MM..11,,  TTóótthh  MM..11,,  FFaarrkkaass  AA..11,,  TTrráájjeerr  EE..11,,  BBoossnnyyáákk  EE..11,,  KKaarrssaaii   II..22,,  ÁÁccss  PP..22,,  MMeellcczzeerr  CCss..22,,  
SSzzőőttss  GG..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk  22PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   
KKaarr,,  PPééccss  
  
BBeevveezzeettééss    
HHaazzáánnkkbbaann  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  jjeell lleemmzzőő  aazz  éélleettmmóódd  kkeeddvveezzőőttlleenn  ii rráánnyyúú  eell ttoollóóddáássaa::  aa  hhaabbii ttuuááll iiss  
ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttááss  sszziinnttjjee  aallaaccssoonnyy,,  aammii   ppáárroossuullvvaa  aa  hheellyytteelleenn  ééttkkeezzééssii   sszzookkáássookkkkaall ,,  
nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  rroonnttjjaa  aa  tteell jjeessííttőőkkééppeessssééggeett..    
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VViizzssggáállaattuunnkkbbaann  aarrrraa  kkeerreessttüükk  aa  vváállaasszztt,,  hhooggyy  aa  nneemmssookkáárraa  aakkttíívv  kkeerreessőő  ééss  ccssaallááddaallaappííttóó  
rréétteegghheezz  ttaarrttoozzóó  ff iiaattaall   eeggyyeetteemmiissttáákk  eesseettéébbeenn  aa  nneemm  mmeeggffeelleellőő  tteessttöösssszzeettéétteell   aallaappjjáánn  kkiisszzűűrrtteekk  
ff iizziikkaaii   tteell jjeessííttmméénnyyee,,  ii ll lleettvvee  nnééhháánnyy  éélleettttaannii   ppaarraamméétteerree  kköözzöötttt  kkiimmuuttaatthhaattóó--ee  kkaappccssoollaatt..  
VViizzssggááll tt   sszzeemmééllyyeekk  ééss  aallkkaallmmaazzoott tt   mmóóddsszzeerr eekk    
AA  vviizzssggáállaattbbaann  kkéétt  vviiddéékkii   eeggyyeetteemm  hhaall llggaattóóii   ((VVeesszzpprréémm  nnőőkk::  nn==6688,,  fféérrff iiaakk::  nn==5577;;  GGyyőőrr  nnőőkk::  
nn==8811,,  fféérrff iiaakk::  nn==8811))  vveetttteekk  rréésszztt  ((NN==227744))..  AAzz  aannttrrooppoommeettrriiaaii   vviizzssggáállaatt  ssoorráánn  aa  NNeemmzzeettkköözzii   
BBiioollóóggiiaaii   PPrrooggrraamm  ((WWeeiinneerr  ééss  LLoouurriiee,,  11996633))  aajjáánnlláássaaii tt  kköövveettttüükk..  AA  ttááppllááll ttssáággii   ssttááttuusszz  
jjeell lleemmzzéésséérree  aa  tteessttttöömmeegg--iinnddeexxeett  hhaasszznnááll ttuukk,,  bbeeccssüüll ttüükk  aa  rreellaattíívv  zzssíírrhháánnyyaaddoott  ((PPaařříízzkkoovváá,,  
11996633)),,  ééss  aa  tteessttöösssszzeettéétteell tt  ((DDrriinnkkwwaatteerr  ééss  RRoossss,,  11998800))..  
AAzz  aaeerroobb  ááll llóókkééppeesssséégg  bbeeccsslléésséérree  2200  mméétteerreess  iinnggaaffuuttááss  pprróóbbáátt  aallkkaallmmaazzttuunnkk,,  eemmeell lleetttt  
rrööggzzíítteettttüükk  aa  ffééllppeerrcceennkkéénnttii   ffeellüülléésseekk  sszzáámmáátt,,  aa  ttöörrzzssiizzoommzzaatt  kkoonnddiicciioonnááll iiss  ááll llaappoottáánnaakk  
ffeellmméérréésséérree..  AA  kkoommpplleexx  vviizzssggáállaattii   mmeettooddiikkáábbóóll   jjeelleenn  mmuunnkkáánnkkbbaann  ffeellhhaasszznnááll ttuunnkk  mméégg  nnééhháánnyy  
kkeerriinnggééssii   mmuuttaattóótt  ééss  llaabboorraattóórriiuummii   ppaarraamméétteerrtt..  AAzz  aannttrrooppoommeettrriiaaii   vvááll ttoozzóókk  ééss  aa  mmoottoorrooss  
pprróóbbáákk  kkoorrrreelláácciióó  mmiinnttáázzaattáátt  aa  tteell jjeess  mmiinnttáábbaann  ééss  aazz  aallccssooppoorrttookkbbaann  iiss  eelleemmeezzttüükk..  AA  tteell jjeess  
mmiinnttáábbóóll   kkiisszzűűrrttüükk  aazzookkaatt  aa  hhaall llggaattóókkaatt,,  aakkiikk  rreellaattíívv  zzssíírrjjuukk  aallaappjjáánn  aa  ttúúllssúúllyyooss  vvaaggyy  eellhhíízzootttt  
kkaatteeggóórriiáábbaa  ssoorroollhhaattóókk  ééss  öösssszzeevveetteettttüükk  tteell jjeessííttmméénnyyüükkeett  aazz  aallccssooppoorrttoonnkkéénnttii   ááttllaaggookkkkaall ,,  
eemmeell lleetttt  éélleettttaannii   ppaarraamméétteerreeiikkeett  iiss  jjeell lleemmeezzttüükk..AA  kkéétt  nneemm  aallccssooppoorrttjjaaiinnaakk  öösssszzeehhaassoonnll ííttáássaa  
ssoorráánn  kkééttmmiinnttááss  tt--pprróóbbáátt  aallkkaallmmaazzttuunnkk,,  aa  sszziiggnnii ff iikkaanncciiaa--sszziinntt  pp<<00,,0055  vvooll tt..  
EErr eeddmméénnyyeekk  
AA  tteell jjeess  mmiinnttáábbaann  aa  nnaaggyyoobbbb  zzssíírrhháánnyyaadd  ééss  aa  jjeell lleemmzzőőeenn  kkiisseebbbb  iizzoommhháánnyyaadd  rroosssszzaabbbb  mmoottoorrooss  
tteell jjeessííttmméénnnnyyeell   ttáárrssuull tt,,  mmíígg  aa  tteessttttöömmeegg--iinnddeexx  nneemm  mmuuttaattootttt  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kkoorrrreelláácciióótt  aa  ff iizziikkaaii   
pprróóbbáákkkkaall ,,  ííggyy  tteehháátt  ii llyyeenn  jjeell lleeggűű  sszzűűrrééssrree  aallkkaallmmaattllaann..  AAzz  öösssszzeess  nnőőtt  ttaarrttaallmmaazzóó  ccssooppoorrttbbaann  
nneemm  ttaallááll ttuunnkk  sszziiggnnii ff iikkáánnss  öösssszzeeffüüggggéésstt  aazz  aannttrrooppoommeettrriiaaii   jjeell lleemmzzőőkk  ééss  aa  mmoottoorrooss  pprróóbbáákk  
kköözzöötttt,,  ffeell ttéétteelleezzhheettőőeenn  eebbbbeenn  aallaaccssoonnyyaabbbb  mmoottiivváácciióóss  sszziinnttjjüükk  iiss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt..  AA  rreellaattíívv  
tteessttzzssíírr  aallaappjjáánn  kkiisszzűűrrtt  hhaall llggaattóókk  tteessttttöömmeegg  iinnddeexxee  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  nnaaggyyoobbbb,,  iizzoommhháánnyyaaddaa  
sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  kkiisseebbbb  vvooll tt..  AA  2200  mméétteerreess  iinnggaaffuuttááss  pprróóbbaa  aallaappjjáánn,,  mmiinnddkkéétt  nneemmbbeenn  ééss  mmiinnddkkéétt  
rrééggiióóbbaann  aa  ttúúllssúúllyyooss  ééss  eellhhíízzootttt  hhaall llggaattóókk  aaeerroobb  ááll llóókkééppeessssééggee  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  ggyyeennggéébbbb,,  mmiinntt  
mmeeggffeelleellőő  tteessttöösssszzeettéétteellűű  ttáárrssaaiikkéé..  HHaassoonnllóóaann  rroosssszzaabbbbuull   tteell jjeessíítteetttteekk  aa  kkiisszzűűrrtt  fféérrff iiaakk  aa  
ffééllppeerrcceennkkéénnttii   ffeellüülléésseekk  sszzáámmáátt  ii ll lleettőőeenn  iiss..    
AAzz  eeggéésszzssééggüüggyyii   kkoocckkáázzaattnnaakk  sszzáámmííttóó  mmaaggaass  zzssíírrhháánnyyaaddddaall   rreennddeellkkeezzőő  hhaall llggaattóókk  vvéérrnnyyoommáássaa  
sszzáámmooss  eesseettbbeenn  ((ffőőlleegg  aa  fféérrff iiaakknnááll ))  mmeegghhaallaaddttaa  aa  nnoorrmmoottóónn  ttaarrttoommáánnyytt,,  nnyyuuggaallmmii   ppuullzzuussuukk  
mmaaggaassaabbbb,,  vvéérrccuukkoorrsszziinnttjjüükk  hhaattáárréérrttéékkeenn  vvaaggyy  ffeelleettttee  vvooll tt,,  ccssaakk  kkoolleesszztteerriinnsszziinnttjjüükk  vvooll tt  sszziinnttee  
mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  mmeeggffeelleellőő..  
ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
JJóóll   iissmmeerrtt  ttéénnyy,,  hhooggyy  aa  cciivvii ll iizzáácciióóss  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellőőzzéésséébbeenn  kkiieemmeellkkeeddőő  aa  rreennddsszzeerreess  
ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttááss  sszzeerreeppee..  AA  vviizzssggáállaattbbaann  rréésszzttvveevvőő  ff iiaattaall   ffeellnnőőtttteekk  jjeelleennttőőss  rréésszzéénneekk  
kkeeddvveezzőőttlleenn  vvooll tt  aa  tteessttöösssszzeettéétteellee  ééss  mmoottoorrooss  tteell jjeessííttmméénnyyee,,  aammii   mmáárr  eebbbbeenn  aazz  éélleettkkoorrbbaann  iiss  
sszzáámmooss  eesseettbbeenn  aazz  éélleettttaannii   ppaarraamméétteerreekknnééll   iiss  aa  nnoorrmmáálléérrttéékkeekk  ffeelleettttiivveell   ttáárrssuull tt..  AA  vviizzssggáállaattookk  
aa  MMoozzggááss  ==  EEggéésszzsséégg  PPrrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  zzaajj llaannaakk  ééss  aa  kkiisszzűűrrtt,,  eellhhíízzootttt  kkaatteeggóórriiáábbaa  ssoorrooll tt  
hhaall llggaattóókk  fféélléévveess  mmoozzggáásspprrooggrraammjjáávvaall   eeggéésszzüüll   kkii ,,  aammiinneekk  eerreeddmméénnyyeeii rrőőll   aa  kkééssőőbbbbiieekkbbeenn  
sszzáámmoolluunnkk  bbee..  
  
  
33..  BBiivveennttrr iiccuullaarr iiss  mmyyooccaarr ddiiaall iiss  aaddaappttáácciióó  aa  rr eennddsszzeerr eess  ff iizziikkaaii   aakktt iivvii ttáásshhoozz  ssppoorr ttoollóókknnááll   
MMaajjoorr  ZZss..11,,  CCssaajjáággii   EE..11,,  KKnneeffffeell   ZZss..22,,  KKoovvááttss  TT..33,,  PPaavvll iikk  GG..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  
TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk,,    
22QQaattaarr  UUnniivveerrssii ttyy,,  DDoohhaa,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  KKaarrddiioollóóggiiaaii   KKöözzppoonntt,,  BBuuddaappeesstt  
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BBeevveezzeettééss    
AAzz  eellmmúúll tt  2200  éévvbbeenn  sszzáámmooss  eecchhookkaarrddiiooggrrááff iiaaii   ttaannuullmmáánnyy  iiggaazzooll ttaa  aa  bbaall   kkaammrraa  mmoorrffoollóóggiiaaii   ééss  
ffuunnkkcciioonnááll iiss  aaddaappttáácciióójjáátt,,  ííggyy  ppééllddááuull   aa  bbaall   kkaammrraa  vvééggddiiaasszzttoollééss  bbeellssőő  ááttmméérrőőjjéénneekk  
nnöövveekkeeddéésséétt  aa  rreennddsszzeerreess  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttáásshhoozz,,  aammii tt  aa  sszzaakkii rrooddaalloomm  öösssszzeeffooggllaallóóaann  „„ aatthhlleettee’’ ss  
hheeaarrtt”” --nnaakk  nneevveezz..  EEzzzzeell   sszzeemmbbeenn  aazzoonnbbaann  ccssaakk  kkeevvééss  aaddaatt  ááll ll   rreennddeellkkeezzééssüünnkkrree,,  mmeellyy  aa  
rreennddsszzeerreess  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttááss  jjoobbbb  kkaammrráárraa  ggyyaakkoorrooll tt  hhaattáássáávvaall   ffooggllaallkkoozziikk,,  mmeellyynneekk  ookkaaii   
ffeell ttéétteelleezzhheettőőeenn  aa  jjoobbbb  kkaammrraa  kkoommpplleexx  ggeeoommeettrriiáájjaa  ééss  ttrraabbeeccuullaa  sszzeerrkkeezzeettee..  
VViizzssggáállaattuunnkk  ccééll jjaa  vvooll tt  aa  bbiivveennttrriiccuullaarriiss  aaddaappttáácciióó  mmoorrffoollóóggiiaaii   ééss  ffuunnkkcciioonnááll iiss  jjeell lleemmzzééssee  aa  
rreennddsszzeerreess  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttáásshhoozz..  
MM óóddsszzeerr eekk  
JJeelleenn  kkuuttaattáássbbaann  4455  fféérrff ii   vváállooggaattootttt  ééss  eellssőő  oosszzttáállyyúú  ééllssppoorrttoollóó  vveetttt  rréésszztt,,  vvaallaammiinntt  4455  
eeggéésszzssééggeess  ff iizziikkaaii llaagg  iinnaakkttíívv  fféérrff ii ,,  aakkiikknneekk  hheettii   eeddzzééssóórraasszzáámmaa  nneemm  hhaallaaddttaa  mmeegg  aa  33  óórráátt..  AA  
vviizzssggáállaattookkaatt  PPhhii ll iippss  UUll ttrraassoouunndd  HHDD  220000  ttííppuussúú  eecchhookkaarrddiiooggrrááff ffaall   vvééggeezzttüükk,,  22,,55--33,,55  MMHHzz--eess  
ffeejj jjeell ..  
AA  ccssúúccssii   nnééggyyüürreeggii   ffeellvvéétteelleekkeenn  mmeegghhaattáárroozzttuukk  aa  jjoobbbb  ééss  bbaall   kkaammrraa  aappiiccoo--bbaassaall iiss  ttáávvoollssáággáátt  aa  
ttrriiccuussppiiddaall iiss  ééss  aa  mmii ttrraall iiss  bbii ll lleennttyyűű  ffeelleetttt  vvééggsszziisszzttoolléébbaann  ééss  vvééggddiiaasszzttoolléébbaann,,  vvaallaammiinntt  PPWW  
DDoopppplleerr  ééss  ttiissssuuee  DDoopppplleerr  tteecchhnniikkáávvaall   mméérrttüükk  aa  jjoobbbb  ééss  bbaall   kkaammrraa  sszziisszzttoollééss  ééss  ddiiaasszzttoollééss  
ffuunnkkcciióójjáátt..    
AAzz  aaddaattookkaatt  aa  tteessttffeellüülleett  mmeeggffeelleellőő  hhaattvváánnyyaaii rraa  vvoonnaattkkoozzttaattttuukk..  
AA  ssttaattiisszzttiikkaaii   eelleemmzzéésseekkhheezz  aa  SSttaattSSoofftt  SSttaattiissttiiccaa  1111..00  pprrooggrraammoott  hhaasszznnááll ttuukk,,  sszziiggnnii ff iikkáánnssnnaakk  aa  
pp<<00,,0055  éérrttéékkeekkeett  tteekkiinntteettttüükk..  
EErr eeddmméénnyyee  
PPuullzzaattii ll iiss  DDoopppplleerr  vviizzssggáállaatt  ssoorráánn  mmiinndd  aa  mmii ttrraall ,,  mmiinndd  aa  ttrriiccuussppiiddaall iiss  EE  tteekkiinntteettéébbeenn  mmaaggaassaabbbb  
éérrttéékkeekkeett  ttaallááll ttuunnkk  aa  ssppoorrttoollóóii   ccssooppoorrttbbaann,,  mmiinntt  nneemm  ssppoorrttoollóókknnááll ,,  aazzoonnbbaann  aa  kküüllöönnbbsséégg  nneemm  
vvooll tt  sszziiggnnii ff iikkáánnss  ((pp<<00,,55;;  pp<<00,,66))..  AA  hhaaggyyoommáánnyyooss  DDoopppplleerr  vviizzssggáállaatt    ssoorráánn  hhaassoonnllóó  
eerreeddmméénnyyeekkeett  kkaappttuunnkk  aa  ttrriiccuussppiiddaall iiss  EE//AA  tteekkiinntteettéébbeenn  ((pp<<00,,44)),,  vviisszzoonntt  aa  bbaall   kkaammrraa  ddiiaasszzttoollééss  
ffuunnkkcciióójjáábbaann  aa  22  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kküüllöönnbbsséégg  mmuuttaattkkoozzootttt  ((pp<<00,,0011))..  SSzziinnttéénn  nneemm  
vvooll tt  kküüllöönnbbsséégg  aa  kkéétt  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt  aa  jjoobbbb  kkaammrraa  sszziisszzttoollééss  ffuunnkkcciióójjáábbaann  ((SS’’ ))..  SSzziiggnnii ff iikkáánnss  
vvooll tt  aa  kküüllöönnbbsséégg  aa  22  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt  aa  sszzöövveettii   DDoopppplleerr  tteecchhnniikkáávvaall   vvééggzzeetttt  vviizzssggáállaattookk  ssoorráánn  
mmiinndd  aa  llaatteerrááll iiss  ((pp<<00,,0055)),,  mmiinndd  aa  sseeppttááll iiss  ((pp<<00,,0011))  kkééssőő  ddiiaasszzttoollééss  aannuulláárriiss  sseebbeessssééggeekk  ((AA’’ ))  
eesseettéébbeenn..  SSzziiggnnii ff iikkáánnssaann  mmaaggaassaabbbb  éérrttéékkeekkeett  ttaallááll ttuunnkk  ssppoorrttoollóókknnááll   aa  llaatteerrááll iiss  ((pp<<00,,0055))  ééss  
sseeppttááll iiss  EE’’ //AA’’   ((pp<<00,,0055))  eesseettéébbeenn  iiss..    
SSzziiggnnii ff iikkáánnss  vvooll tt  aa  kküüllöönnbbsséégg  aa  kkéétt  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt  aa  bbaall   kkaammrraa  hhoosssszzaannttii   ááttmméérrőőjjee  eesseettéénn,,  
mmiinndd  vvééggsszziisszzttoolléébbaann,,  mmiinndd  ppeeddiigg  vvééggddiiaasszzttoolléébbaann  ((pp<<00,,0055))  ééss  aa  jjoobbbb  kkaammrraa  aappiiccoo--bbaassaall iiss  
ttáávvoollssáággaa  eesseettéénn  vvééggddiiaasszzttoolléébbaann  ((pp<<00,,0055))..    
ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
EErreeddmméénnyyeeiinnkk  aarrrraa  uuttaallnnaakk,,  hhooggyy  aa  rreennddsszzeerreess  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttááss  aa  jjoobbbb  kkaammrraa  ffuunnkkcciioonnááll iiss  
aaddaappttáácciióójjáátt  eerreeddmméénnyyeezzii   ééss  eezzeekk  aa  vvááll ttoozzáássookk  hhaassoonnllóóssáággoott  mmuuttaattnnaakk  aa  bbaall   kkaammrraa  
ppaarraamméétteerreeiivveell ..  MMiinnddeezztt  iiggaazzoollnnii   ttuuddttuukk  mmiinndd  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss,,  mmiinndd  ppeeddiigg  aa  sszzöövveettii   DDoopppplleerr  
tteecchhnniikkáávvaall   vvééggzzeetttt  vviizzssggáállaattookk  ssoorráánn..  
  
  
44..  OOsszztteeooppoorr óózziiss  ééss  pprr oopprr iioocceeppcciióó  
MMiikkóó  II..11,,  BBaall ii   ÁÁ..22,,  BBrreettzz  KK..33,,  11OOrrsszzáággooss  RReeuummaattoollóóggiiaaii   ééss  FFiizziiootteerrááppiiááss  IInnttéézzeett,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  
EEggyyeetteemm  ÁÁOOKK,,  33SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
BBiioommeecchhaanniikkaa  TTaannsszzéékk  
  
  
  
  



  2266 

BBeevveezzeettééss  
AAzz  oosszztteeooppoorróózziiss  aa  ccssoonnttookk  aallaaccssoonnyy  ddeennzzii ttáássáávvaall   ééss  aa  ccssoonnttsszzöövveett  mmiikkrrooaarrcchhii tteekkttúúrráájjáánnaakk  
kkáárroossooddáássáávvaall   jjeell lleemmeezzhheettőő  sszziisszzttéémmááss  ccssoonnttbbeetteeggsséégg,,  aammiinneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  aa  ccssoonnttookk  
sszzii lláárrddssáággaa  ggyyeennggüüll   aa  ssttaattiikkuuss  ééss  ddiinnaammiikkuuss  iiggéénnyybbeevvéétteelleekkkkeell   sszzeemmbbeenn..  KKiisseebbbb  bbaalleesseett,,  
eelleessééss  eesseettéénn,,  aa  hhaattáárréérrttéékkeett  mmeegghhaallaaddóó  tteennggeellyyii rráánnyyúú  nnyyoommóóeerrőő,,  vvaaggyy  hhaajj ll ííttóó  nnyyoommaattéékk  
ffeell llééppééssee  eesseettéénn  ttöörrééss  kköövveettkkeezziikk  bbee..  AAzz  oosszztteeooppoorróóttiikkuuss  ccssoonnttookk  ttöörréésssszzii lláárrddssáággaa  aallaaccssoonnyy..  
AA  ssttaattiikkuuss  ééss  aa  ddiinnaammiikkuuss  eeggyyeennssúúllyyii   ssttaabbii ll ii ttááss  mméérrttéékkee  aa  bbiioo--sszzaabbáállyyoozzáássii   rreennddsszzeerr  
ppaarraamméétteerreeiinneekk  ffüüggggvvéénnyyee,,  mmeellyynnééll   aa  vviizzuuááll iiss,,  vveesszzttiibbuulláárriiss  ééss  pprroopprriioocceeppttíívv  éérrzzéékkeellőő  
ffuunnkkcciióókk  ééss  aa  nneeuurroo--mmuusszzkkuulláárriiss  rreennddsszzeerr  tteell jjeessííttmméénnyyee  ddöönnttőő  ffoonnttoossssáággúú..  
JJeelleenn  mmuunnkkaa  ccééll jjaa  aa  pprroopprriioocceeppcciióó  vviizzssggáállaattaa  oosszztteeooppoorróóttiikkuuss  bbeetteeggeekknnééll ,,  aazz  aallssóóvvééggttaaggii   
ttáámmaasszzttóó  eerrőőkkii ffeejj ttéésseekk  sszziimmmmeettrriiáájjáánnaakk  mméérréésséévveell ..    
MM eettooddiikkaa  
HHaarrmmiinnccnnyyoollcc  ffőő  vveetttt  rréésszztt  aa  mméérréésseekkbbeenn,,  vvaallaammeennnnyyiieenn  nnőőkk,,  aakkiikknnééll   aazz  oosszztteeooppoorróózziisstt  
ddiiaaggnnoosszzttiizzááll ttáákk..  ÁÁttllaaggéélleettkkoorruukk::  6699,,33  ++  44,,5566  éévv..  SSttaabbii lloomméétteerr  bbeerreennddeezzéésstt  aallkkaallmmaazzttuunnkk,,  
mmeellyy  eerrőőmméérrőő  ppllaattffoorrmmoott,,  ll iinneeáárriiss  eerrőőssííttőőtt,,  mmiikkrroosszzáámmííttóóggééppeett  ééss  sszzeemmééllyyii   sszzáámmííttóóggééppeett  
ttaarrttaallmmaazz..  „„ RReehhaabb22EE””   mmeeggnneevveezzééssűű  sszzooffttvveerrtt  hhaasszznnááll ttuunnkk  ffeell ..  AA  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeekk,,  
vveettíítteetttt  kkééppeenn,,  kkéétt  oosszzllooppoott  llááttttaakk..  AAzz  oosszzllooppookk  mmaaggaassssáággaa  aa  bbaall lláább  ééss  aa  jjoobbbb  lláább  
eerrőőkkii ffeejj ttéésséénneekk  nnaaggyyssáággáátt  mmuuttaattttaa..  AA  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyy  aa  vviisssszzaasszzáámmlláállááss  iiddeejjee  aallaatttt  ((1100  ss)),,  
aannaallóógg  jjeelleett  kköözzvveettííttőő,,  vviizzuuááll iiss  vviisssszzaaccssaattoolláássssaall ,,  sszziimmmmeettrriikkuussssáá  ((eeggyyffoorrmmáárraa))  ááll ll ííttoottttaa  bbee  aa  
kkéétt  lláább  tteerrhheelléésséétt..  AA  vviisssszzaasszzáámmlláálláásstt  kköövveettőőeenn  aa  vveettíítteetttt  kkéépp  eell ttűűnntt  ééss  aa  ttaallppii   nnyyoommóóeerrőőkk  
éérrzzéékkeelléésséévveell ,,  6600  ss  iiddeeiigg,,  aazz  eerrőőkkii ffeejj ttéésseekk  sszziimmmmeettrriiáájjáátt  ffeennnnttaarrttaannii   iiggyyeekkeezzeetttt..  
RReeggiisszzttrrááll ttuukk  aa  kkéétt  iiddőőffüüggggvvéénnyytt  ééss  aa  pprrooggrraamm  aauuttoommaattiikkuussaann  sszzoollggááll ttaattttaa  aa  mmiinnttaavvéétteelleezzeetttt  
eerrőőaaddaattookk  ááttllaaggaaiinnaakk  kküüllöönnbbssééggéétt..  
EErr eeddmméénnyyeekk  
AA  pprroopprriioocceeppcciióó  ppoonnttaattllaannssáággáábbóóll   kköövveettkkeezzőő  aasszziimmmmeettrriiaa  ááttllaaggaa::  2277,,88  ++  2244  NN..  AAzz  
eerreeddmméénnyyeekk  jjeelleennttőőss  mméérrttéékkűű  sszzóórráásstt  mmuuttaattttaakk..  NNééggyy  sszzeemmééllyy  aa  sszziimmmmeettrriiaa  ffeell ttéétteell tt  
kkiivváállóóaann  tteell jjeessíítteettttee,,  aa  hhiibbaa  11  %%  aallaatttt  mmaarraaddtt  aa  6600  ss--iigg  ttaarrttóó  tteesszzttbbeenn..  TTiizzeennöött  ffőő  11  ––  33  %%  
nnaaggyyssáággúú  hhiibbáávvaall   aabbsszzoollvvááll ttaa  aa  tteesszztteett..  TTiizzeennkkii lleenncc  ffőő  ááll ttaall   mmuuttaattootttt  aasszziimmmmeettrriiaa  mméérrttéékkee  33  
––  1144  %%  ttaarrttoommáánnyybbaa  eesseetttt..  KKoorrrreelláácciióóss  vviizzssggáállaattaaiinnkkkkaall   ppoozzii ttíívv  eellőőjjeellűű,,  sszziiggnnii ff iikkáánnss  
kkaappccssoollaattoott  mmuuttaattttuunnkk  kkii   aa  pprroopprriioocceeppcciióó  ppoonnttaattllaannssáággáánnaakk  mméérrttéékkee  ééss  aa  RRoommbbeerrgg22  tteesszztt  
eerreeddmméénnyyee  ((rr  ==  00,,334422  pp  <<  00,,003366)),,  vvaallaammiinntt  aa  tteessttttöömmeegg  ééss  aazz  aasszziimmmmeettrriiaa  nnaaggyyssáággaa  kköözzöötttt  
((rr  ==  00,,445599  pp  <<  00,,000044))..    
MM eeggbbeesszzééllééss  
AA  tteesszzttbbeenn  mmeeggffooggaallmmaazzootttt  kköövveetteellmméénnyy  tteell jjeessííttéésséétt,,  aa  sszziimmmmeettrriiaa  bbeeááll ll ííttáássáátt  
mmeeggkköönnnnyyíítteettttee  aa  nnaaggyyppoonnttoossssáággúú  eell lleennőőrrzzőő  jjeell   aa  1100  ss--iigg  ttaarrttóó  vviisssszzaasszzáámmlláállááss  aallaatttt..  
MMeeggvvaallóóssuullhhaattootttt  aa  vviizzuuááll iiss  ééss  aa  pprroopprriioocceeppttíívv  iinnffoorrmmáácciióókk  ttáárrssííttáássaa  ééss  aazz  uuttóóbbbbiiaakk  
mmeemmoorriizzáálláássaa  aazz  eeggyyppeerrcceess  tteesszztt  iiddeejjéérree..  AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  úújj   iinnffoorrmmáácciióókkaatt  sszzoollggááll ttaattnnaakk  aazz  
oosszztteeooppoorróóttiikkuuss  bbeetteeggeekk  pprroopprriioocceeppcciióójjáárróóll ,,  mmeellyy  eeggyyrréésszztt  aazz  ááll lláássbbiizzttoonnssáágg  ffoonnttooss  ffaakkttoorraa,,  
mmáássrréésszztt  aa  ppoonnttaattllaannssáággáánnaakk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  mmeeggnnöövveekkeeddhheett  aazz  eessééssii   kkoocckkáázzaatt..      
  
  
55..  VViibbrr áácciióóss  ttrr éénniinngg,,  mmiinntt   rr eehhaabbii ll ii ttáácciióóss  mmóóddsszzeerr   
LLoommbbooss  EE..11,,  SSáárriinnggeerrnnéé  SSzzii lláárrdd  ZZss..22,,  11PPoowweerr  PPllaattee  MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  BBuuddaappeesstt,,  22MMoozzggáásssséérrüüll tteekk  
PPeettőő  AAnnddrrááss  NNeevveellőőkkééppzzőő  ééss  NNeevveellőőiinnttéézzeettee,,  BBuuddaappeesstt  
  
TTööbbbb  mmiinntt  ttíízzéévvnnyyii   kkuuttaattóómmuunnkkaa  ttáámmaasszzttjjaa  aalláá  aa  vviibbrráácciióóss  ttrréénniinngg  eerreeddmméénnyyeessssééggéétt  aa  ssppoorrttbbaann  
ééss  aa  ggyyóóggyyáásszzaattbbaann  eeggyyaarráánntt..  AA  ttööbbbbddiimmeennzziióóss  mmeecchhaanniikkaaii   rreezzggéésseekk  nnaappjjaaiinnkkbbaann  eeggyyrree  
nnééppsszzeerrűűbbbbeekk  aa  ff ii ttnneesszztteerrmmeekkbbeenn,,  ééss  nnaaggyyoobbbb  tteerreett  kkaappnnaakk  mmiinndd  aazz  eeggéésszzsséégg  mmeeggőőrrzzééss,,  mmiinndd  
ppeeddiigg  aa  rreehhaabbii ll ii ttáácciióó  tteerrüülleettéénn  iiss..    AAzz  eesszzkköözzzzeell   aa  tteesstt  ssaajjáátt  rreeff lleexxeeii tt  kkiihhaasszznnáállvvaa  lleehheett  ff iizziikkaaii   
aakkttiivvii ttáásstt  vvééggeezznnii   aazz  íízzüülleetteekk  ttúúll tteerrhheellééssee  nnééllkküüll ..    
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AA  vviibbrráácciióó  ááll ttaall   kkiivvááll ttootttt  rreeff lleexxeess  iizzoomm  öösssszzeehhúúzzóóddáássookk  jjóóttéékkoonnyyaann  bbeeffoollyyáássooll jjáákk  aazz  iizzoomm  
eerreejjéétt,,  aazz  íízzüülleetteekk  ff lleexxiibbii ll ii ttáássáátt,,  aa  kkeerriinnggéésstt  ééss  aa  ccssoonnttssűűrrűűssééggeett  iiss  [[NNaazzaarroovv,,  11997788]] ..  AA  
vviibbrráácciióóss  ttrréénniinngg  aallkkaallmmaazzáássáávvaall   jjaavvuull   aazz  eerrőőnnlléétt  ééss  aazz  ááll llóókkééppeesssséégg,,  eemmeell lleetttt  
eeggéésszzssééggmmeeggőőrrzzőő  hhaattáássaa  iiss  vvaann..  VViizzssggáállaattuunnkk  ssoorráánn  aa  PPoowweerr  PPllaattee  ggéépp  hhaasszznnáállaattáávvaall   
vvééggeezzttüünnkk  kkuuttaattáásstt  NN==77  ffeellnnőőtttt  kköözzppoonnttii   iiddeeggrreennddsszzeerr  sséérrüüll tt  eemmbbeerreenn  ((22  nnőő,,  55  fféérrff ii ))..  AA  
vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeekk  eell ttéérrőő  ddiiaaggnnóózziissssaall   vveetttteekk  rréésszztt  aa  1122  hheetteess  pprrooggrraammbbaann,,  hheettii   22  aallaakklloommmmaall   
eeggyyéénnrree  sszzaabbootttt  2255  ppeerrcceess  ffooggllaallkkoozzáássookk  kkeerreettéébbeenn  eerrőőssííttőő,,  nnyyúújj ttóó,,  ééss  llaazzííttóó  ggyyaakkoorrllaattookkaatt  
vvééggeezztteekk..  AAzz  eellssőő  ffooggllaallkkoozzááss  eellőőtttt  vvaallaammiinntt  aazz  uuttoollssóó  ffooggllaallkkoozzááss  uuttáánn  ááll llaappoottffeellmméérréésstt  
vvééggeezzttüünnkk,,  aahhooll   aa  jjáárrááss  bbiizzttoonnssáággáátt,,  aa  vvééggttaaggookk  mmoozzggáásshhaattáárraaii tt,,  ééss  aazz  iizzmmookk  ff lleexxiibbii ll ii ttáássáátt  
mméérrttüükk  ffeell ..  VViizzssggááll ttuukk  hhooggyyaann  bbeeffoollyyáássooll jjaa  aa  vviibbrráácciióóss  ttrréénniinngg  aa  jjáárráásstt,,  aazz  eeggyyeennssúúllyytt,,  aa  sséérrüüll tt  
oollddaall ii   tteerrhheelléésstt  ééss  eezz  mmii llyyeenn  hhaattáássssaall   vvaann  aa  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeekk  mmiinnddeennnnaappjjaaii rraa..  AAzz  
eerreeddmméénnyyeekkeett  kkééppii   ééss  íírrootttt  ffoorrmmáábbaann  ddookkuummeennttááll ttuukk  ééss  mmoozzggáásseelleemmzzőő  pprrooggrraamm  sseeggííttssééggéévveell   
éérrttéékkeell ttüünnkk  kkii ..  AA  mmoozzggáásssséérrüüll tt  eemmbbeerreekk  ggyyaakkrraann  ááll llaappoottuukkbbóóll   aaddóóddóóaann  kkéépptteelleenneekk,,  vvaaggyy  ccssaakk  
kkoorrllááttoozzoottttaann  kkééppeesseekk  tteessttmmoozzggáássrraa,,  mmeerrtt  aa  sséérrüüllééss  mmeecchhaanniizzmmuussaa  mmiiaatttt  aazz  iizzoomm--iiddeegg  
öösssszzeekköötttteettéésseekk  hhiibbáássaakk  ééss  aa  sséérrüüllééss  kköövveettkkeezzttéébbeenn  mmiinndd  aa  ppii rraammiiddááll iiss  mmiinndd  aazz  eexxttrraa  
ppii rraammiiddááll iiss  ppáállyyáákk  sséérrüüllhheetttteekk,,  ééss  mmeeggsszzaakkaadd  aa  kkaappccssoollaatt  aa  ggeerriinnccvveellőő  eellüüllssőő  sszzaarrvváábbaann  lléévvőő  
mmoottoonneeuurroonnookk  ééss  aa  kköözzppoonnttii   iiddeeggrreennddsszzeerr  mmaaggaassaabbbb  sszziinntteenn  lléévvőő  ssttrruukkttúúrrááii   kköözzöötttt..    EEnnnneekk  
eerreeddmméénnyyeekkéénntt  bbéénnuullááss,,  iizzoommssppaassttiiccii ttááss,,  kkóórrooss  rreeff lleexxeekk  jjöönnnneekk  llééttrree,,  aammiibbőőll   aaddóóddnnaakk  aa  
bbeetteeggssééggrree  jjeell lleemmzzőő  ttüünneett  eeggyyüütttteesseekk..  AA  ggéépp  hhaasszznnáállaattaa  aa  mmii   eesseettüünnkkbbeenn  sseemm  ggyyaakkoorrooll tt  hhaattáásstt  
mmaaggáárraa  aa  bbeetteeggssééggrree,,  ddee  aazz  aaddootttt  bbeetteeggssééggggeell   jjáárróó  ttüünneetteekk  ccssöökkkkeenntteekk,,  jjaavvuull tt  aazz  ááll ttaalláánnooss  
kköözzéérrzzeett,,  jjeell lleemmzzőő  vvooll tt  aa  ffáájjddaalloomm  ccssöökkkkeennééssee,,  ééss  eezz  hhaattáássssaall   vvaann  aa  nnaappii   éélleettffuunnkkcciióókkrraa  iiss..  AA  
hháárroomm  hhóónnaapp  aallaatttt  oollyyaann  eemmbbeerreekknneekk  iiss  rreennddsszzeerreess  ssppoorrttoolláásstt  bbiizzttoossííttoottttuunnkk,,  aakkiikk  eeggyyéébbkkéénntt  
ssoohhaa  nneemm  vvééggeezztteekk  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttáásstt..  EEzzzzeell   aa  lleehheettőőssééggggeell   kköönnnnyyeenn  eelléérrhheettőő  mmeeggoollddáásstt  
kkíínnááll ttuunnkk  aa  rreennddsszzeerreess  ssppoorrttmmoozzggáásshhoozz..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   vviibbrráácciióóss  ttrréénniinngg,,  CCeerreebbrraall   PPaallssyy,,  kköözzppoonnttii   iiddeeggrreennddsszzeerr  
  
  
66..  MM aaggyyaarr   eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóókk  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottáánnaakk  ééss  éélleettmmóóddjj áánnaakk  vviizzssggáállaattaa  
KKaarrssaaii   II..11,,  SSzzőőttss  GG..22,,  ÁÁccss  PP..11,,  SSzzmmooddiiss  MM..22,,  MMeellcczzeerr  CCss..11,,  11PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  
EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  PPééccss,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééss  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   ééss  SSppoorrttoorrvvoossii   TTaannsszzéékk  
  
AAzz  ii ll lleettéékkeess  sszzeerrvveezzeetteekk  áállddoozzaattkkéésszz  mmuunnkkáájjáánnaakk  eerreeddmméénnyykkéénntt,,  mmaa  mmáárr  kköözzttuuddootttt,,  hhooggyy  aazz  
eeggéésszzssééggtteelleenn  éélleettmmóódd  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkéénntt  ffeellnnőőttttkkoorrbbaann  ssúúllyyooss  eeggéésszzssééggkkáárroossooddááss,,  
eellssőőssoorrbbaann  MMeettaabbooll iikkuuss  XX  sszziinnddrróómmaa  kkiiaallaakkuulláássáánnaakk  rriizziikkóójjaa  aa  ttööbbbbsszzöörröösséérree  eemmeellkkeeddiikk..  AAzz  
iinnffoorrmmáácciióó  eell tteerrjjeeddéésséévveell   ppáárrhhuuzzaammoossaann  aazz  eeggéésszzssééggttuuddaattooss  mmaaggaattaarrttááss,,  mmeellyy  
kkoommppeennzzáállhhaattnnáá  aa  hhaattáássookkaatt,,  nneemm  ffeejj llőőddiikk  mmeeggffeelleellőő  mméérrttéékkbbeenn  ééss  aa  kkiiaallaakkuullóó  bbeetteeggssééggeekk  
kkoommoollyy  tteerrhheett  rróónnaakk  mmiinndd  aazz  eeggyyéénneekkrree,,  mmiinndd  aa  ttáárrssaaddaalloommrraa..    
EEggyyeetteemmii   hhaall llggaattóókk  kköörréébbeenn  vvééggzzeetttt  vviizzssggáállaattuunnkk  aannnnaakk  mmeeggááll llaappííttáássáárraa  ii rráánnyyuull tt,,  hhooggyy  aa  
sszzeerrvveezzeetttt  ookkttaattáássii   ssttrruukkttúúrraa  lleeggffeellssőőbbbb  sszziinnttjjéénn  ttaannuullóó  eeggyyéénneekk  aakkttuuááll iiss  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottaa  ééss  
éélleettmmóóddjjaa  aallaappjjáánn  eellőőrreejjeelleezzhheettőő--ee  aa  ffeellnnőőttttkkoorrrraa  jjeell lleemmzzőő  bbeetteeggssééggeekk  kkiiaallaakkuulláássaa  ééss  aazz  aaddootttt  
ááll llaappoott  rreennddsszzeerreess  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttáássssaall   bbeeffoollyyáássoollhhaattóó--ee..  
AA  ffeellmméérréésseekkeett  aa  MMaaggyyaarr  ÁÁll ttaalláánnooss  EEggéésszzssééggsszzűűrrőő  PPrrooggrraamm  22001100--22002200  ééss  aa  MMaaggyyaarr  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   TTáárrssaassáágg  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  bboonnyyooll ííttoottttuukk  llee  aa  SSzzéécchheennyyii   EEggyyeetteemmeenn  GGyyőőrrbbeenn  ééss  
aa  PPaannnnoonn  EEggyyeetteemmeenn  VVeesszzpprréémmbbeenn  ((TTeell jjeess  aaddaattbbáázziiss::  114433  nnőő,,  113311  fféérrff ii ;;  kkoorr::  2211,,77  éévv,,  SSDD  22,,11))..  
AAzz  aaddaattookkbbóóll   ffőőkkoommppoonneennss  aannaall íízziiss  mmóóddsszzeerréévveell   kkiivváállooggaattttuukk  aazz  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottoott  
lleeggiinnkkáábbbb  mmeegghhaattáárroozzóó  vvááll ttoozzóókkaatt,,  mmaajjdd  rriizziikkóó  ppoonnttsszzáámmoott  ééss  kkaatteeggóórriiáákkaatt  hhaattáárroozzttuunnkk  mmeegg..  
MMiinnddkkéétt  eeggyyeetteemmeenn,,  aazz  ááll ttaalluunnkk  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottuukk  ééss  éélleettmmóóddjjuukk  aallaappjjáánn  nnaaggyy  rriizziikkóójjúú  
ccssooppoorrttbbaa  ssoorrooll tt  eeggyyéénneekk  sszzáámmáárraa  ((2255--2255  ffőő)),,  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggáásstt  sszzeerrvveezzttüünnkk,,  mmeellyy  
pprrooggrraammookk  eell iinndduull ttaakk..  
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AA  mméérréésseekkeett  eeggyy  éévvvveell   aazz  eellssőő  ffeellmméérréésstt  kköövveettőő  iiddőőppoonnttbbaann  mmeeggiissmméétteell jjüükk..    
VVáárraakkoozzáássuunnkk  sszzeerriinntt,,  aa  sszzeerrvveezzeetttt  pprrooggrraamm  hhaattáássáárraa  aa  rriizziikkóó  ppoonnttsszzáámmookkbbaann  sszziiggnnii ff iikkáánnss  
jjaavvuullááss  ffoogg  bbeekköövveettkkeezznnii   ééss  aazz  éélleettkkii llááttáássookkaatt  bbeeccssllőő  tteesszzttbbeenn  iiss  mmaaggaassaabbbb  ppoonnttsszzáámmoott  ffooggnnaakk  
eelléérrnnii ,,  aammíígg  aa  pprrooggrraammoonn  kkíívvüüll   eessőő  hhaall llggaattóókk  eerreeddmméénnyyeeii   ssttaaggnnáállnnaakk,,  eesseettlleegg  kkiisssséé  rroommllaannaakk..  
AAzz  ááll ttaalluunnkk  bbeevveezzeetteetttt  eell jjáárráássssaall   ééss  aa  vváárrhhaattóó  eerreeddmméénnyyeekk  kköözzlléésséévveell ,,  ffeell   kkíívváánnjjuukk  hhíívvnnii   mmiinndd  
aazzookk  ff iiggyyeellmméétt  aa  sszzűűrrőőpprrooggrraammoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell   ééss  aa  ff iizziikkaaii   aakkttiivvii ttááss  ffoonnttoossssáággáárraa,,  aakkiikk  nneemm  
ffoorrddííttaannaakk  kkeell llőő  ff iiggyyeellmmeett  aa  hheellyytteelleenn  éélleettmmóóddjjuukk  mmiiaatttt  vváárrhhaattóóaann  kkiiaallaakkuullóó  nneeggaattíívv  
kköövveettkkeezzmméénnyyeekkrree..  
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44..  sszzeekkcciióó  
  

FFiizziikkaaii   aakktt iivvii ttááss,,  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  
  
  
11..  AAzz  eeggéésszzssééggttuuddaattooss,,  ssppoorr ttooss  mmaaggaattaarr ttááss  mmeenneeddzzsseellééssee  aa  DDeebbrr eecceennii   EEggyyeetteemm  
GGyyeerr mmeekknneevveellééssii   ééss  FFeellnnőőtt ttkkééppzzééssii   KK aarr   hhaall llggaattóóiinnááll   
AAnnddrráássnnéé  TTeelleekkii   JJ..,,  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  GGyyeerrmmeekknneevveellééssii   ééss  FFeellnnőőttttkkééppzzééssii   KKaarr,,  
HHaajjddúúbböösszzöörrmméénnyy  

  
AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss,,  mmiinntt  aazz  eeggéésszzssééggüünnkk  lleeggjjoobbbb  kkaarrbbaannttaarrttóójjaa,,  aazz  eeggéésszz  sszzeerrvveezzeettrree  
kkeeddvveezzőő  hhaattáássssaall   vvaann,,  ffoonnttooss  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk  aa  ffiizziikkaaii  ééss  mmeennttáálliiss  eeggéésszzsséégg  mmeeggőőrrzzéésséébbeenn,,  aazz  
eeggéésszzssééggttuuddaattooss  mmaaggaattaarrttááss  kkiiaallaakkííttáássáábbaann..  AA  hhaallllggaattóókk  kköörréébbeenn  vvééggzzeetttt  kkuuttaattááss  aazztt  vviizzssggáállttaa,,  hhooggyy  aazz  
ookkttaattááss  ssoorráánn  kkaappootttt  ––  tteessttnneevveellééss,,  ssppoorrtt--ééss  eeggéésszzssééggttuuddoommáánnyy  ––  eellmméélleettii  iissmmeerreetteekk  mmeennnnyyiibbeenn  
vváállttoozzttaattttáákk  mmeegg  aa  hhaallllggaattóókk  ggoonnddoollkkooddáássáátt,,  ééss  mmiillyyeenn  mméérrttéékkbbeenn  jjáárruullttaakk  hhoozzzzáá  aazz  eeggyyéénn  sszzuubbjjeekkttíívv  
éélleettmmiinnőőssééggéénneekk  jjaavvííttáássááhhoozz..  AA  vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyeeiirree  aallaappoozzvvaa  jjooggooss  aazz  aa  kkéérrddééssffeell ttéétteell ,,  hhooggyy  mmii tt  
kkeell lleennee  tteennnnii ,,  hhooggyy  aa  hhaall llggaattóókk  eellmméélleettii   ttuuddáássaa  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  iiss  rreeaall iizzáállóóddjjoonn,,  ééss  aa  tteesstteeddzzééss  
nnaappii   ggyyaakkoorrllaattttáá  vvááll jjoonn..  AAzz  eerrőőffoorrrráássookk  öösssszzeehhaannggoolláássáávvaall  mmeegghhaattáárroozzáássrraa  kkeerrüülltteekk  mmiinnddaazzookk  aa  
ffeellaaddaattookk,,  aammeellyyeekk  aazz  eeggéésszzssééggttuuddaattooss,,  ssppoorrttooss  mmaaggaattaarrttááss  kkiiaallaakkííttáássaa  mmeelllleetttt,,  eeggyyiiddeejjűűlleegg  aa  hhaall llggaattóóii   
kköözzöössssééggeekk  eerrőőssííttéésséétt  iiss  sszzoollggááll jjáákk..  AA  rreennddsszzeerreess  ssppoorrtttteevvéékkeennyysséégg  iiggaazzii   öörröömmffoorrrrááss  lleehheett,,  hhaa  
mmiinnddeenn  hhaall llggaattóó  mmeeggttaallááll jjaa  aa  sszzáámmáárraa  lleeggmmeeggffeelleellőőbbbb  ssppoorrtttteevvéékkeennyyssééggeett,,  aammeellyyeett  sszzíívveesseenn  iiss  
vvééggeezz..  EE  ccééllookk  eelléérrééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  aazz  aa  ccééll ttuuddaattooss,,  ssppoorrttsszzaakkmmaaii   mmeenneeddzzsseellééss,,  aammii tt  aa  
DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  GGyyeerrmmeekknneevveellééssii   ééss  FFeellnnőőttttkkééppzzééssii   KKaarr  kkeezzddeemméénnyyeezzeetttt..  
KK uullccsssszzaavvaakk ::  eeggéésszzssééggttuuddaattooss--ssppoorrttooss  mmaaggaattaarrttááss,,  hhaallllggaattóóii  aakkttiivviittááss,,  ssppoorrttsszzaakkmmaaii   mmeenneeddzzsseellééss  
  
  
22..  FFeelleellőőss  vvááll llaallaattookk  aa  ssppoorr ttbbaann  
MMoollnnáárr  GG..,,  RRáátthhoonnyyii --OOddoorr  KK..,,  BBoorrbbééllyy  AA..,,  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  GGaazzddáállkkooddáássttuuddoommáánnyyii   ééss  
VViiddéékkffeejj lleesszzttééssii   KKaarr,,  SSppoorrttggaazzddaassáággii   ééss  MMeenneeddzzssmmeenntt  TTaannsszzéékk,,  DDeebbrreecceenn  
  
EEggyyrree  ttööbbbb  ccéégg  ffeelleellőőss  ggoonnddoollkkooddáássúú  vveezzeettőőjjee,,  aa  pprrooff ii ttmmaaxxiimmaall iizzáálláássoonn  ttúúll   jjooggii ,,  eettiikkaaii ,,  
eerrkkööllccssii ,,  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii   ééss  ttáárrssaaddaallmmii   sszzeemmppoonnttookkaatt  iiss  bbeeééppíítt  aa  ccéégg  ccééll jjaaii ,,  éérrttéékkeeii   kköözzéé..  
NNöövveekksszziikk  aazzoonn  vvááll llaallaattookk  sszzáámmaa,,  mmeellyyeekk  ttáárrssaaddaallmmii   ffeelleellőőssssééggvvááll llaallááss  ((CCSSRR))  jjeeggyyéébbeenn  
vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyyssééggee  eeggyyéérrtteellmműűeenn  öösssszzeekkaappccssoollhhaattóó  aa  ssppoorrtt  nnééppsszzeerrűűssííttéésséévveell ,,  eellőőttéérrbbee  
hheellyyeezzéésséévveell ..  JJeelleenn  ttaannuullmmáánnyy  ccééll jjaa  eeggyyrréésszztt,,  aa  CCSSRR  kkoonncceeppcciióó  lleehhaattáárroolláássaa,,  jjeelleennttőőssééggéénneekk  
hhaannggssúúllyyoozzáássaa  aa  ssppoorrttmmeenneeddzzssmmeenntt  tteerrüülleettéénn,,  mmáássrréésszztt,,  hhooggyy  mmeeggvviizzssggááll jjuukk  aa  vvii lláágg  2200  
lleeggnnaaggyyoobbbb  mmuull ttiinnaacciioonnááll iiss  éélleellmmiisszzeerr  ééss  ii ttaallggyyáárrttóó  ccééggee  kköözzüüll   aa  NNeessttlléé,,  DDaannoonnee  ééss  CCooccaa--
CCoollaa  kküüll ffööllddii   ééss  hhaazzaaii   ccééggccssooppoorrttjjaaiinnaakk  ttáárrssaaddaallmmii   sszzeerreeppvvááll llaalláássáátt  aa  ssppoorrtt  tteerrüülleettéénn..    
AA  CCSSRR  ffooggaallmmii   lleehhaattáárroolláássaakkoorr  ééss  aa  ssppoorrtt  tteerrüülleettéénn  bbeettööll ttöötttt  sszzeerreeppéénneekk  vviizzssggáállaattaakkoorr  rreelleevváánnss  
hhaazzaaii   ééss  kküüll ffööllddii   sszzaakkii rrooddaallmmaakkrraa  ttáámmaasszzkkooddttuunnkk..  AA  ccééggeekk  CCSSRR  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  
eelleemmzzéésseekkoorr  mmáássooddllaaggooss  aaddaattffoorrrráássoonn  nnyyuuggvvóó  kkoommppaarraattíívv  eelleemmzzéésstt  aallkkaallmmaazzttuunnkk,,  
ffeellhhaasszznnááll ttuukk  aa  ccééggeekk  kküüll ffööllddii   ééss  hhaazzaaii   lleeáánnyyvvááll llaallaattaaiinnaakk  hhoonnllaappjjáánn  ttaalláállhhaattóó  iinnffoorrmmáácciióókkaatt,,  
eesseettttaannuullmmáánnyyookkaatt,,  jjeelleennttéésseekkeett..    
KK uullccsssszzaavvaakk ::  ttáárrssaaddaallmmii   ffeelleellőőssssééggvvááll llaallááss,,  CCSSRR,,  ssppoorrttmmeenneeddzzssmmeenntt  
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3. Az egészséges életmód problematikája 
Telegdi A. főiskolai tanársegéd, SZIE ABPK Jászberény 
 
“Századokon át az volt az emberek fő gondja, milyen lesz az élet a halál után. Úgy látszik, ma 
először arra kell válaszokat keresnünk, milyen lesz az élet a halál előtt.” (Szent-Györgyi 
Albert) 
AAzz  EEggéésszzssééggüüggyyii   VVii lláággsszzeerrvveezzeett  ((WWHHOO))  aazz  eeggéésszzsséégg  ffooggaallmmáátt  ííggyy  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg::  AAzz  
eeggéésszzsséégg  aa  tteell jjeess  tteessttii ,,  lleellkkii   ((sszzeell lleemmii))  ééss  sszzoocciiááll iiss  jjóólléétt  ááll llaappoottaa,,  ééss  nneemm  ccssuuppáánn  aa  bbeetteeggsséégg  ééss  
nnyyoommoorréékkssáágg  hhiiáánnyyaa..  
SSzziinnttee  mmiinnddeennkkii   aakkii   vvaallaammeellyyeesstt  sszzaakkéérrttőőnneekk  vvaaggyy  hhoozzzzááéérrttőőnneekk  vvaall ll jjaa  mmaaggáátt  aazz  eeggéésszzsséégg  
ttéémmaakköörréébbeenn,,  ttiisszzttáábbaann  vvaann  aazzookkkkaall   aa  ssttaattiisszzttiikkaaii   aaddaattookkkkaall   aammeellyyeekk  aa  mmaaii   mmaaggyyaarr  llaakkoossssáágg  
eeggéésszzssééggüüggyyii   ááll llaappoottáárróóll   vvaaggyy  ééppppeenn  nnééppeessssééggüünnkk  hhaalláálloozzáássii   aaddaattaaii rróóll   sszzóóllnnaakk..  AAzz  eeggéésszzsséégg,,    
mmiinntt  ffooggaalloomm  bbeeffoollyyáássooll jjaa  aazz  eeggéésszzssééggmmeeggőőrrzzééss,,  aazz  eeggéésszzssééggffeejj lleesszzttééss,,  ééss  aazz  eeggéésszzssééggnneevveellééss  
eellmméélleettéétt  ééss  ggyyaakkoorrllaattáátt  ((GGrrii ttzznnéé,,  22000077))..  AAzz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  mmeeggiissmmeerrééssee,,  eell ffooggaaddttaattáássaa  
ééss  kkiiaallaakkííttáássaa  öösssszzeetteetttt  ffeellaaddaatt..  HHooggyy  eezztt  aa  ffeellaaddaattoott  kkiinneekk  kkeell ll   eell llááttnniiaa,,  aarrrróóll   ssookk  sszzaakkeemmbbeerr  
vvii ttáázziikk,,  eeggyy  ddoollooggbbaann  aazzoonnbbaann  eeggyyeettéérrtteenneekk,,  mmiisszzeerriinntt  rreennddkkíívvüüll   ffoonnttooss  ffooggllaallkkoozznnii   aa  ttéémmáávvaall ..  
HHoosssszzúú  ééss  öösssszzeetteetttt  ffoollyyaammaattrróóll   bbeesszzééllüünnkk,,  ééss  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettrree  nneevveellééss  mmiinntt  pprroobblléémmaakköörr  
aazz  eeggéésszz  mmaaii   mmaaggyyaarr  ttáárrssaaddaalloommrraa  vvoonnaattkkoozziikk,,  aazzoonnbbaann  ttööbbbb  „„ ffrroonnttoonn””   kkeell ll   eeggyysszzeerrrree  
eell iinnddííttaannii   aa  mmáásshhooggyy  ggoonnddoollkkooddááss  ffoollyyaammaattáátt..  AA  ttáárrssaaddaalloomm  sszziinnttee  mmiinnddeenn  kkoorroosszzttáállyyáátt  
ffeellöölleellőő,,  eesszzkköözzeeiibbeenn  ééss  mmeeggkköözzeell ííttéésséébbeenn  ddii ff ffeerreenncciiááll tt  pprrooggrraammrraa  vvaann  sszzüükksséégg..  NNeekküünnkk  
ttaannáárrookknnaakk  aa  ssaajjáátt  kköözzeeggüünnkkbbeenn,,  úúggyymmoonndd  ssaajjáátt  sszzaakktteerrüülleettüünnkköönn,,  mmuunnkkaahheellyyüünnkköönn  kkeell ll   
eellvvééggeezznnüünnkk  nneevveellőő--ookkttaattóó  mmuunnkkáánnkkaatt..  EEggyy  ppeeddaaggóógguuss  aakkkkoorr  vvááll iikk  hhii tteelleesssséé  hhaa  öönnmmaaggaa  iiss  
mmaaggááéénnaakk  vvaall ll jjaa  aazzookkaatt  aazz  eellvveekkeett  aammiikkeett  hhaannggoozzttaatt..    
Vizsgálatok támasztják alá miszerint fiatalok közül egyre többen ismerik fel a sport 
egészségmegőrzésben betöltött szerepét. A testedzési szokásokat legdominánsabban a családi 
háttér határozza meg. Ugyancsak fontos tényező az, hogy az iskola milyen mértékben 
ösztönzi mozgásra, rendszeres testedzésre a tanulókat. A serdülők jelentős részét egyfajta 
inaktív sportérdeklődés jellemzi, amely nem eredményezi a testi fejlődéshez nélkülözhetetlen 
mozgásos aktivitást. (Hamar, 2005) 
A vizsgálat módszere: 
VViizzssggáállaattaaiimmaatt  eeggyy  ááll ttaalláánnooss  iisskkoolláábbaann  vvééggeezztteemm,,  aahhooll   ddiiáákkookkaatt  kkéérrddeezztteemm  kkéérrddőőíívveess  aannkkéétt  
mmóóddsszzeerr  sseeggííttssééggéévveell   aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddddaall   kkaappccssoollaattooss  vvéélleemméénnyyüükkrrőőll ..  KKéérrddéésskkéénntt  
jjeellööll tteemm  mmeegg  aa  ssppoorrttoolláássii   sszzookkáássookkaatt,,  aa  ssppoorrttoolláássrróóll ,,  vvaallaammiinntt  aazz  iisskkoollaaii   tteessttnneevveellééss  ééss  aazz  
eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  öösssszzeeffüüggggéésseeii rrőőll   mmii tt  ggoonnddoollnnaakk??  KKíívváánnccssii   vvooll ttaamm,,  hhooggyy  aa  tteessttnneevveelléésstt  
ttaannííttóó  ttaannáárr  mmiinntt  mmiinnttaa  mmeeggjjeelleenniikk--ee  aa  ggyyeerreekkeekk  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveellééssee  ssoorráánn,,  ééss  hhaa  
iiggeenn  aakkkkoorr  eezz  mmeekkkkoorraa  hhaattáássssaall   bbíírr,,  eeggyyááll ttaalláánn  hhaattáássssaall   vvaann  rráájjuukk??  AA  lloonnddoonnii   ooll iimmppiiaa  
eesseemméénnyyeeiinneekk  ééss  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  ssaajj ttóóbbaann  ééss  mmééddiiáábbaann  ttöörrttéénnőő  mmeeggjjeelleennééssee  éérrddeekkllőőddéésstt  
vvááll ttootttt--ee  kkii   aa  ggyyeerreekkeekkbbeenn,,  ééss  eesseettlleegg  mmoottiivváácciióókkéénntt  hhaattootttt--ee  rráájjuukk  aakkáárr  aa  ssppoorrttoollááss  
mmeeggkkeezzddééssee  aakkáárr  ccssaakk  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveellééss  tteekkiinntteettéébbeenn??  
VVéélleemméénnyyeemm  sszzeerriinntt  aa  vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyeeii   rráámmuuttaattnnaakk  pprroobblléémmáákkrraa  ééss  ii rráánnyytt  iiss  mmuuttaattnnaakk  
oollyyaann  tteerrüülleetteekkrree,,  aahhoonnnnaann  eell   lleehheett  iinndduullnnii   aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveellééss  ffeelléé..  AAzz  ookk--
ookkoozzaattii   öösssszzeeffüüggggéésseekk  sseeggííttssééggéévveell   ppeeddiigg  mmáárr  aa  ppeeddaaggóógguusskkééppzzééss  tteerrüülleettéétt  éérriinnttvvee  lleehheett  
kköövveettkkeezztteettéésseekkeett  lleevvoonnnnii ..    
AA  ttéémmaa  llééttjjooggoossuull ttssáággáátt  aallááttáámmaasszzttjjaa  aa  kköövveettkkeezzőő  ee  ttéémmáábbaa  vváággóó  mmoottttóó::  
“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor 
már megszomjazott.” (kínai szólás) 
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44..  SSppoorr ttddiipplloommáácciiaaii   eerr eeddmméénnyyeekk  aa  mmaaggyyaarr   eeggyyeetteemmii--ffőőiisskkoollaaii   ssppoorr ttbbaann,,  11998877  ––  22001111  
HHééddii   CCss..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  
NNyyíírreeggyyhháázzii   FFőőiisskkoollaa,,  TTeessttnneevveellééss  ééss  SSppoorrtt  TTuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  NNyyíírreeggyyhháázzaa  
  
BBeevveezzeettééss::   AA  mmaaggyyaarr  ssppoorrttddiipplloommáácciiaa  aa  ssppoorrtt  éévvsszzáázzaaddooss  nneemmzzeettkköözzii   eerreeddmméénnyyeeiivveell   
ppáárrhhuuzzaammoossaann,,  ffeejj llőőddöötttt  ééss  éérrtt  eell   eerreeddmméénnyyeekkeett,,  hhaa  nneemm  iiss  mmiinnddiigg  ééss  mmiinnddeenn  kkrrii ttiikkáátt  
nnééllkküüllöözzőő  mmóóddoonn..  AA  tteerrüülleett  mmáárraa  aa  sszzaakkddiipplloommáácciiaa  eeggyyiikk  ffoonnttooss  áággáávváá  éérreetttt,,  mmeellyy  uuggyyaann  aa  
ssppoorrtt  nneemmzzeettkköözziivvéé  vváálláássáávvaall   sszziinnttee  eeggyy  iiddőőbbeenn  kkeelleettkkeezzeetttt,,  ddee  vvaallóójjáábbaann  ccssaakk  aazz  uuttóóbbbbii   
éévvttiizzeeddeekkbbeenn  nnyyeerrttee  eell   öönnááll llóó  llééttjjooggoossuull ttssáággáátt..  MMiiuuttáánn  aa  ssppoorrtt  ééss  aa  ppooll ii ttiikkaa  iiss  sszzáámmttaallaann  
vvoonnaattkkoozzáássbbaann  mmuuttaatt  kkööllccssöönnhhaattáásstt,,  aa  ssppoorrttddiipplloommáácciiaa  aazz  oorrsszzáággookk  kköözzööttttii   kkaappccssoollaattookk  
aallaakkííttáássáánnaakk,,  ééppííttéésséénneekk,,  ééss  nneemm  uuttoollssóó  ssoorrbbaann  kkoorrmmáánnyyookk  kköözzööttttii ,,  ggaazzddaassáággii ,,  kkuull ttuurrááll iiss  
eeggyyüüttttmműűkkööddéésseekk  eellőőkkéésszzííttéésséénneekk  ffoonnttooss  eesszzkköözzéévvéé  vvááll tt..    
AA  mmaaggyyaarr  ssppoorrttssaajj ttóóbbaann,,  ssppoorrtt  ttéémmáájjúú  kköönnyyvveekkbbeenn,,  ttööbbbb  íírrááss  iiss  ffooggllaallkkoozziikk  aa  mmaaggyyaarr  
ssppoorrttddiipplloommáácciiáávvaall   kkaappccssoollaattooss  eesseemméénnyyeekkkkeell ::  nnaaggyyrréésszztt  ééllssppoorrttoollóóiinnkk  ooll iimmppiiáákkoonn,,  
vvii lláággvveerrsseennyyeekkeenn,,  ssiikkeerrtteelleennssééggéétt  sszzáámmoonn  kkéérrőő  eesseettlleeíírráássaaiivvaall ,,  ttöörrttéénneettii   öösssszzeeffooggllaallóókkkkaall ..  
AAzzoonnbbaann  aa  ttéémmáábbaann  ááttffooggóó,,  aa  ssppoorrttddiipplloommáácciiaa  eeggyyéébb  eerreeddmméénnyyii tt,,  ttuuddoommáánnyyooss  aallaappúú  eelleemmzzééss  aa  
mmaaii   nnaappiigg  nneemm  sszzüülleetteetttt..  
AA  sszzeerrzzőő,,  aa  ffeennttii   hhiiááttuuss  mmeeggsszzüünntteettéésséérree  tteesszz  kkíísséérrlleetteett..  CCééll jjaa,,  hhooggyy  bbeemmuuttaassssaa  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  
eeggyy  mmááiigg  iiss  kkeevvéésssséé  pprreeffeerrááll tt  tteerrüülleettéénneekk,,  aa  ttööbbbb  mmiinntt  110000  éévveess  mmúúll ttrraa  vviisssszzaatteekkiinnttőő,,  
eeggyyeetteemmii--  ffőőiisskkoollaaii   ssppoorrtt  nneemmzzeettkköözzii   ssiikkeerreeiinneekk  ssppoorrttddiipplloommáácciiaaii   hháátttteerréétt,,  eesseemméénnyyeeii tt  ééss  
eerreeddmméénnyyeeii tt,,  nneeggyyeedd  sszzáázzaadd  ttáávvllaattáábbaann..  
MM óóddsszzeerr eekk::   AA  ddoollggoozzaattbbaann  ttáárrggyyaall tt  ttéémmááhhoozz  aa  sszzeerrzzőő  aa  ddookkuummeennttuummeelleemmzzééss,,  aa  rréésszzttvveevvőőii   
mmeeggff iiggyyeellééss  ééss  aa  mmééllyyiinntteerrjjúú  mmóóddsszzeerréévveell   ggyyűűjj ttöötttt  iinnffoorrmmáácciióókkaatt..  
EErr eeddmméénnyyeekk::   AA  mmaaggyyaarr  eeggyyeetteemmii   ssppoorrtt  oorrsszzáággooss  sszzeerrvveezzeettee  aa  kkeezzddeetteekkttőőll   aakkttíívv  rréésszzttvveevvőőjjee  
ééss  rreennddeezzőő  oorrsszzáággaa  vvooll tt  aa  nneemmzzeettkköözzii   ssppoorrttéélleett  eesseemméénnyyeeiinneekk..  AA  ssppoorrtt  ttúúllppooll ii ttiizzáálláássaa  aa  II II..  
VVii lláágghháábboorrúútt  kköövveettőőeenn,,  ssőőtt  aazz  eeggyyeetteemmii   ssppoorrtt  tteell jjeess  mmaajjdd  rréésszzlleeggeess  öönnááll llóóssáággáánnaakk  eellvveesszzttééssee  
sseemm  ccssöökkkkeenntteettttee  jjeelleennttőősseebbbb  mméérrttéékkbbeenn  aakkttiivvii ttáássáátt  aa  nneemmzzeettkköözzii   sszziinnttűű  sszzeerreeppvvááll llaalláássbbaann..  
AA  MMEEFFSS  aazz  11998899--11999900--eess  rreennddsszzeerrvvááll ttoozzááss  uuttáánnii   uujj jjáá  aallaakkuulláássaa  óóttaa,,  kkii lleenncc  ssppoorrttáággii   EEggyyeetteemmii   
VVii lláággbbaajjnnookkssáággoott  rreennddeezzeetttt  hhaazzáánnkkbbaann..  AA  NNeemmzzeettkköözzii   EEggyyeetteemmii   SSppoorrttsszzöövveettssééggbbeenn  11996611--ttőőll   
11998877--iigg,,  öösssszzeesseenn  nnééggyy  ffőő  ttööll ttöötttt  bbee  kküüllöönnbböözzőő  ttiisszzttssééggeekkeett,,  mmíígg  11998877--ttőőll   kkii lleenncc..  NNaappjjaaiinnkkbbaann  
hhaatt  ffőő  tteevvéékkeennyykkeeddiikk  eell iissmmeerrtt  ééss  mmeeggbbeeccssüüll tt  ppoozzíícciióókkbbaann  aa  FFIISSUU  kküüllöönnbböözzőő  bbiizzoottttssáággaaiibbaann..  
NNeemmzzeettkköözzii lleegg  eell iissmmeerrtt  tteevvéékkeennyyssééggüükk  jjeelleennttőőss  mméérrttéékkbbeenn  jjáárruull tt  hhoozzzzáá  aahhhhoozz,,  hhooggyy  aa  MMEEFFSS  
úújj jjááaallaakkuulláássaa  óóttaa  ii ll yyeenn  ssookk,,  sszzáámmáábbaann  ééss  sszzaakkmmaa  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll   iiss  nnaaggyyrraa  éérrttéékkeell tt  eesseemméénnyy  
kkeerrüüllhheetteetttt  lleebboonnyyooll ííttáássrraa  hhaazzáánnkkbbaann,,  aazz  éérriinntteetttt  ffeellssőőookkttaattáássii   iinnttéézzmméénnyyeekk  ééss  vváárroossookk  
hhaatthhaattóóss  kköözzrreemműűkkööddéésséévveell ..  
KK öövveettkkeezztteettéésseekk::   AA  MMEEFFSS  nneemmzzeettkköözzii   tteevvéékkeennyyssééggee,,  eeggyyrree  eerrőőssööddőő  pprreesszzttíízzssee  aazz  eellmmúúll tt  
nneeggyyeedd  sszzáázzaaddbbaann  sszzoorrooss  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  vvaann  nneemmzzeettkköözzii   ttiisszzttssééggvviisseellőőiinneekk  eerreeddmméénnyyeess,,  aa  
kköözzeell   mmáássffééll   sszzáázz  ttaaggoott  sszzáámmlláállóó  vvii lláággsszzöövveettsséégg,,  aa  FFIISSUU  eell iissmmeerréésséétt  kkiivvááll ttóó  mmuunnkkáájjáávvaall ..  EE  
gglloobbaall iizzáállóóddóó  vvii lláággbbaann,,  aa  vvááll ttoozzóó  ppooll ii ttiikkaaii   ééss  ggaazzddaassáággii   kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt  kkiivvíívvootttt  ssttááttuuss  
mmeeggőőrrzzééssee  nneemm  ccssaakk  aa  MMEEFFSS  ffeellaaddaattaa,,  hhaanneemm  aa  ssppoorrttkkoorrmmáánnyyzzaattéé  ééss  aa  MMOOBB--éé  iiss..  AA  
nneemmzzeettkköözzii   ssppoorrttéélleettbbeenn  sszzeerreeppllőőkk  kkééppzzééssee,,  ttoovváábbbbkkééppzzééssee,,  nneemm  uuttoollssóó  ssoorrbbaann  nneemmzzeettkköözzii   
ppééllddáákk  sszzeerriinnttii   mmeenneeddzzsseellééssee  mméégg  aa  mmaaii   nnaappiigg  vváárraatt  mmaaggáárraa  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttbbaann,,  nnoohhaa  eezz  
eelleennggeeddhheetteettlleenn  ttéénnyyeezzőőjjee  mmiinndd  aa  jjeelleennttőőss  nneemmzzeettkköözzii   eesseemméénnyyeekk  ((NNyyáárrii   UUnniivveerrssiiaaddéé,,  
ssppoorrttáággii   vvii lláággbbaajjnnookkssáággookk))  rreennddeezzééssii   jjooggaa  eellnnyyeerréésséénneekk,,  mmiinndd  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  rraannggjjááhhoozz  
mmééll ttóó,,  ttoovváábbbbii   kkuullccssppoozzíícciióókk  mmeeggsszzeerrzzéésséénneekk..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   nneemmzzeettkköözzii   ttiisszzttssééggvviisseellőő,,  eeggyyeetteemmii   ssppoorrtt,,  mmeenneeddzzsseellééss  
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55..  SSppoorr ttáággiissmmeerr eett   éépp  ––  ffooggyyaattéékkooss  ––  ssppeeccii ff iikkuuss  ééss  vvii rr ttuuááll iiss  vvááll ttoozzaattbbaann::  EEll ffooggaaddááss  ––  
SSppoorr tt   ––  AAkktt iivvii ttááss  
SSáárriinnggeerrnnéé  SSzzii lláárrdd  ZZss..,,  ffőőiisskkoollaaii   ddoocceennss,,  PPeettőő  IInnttéézzeett,,  BBuuddaappeesstt  

  
AA  ppaarraassppoorrtt  aa  mmééddiiáánnaakk  ééss  aazz  eezz  éévvii   PPaarraall iimmppiiáánn  nnyyúújj ttootttt  kkiivváállóó  mmaaggyyaarr  sszzeerreeppllééssnneekk  
kköösszzöönnhheettőőeenn  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  ff iiggyyeellmmeett  kkaapp,,  ddee  mméégg  mmiinnddiigg  ssookkaann  vvaannnnaakk,,  aakkiikk  nneemm  iiss  ttuuddjjáákk,,  
hhooggyy  aa  ffooggyyaattéékkoossssáággggaall   ééllőőkk  vvii lláággsszzeerrttee  3322  ssppoorrttáággbbaann  ((2299  ttééll ii --nnyyáárrii   ppaarraall iimmppiiaaii ,,  33  nneemm  
ppaarraall iimmppiiaaii ))  ééss  sszzáámmooss  eeggyyéébb  sszzaabbaaddiiddőőssppoorrttbbaann  iiss  ssppoorrttoollhhaattnnaakk,,  vveerrsseennyyeezzhheettnneekk..  HHaa  aa  
mmaaggyyaarroorrsszzáággii   vviisszzoonnyyookkaatt  nnéézzzzüükk,,  aakkkkoorr  2244  ssppoorrttáággbbaann  ttuudduunnkk  lleehheettőőssééggeett  nnyyúújj ttaannii   aazz  
éérrddeekkllőőddőőkknneekk..  22001122..  éévv  eelleejjéénn,,  rréésszzbbeenn  aa  mmóóddoossííttootttt  ssppoorrttttöörrvvéénnyy  hhaattáássáárraa  ááttssttrruukkttuurráállóóddootttt  aa  
SSzzöövveettssééggeess  rreennddsszzeerr,,  ssiikkeerrüüll tt  mmeeggvvaallóóssííttaannii   ––  lleeggaalláábbbbiiss  aa  44  sséérrüüllééss--ssppeeccii ff iikkuuss  ((mmoozzggááss--,,  
llááttááss--,,  hhaall lláásssséérrüüll tt  ééss  éérrtteellmmii   ffooggyyaattéékkooss))  ssppoorrttsszzöövveettsséégg  eesseettéébbeenn  ––  aazztt  aa  ffaajj ttaa  uunniióótt,,  aammeellyy  
kkééppeess  lleehheett  aazz  öösssszzeehhaannggooll tt  jjöövvőőbbeemmuuttaattóó  kköözzööss  mmuunnkkáárraa..  MMeeggaallaakkuull tt  aa  FFooggyyaattéékkkkaall   ÉÉllőőkk  
SSppoorrttsszzeerrvveezzeetteeiinneekk  MMaaggyyaarroorrsszzáággii   SSzzöövveettssééggee  ((FFMMSSZZ)),,  aammeellyy  lleettéétteemméénnyyeessee  aa  ffoollyyaammaatt  
ppoozzii ttíívv  ii rráánnyybbaa  vvaallóó  vviisssszzaaffoorrddííttáássáánnaakk..  TTeehheettii   mmiinnddeezztt  aa  MMaaggyyaarr  PPaarraall iimmppiiaaii   BBiizzoottttssáágg  
((MMPPBB))  sszzaakkmmaaii   ffeellüüggyyeelleettéévveell   ééss  eennnneekk  kkeerreettéébbeenn  aazz  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  eeggyyiikk  lleeggffoonnttoossaabbbb  
eelleemméénneekk  ttiisszzttáázzáássáávvaall ,,  aa  kkoommppeetteenncciiaa  sszziinntteekk  ppoonnttooss  mmeegghhaattáárroozzáássáávvaall ..  OOllyyaann  pprrooggrraammoott  
sszzeerrvveezzüünnkk,,  aahhooll   aazz  éérrddeekkllőőddőőkk  mmeeggiissmmeerrhheettiikk  ééss  kkii   iiss  pprróóbbáállhhaattjjáákk  aazz  aaddootttt  ssppoorrttáággaatt  éépp,,  
ffooggyyaattéékkooss--ssppeeccii ff iikkuuss  ééss  vvii rrttuuááll iiss  vvááll ttoozzaattbbaann..  EEllőőaaddáássoommbbaann  aa  sszzaakkmmaaii   pprrooggrraamm  
iissmmeerrtteettéésséévveell   bbeemmuuttaattoomm  aa  ppaarraassppoorrtt  ssttrruukkttúúrráájjáátt,,  aa  sszzaakkeemmbbeerrkkééppzzééss  ééss  aa  ssppoorrttoollóóii   
uuttáánnppóóttllááss  lleehheettőőssééggeeii tt..    
  
  
66..  SSNNII   ttaannuullóókk  kkoooorr ddiinnáácciióóss  ééss  kkoonnddiicciioonnááll iiss  kkééppeessssééggeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  vviizzssggáállaattaa  aa  
zzuuggllóóii   MM óórr aa  FFeerr eenncc  ÁÁll ttaalláánnooss  II sskkoolláábbaann  
EErrddeeii   NN..,,  MMóórraa  FFeerreenncc  ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  BBuuddaappeesstt,,  IIhhrr iigg  KKáárroollyy  DDookkttoorr ii   IIsskkoollaa,,  DDeebbrreecceennii   
EEggyyeetteemm,,  DDeebbrreecceenn  

  
JJeelleenn  eellőőaaddááss  ccééll jjaa,,  hhooggyy  vviizzssggááll jjaa  aazz  ááll ttaalláánnooss  iisskkoollaa  ssaajjááttooss  nneevveellééssii   iiggéénnyyűű  ttaannuullóókk  
kkoooorrddiinnáácciióóss  ééss  kkoonnddiicciioonnááll iiss  kkééppeessssééggeeii tt  öösssszzeehhaassoonnll ííttvvaa  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  oosszzttáállyyookk  
ttaannuullóóiivvaall   uuggyyaannaazzoonn  aazz  éévvffoollyyaammoonn....  AA  vviizzssggáállaattii   mmiinnttáátt  118800  ffőő  BBuuddaappeesstt  XXIIVV  kkeerrüülleettéébbeenn  aa  
zzuuggllóóii   MMóórraa  FFeerreenncc  ááll ttaalláánnooss  iisskkoollaa  77--1155  éévveess  ttaannuullóóii   aallkkoottjjáákk..  
FFeellmméérrttüükk  aa  ttaannuullóókk  aallaapp  ááll llóókkééppeessssééggéétt  11000000  mméétteerreess  ssííkkffuuttáássssaall ,,  ggyyoorrssaassáággii   ááll llóókkééppeessssééggéétt  
22xx2200  mméétteerreess  iinnggaaffuuttáássssaall   ééss  aa  lláább  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéétt  hheellyybbőőll   ttáávvoolluuggrráássssaall ..  AA  kkoooorrddiinnáácciióóss  
kkééppeessssééggeeiikkeett  22xx1100  mméétteerreenn  eeggyykkeezzeess  llaabbddaavveezzeettéésssseell   ééss  kkoooorrddiinnáácciióóss  „„ llééttrráávvaall ””   mméérrttüükk..  
SSttaattiisszzttiikkaaii   mmóóddsszzeerreekkkkeell   aazz  SSPPSSSS  1144  sszzooffttvveerr  sseeggííttssééggéévveell ,,  22  mmiinnttááss  TT--pprróóbbáávvaall   
öösssszzeehhaassoonnll ííttoottttuukk  aazz  SSNNII  ééss  aa  ttööbbbbii   ttaannuullóó  tteell jjeessííttmméénnyyéétt..  VViizzssggáállaattuunnkknnaakk  aazz  vvooll tt  aa  ccééll jjaa,,  
hhooggyy  mmeeggvviizzssggááll jjuukk  aa  ssaajjááttooss  nneevveellééssii   iiggéénnyyűű  ttaannuullóókk  ff iizziikkaaii   tteell jjeessííttmméénnyyéétt  öösssszzeehhaassoonnll ííttvvaa  aa  
nnoorrmmááll   oosszzttáállyyookk  ttaannuullóóiivvaall ..  TTaannííttáássii   ttaappaasszzttaallaattaaiinnkk  aallaappjjáánn  vváállaasszztt  kkeerreessttüünnkk  aarrrraa  aa  kkéérrddééssrree,,  
hhooggyy  aa  ssaajjááttooss  nneevveellééssii   iiggéénnyyűű  ggyyeerreekkeekk  ccssaakk  aa  sszzeell lleemmii   tteell jjeessííttmméénnyyeekk  tteekkiinntteettéébbeenn  mmaarraaddnnaakk  
eell   ttáárrssaaiikkttóóll ,,  vvaaggyy  mmoottoorrooss  kkééppeessssééggeeiikk  iiss  ggyyeennggéébbbbeekk??  
VViizzssggáállaattuunnkk  aaddaattookkaatt  sszzoollggááll ttaatt  aazz  SSNNII  ttaannuullóókk  ff iizziikkaaii   tteell jjeessííttmméénnyyéérree,,  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  
hhooggyy  mmoozzggáásspprrooggrraammjjaaiikk  jjoobbbbaann  kkiiddoollggoozzhhaattóóaakk  ééss  eeggyyéénnrree  sszzaabboottttaakk  lleeggyyeenneekk..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   mmoottoorrooss  kkééppeessssééggeekk,,  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  vviizzssggáállaatt,,  ssaajjááttooss  nneevveellééssii   iiggéénnyyűű  ttaannuullóókk,,  
ZZuuggllóó  
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77..  II mmmmoobbii ll ii ttáássii   ssttrr eesssszz  ––  HHooggyyaann  vvááll ttoozziikk  aa  ff iiaattaall   ffeellnnőőtt tteekk  eeggéésszzssééggggeell   kkaappccssoollaattooss  
ff ii tt ttssééggii   ááll llaappoottaa  MM aaggyyaarr oorr sszzáággoonn??  
KKaajj   MMóónniikkaa,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   DDookkttoorr ii   
IIsskkoollaa,,  PPééccss,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  TTeessttnneevveellééss--  ééss  
SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  SSppoorrttbbiioollóóggiiaaii   TTaannsszzéékk,,  PPééccss  

  
AAzz  eellmmúúll tt  éévveekkbbeenn  vvééggzzeetttt  nnaaggyysszzáámmúú  kköözzlleemméénnyyeekk  aallaappjjáánn  nneeggaattíívv  ttrreenndd  ff iiggyyeellhheettőő  mmeegg  aa  
ff iiaattaallookk  ff ii ttttssééggii   ááll llaappoottáátt,,  tteell jjeessííttőőkkééppeessssééggéétt  tteekkiinnttvvee,,  aammeellyy  aallaappjjáánn  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  sszziinnttűű  
ttáárrssaaddaallmmii ,,  nnééppeeggéésszzssééggüüggyyii   pprroobblléémmáávvaall   ááll lluunnkk  sszzeemmbbeenn..  
PPrroobblléémmáákk  ffoorrrráássáávváá  vvááll tt,,  hhooggyy  aa  sszzeerrvveezzeett  eerrőősszziinnttjjee  ééss  kkeerriinnggééssii   rreennddsszzeerree  nneemm  ááll ll   
öösssszzhhaannggbbaann  aazz  aakkcceelleerrááll tt  tteessttrree  vvoonnaattkkoozzóó  ppaarraamméétteerreekkkkeell ..  MMáárr  ff iiaattaall   kkoorrbbaann  iiss  mmeeggjjeelleennnneekk  
bbiizzoonnyyooss  kkrróónniikkuuss  kkeerriinnggééssii --  ééss  mmoozzggáásssszzeerrvvii   mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk,,  aammiikk  aa  kkoorráábbbbii   
ggeenneerráácciióókkbbaann  ccssaakk  aazz  iiddőősseebbbb  kkoorroosszzttáállyyookkbbaann  vvooll ttaakk  éésszzlleellhheettőőkk..  EEzzeekk  nnaaggyy  rréésszzee  
mmeeggeellőőzzhheettőő  lleennnnee  aa  rreennddsszzeerreess  tteesstteeddzzéésssseell ..  
EEzzeenn  ttaannuullmmáánnyy  ccééll jjaa  mmeeggááll llaappííttaannii   aa  ff iiaattaall   ffeellnnőőtttteekk  jjeelleennlleeggii   eeggéésszzssééggggeell   öösssszzeeffüüggggőő  ff ii ttttssééggii   
ááll llaappoottáátt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ééss  öösssszzeehhaassoonnll ííttáásstt  nnyyeerrnnii   aa  MMaaggyyaarr  EEggyyeetteemmii   ééss  FFőőiisskkoollaaii   
SSppoorrttsszzöövveettsséégg  11999955--bbeenn  vviizzssggááll tt  rreepprreezzeennttaattíívv  mmiinnttáájjáánnaakk  ((nn==88334455))  aaddaattaaiivvaall ,,  eelleemmeezzvvee  aazz  
eellmmúúll tt  1155  éévvbbeenn  bbeekköövveettkkeezzeetttt  vvááll ttoozzáássookkaatt..    
ÖÖsssszzeesseenn  443322  öönnkkéénntteess  eeggyyeetteemmii   hhaall llggaattóó  ((ddeecciimmááll iiss  ááttllaaggéélleettkkoorr::  2211..1199  ±±  22..1199éévv))  vveetttt  rréésszztt  aa  
vviizzssggáállaattbbaann,,  ssppoorrttoollóó  ééss  nneemm  ssppoorrttoollóó  eeggyyaarráánntt..  AA  kküüllöönnbböözzőő  aannttrrooppoommeettrriiaaii   aaddaattookk  ffeellvvéétteellee  
uuttáánn  ((tteessttmmaaggaassssáágg,,  tteessttttöömmeegg,,  BBMMII,,  bbőőrrrreeddőőkk))  uuttáánn  aazz  EEuurrooff ii tt  tteesszzttrreennddsszzeerr  99  tteesszzttjjéétt  
vvééggeezzttéékk  eell   aa  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeekk..    
AAzz  aannttrrooppoommeettrriiaaii   aaddaattookk  aallaappjjáánn  aa  tteessttttöömmeegg  ééss  tteessmmaaggaassssáágg  iiss  nnaaggyyoobbbb  mmiinnddkkéétt  nneemmnnééll   
((ff iiúú::118811,,22±±66,,4411  ccmm,,  7788,,2277±±1166,,0022  kkgg;;  lláánnyy::  116688,,11±±66,,8866  ccmm,,  6611,,5588±±1100,,4433  kkgg))  mmiinntt  1155  éévvvveell   
eezzeellőőtttt  aazz,,  mmíígg  aa  tteessttzzssíírrsszzáázzaalléékk  ccssöökkkkeenntt  ((ff iiúú::  1166,,1166±±66,,5511%%,,  lláánnyy::  2255,,3311±±55,,7777  %%))..  
AA  rreeggrreesssszziióóss  sszzáámmííttáássookk  aallaappjjáánn  aazz  EEuurrooff ii tt  tteesszzttrreennddsszzeerrbbeenn  eelléérrtt  eeggyyeess  kkééppeessssééggbbeell ii   
jjaavvuulláássookk  ((kkéézzii   sszzoorrííttóóeerrőő::  RR22==00..882299,,  pp<<00..000011;;  ffuunnkkcciioonnááll iiss  kkaarreerrőő::  RR22==00..551111,,  pp<<00..000011))  
eeggyyéérrtteellmműűeenn  mmaaggyyaarráázzhhaattóóaakk  aa  sszzeekkuulláárriiss  ttrreennddrree  jjeell lleemmzzőő  ccssoonntt--,,  ééss  iizzoommrreennddsszzeerr  
nnöövveekkeeddéésséévveell   ééss  aa  tteessttzzssíírrsszzáázzaalléékk  ccssöökkkkeennéésséévveell ..  AA  ttööbbbbii   kkééppeesssséégg  rroommllootttt  aannnnaakk  eell lleennéérree,,  
hhooggyy  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  ppoozzii ttíívv  kkoorrrreelláácciióó  ff iiggyyeellhheettőő  mmeegg  aa  jjoobbbb  tteell jjeessííttmméénnyy  ééss  aazz  eeggyymmáásstt  
kköövveettőő  ggeenneerráácciióókkbbaann  mmeeggff iiggyyeell tt  aannttrrooppoommeettrriiaaii   ppaarraamméétteerreekk  vvááll ttoozzáássaa  kköözzöötttt..  
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55..  sszzeekkcciióó  
  

KK uuttaattáássookk  ééss  vviizzssggáállaattookk  aa  ssppoorr ttppsszziicchhoollóóggiiaa  tteerr üülleettéénn  
  
  
11..  TTeesszztteekk  ééss  tt rr éénniinnggeesszzkköözzöökk  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  ssppoorr ttppsszziicchhoollóóggiiáábbaann  
SSeellmmeeccii   BB..,,  TTöörröökk  LL..,,  TTóótthh  LL,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  
  
KKiikkeett  vváállaasssszzuunnkk  eeggyy  ccssaappaattbbaa??  HHooggyyaann  ii ll lleesszzkkeeddiikk  eeggyy  úújjoonnnnaann  iiggaazzooll tt  jjááttéékkooss  aa  ccssaappaattbbaa??  
HHooggyyaann  ttrréénniinnggeezzhheettjjüükk  aa  ttöökkéélleetteess  rraajj ttoott??  MMiikkoorr  lláátt  jjóóll   aa  ppáállyyáánn  aa  ttáámmaaddóójjááttéékkooss??  
TTéétthheellyyzzeettbbeenn  kkii   aallkkaallmmaass  mmeegghhaattáárroozzóó  ddöönnttééss  mmeegghhoozzaattaalláárraa??  
AA  vveerrsseennyyssppoorrttookkbbaann  ggyyaakkrraann  mmeennttááll iiss  ttéénnyyeezzőőkk  hhaattáárroozzzzáákk  mmeegg  aa  ggyyőőzzeelleemm  ééss  aa  vveerreesséégg  
kköözzööttttii   kküüllöönnbbssééggeett..  AA  ggoonnddoossaann  kkiivváállaasszzttootttt  ppsszziicchhoollóóggiiaaii   tteesszztteekk  sseeggííttssééggéévveell   ggyyoorrssaann  
ffeell ttáárrhhaattóóaakk  aa  ssppoorrttoollóó  sszzeemmééllyyiissééggéénneekk  ééss  tteell jjeessííttmméénnyyéénneekk  eerrőőssssééggeeii   ééss  ggyyeennggeessééggeeii ..  EEzz  
lleehheettőővvéé  tteesszzii   aa  tteell jjeess  ppootteenncciiááll   eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn  ccééllzzootttt  bbeeaavvaattkkoozzáássookk  aallkkaallmmaazzáássáátt..    
NNiiddeeffffeerr  ((11998899))  sszzeerriinntt  mmiinnddeenn  ssppoorrttáágg  ssppeeccii ff iikkuuss  ff iiggyyeellmmii   ssttíílluusstt,,  ff iiggyyeellmmii   mmiinnttáázzaattoott  
iiggéénnyyeell ,,  aammii   aazz  eeggyyéénnii   kkééppeessssééggeekk  sszzeerriinntt  ffeejj llőőddiikk,,  ddee  ppsszziicchhoollóóggiiaaii   mmóóddsszzeerreekkkkeell   mméégg  
ffeejj lleesszztthheettőő  ((BBuuddaavváárrii ,,  22000077))..  
FFiiggyyeellmmeenn  aa  mmiinnkkeett  éérrőő  iinnggeerreekk  kköözzööttttii   sszzeelleekkttáálláásstt  éérrttjjüükk..  AA  ff iiggyyeellmmii   ffoollyyaammaatt  ssoorráánn  
bbiizzoonnyyooss  iinnggeerreekkeett  éésszzlleellüünnkk,,  mmáássookkaatt  nneemm..  AA  kkoonncceennttrráácciióó  aa  ff iiggyyeelleemm  ttuuddaattooss  ii rráánnyyííttáássaa  eeggyy  
ssppeeccii ff iikkuuss  ccééll   eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn..  AAmmiikkoorr  aazz  ííjjáásszz  aa  ccééll rraa  kkoonncceennttrrááll ,,  mmiinnddeenn  mmááss  iinnggeerrtt  kkiizzáárr,,  
aammeellyy  zzaavvaarrnnáá  aazz  öösssszzppoonnttoossííttáássáátt..  AA  ffóókkuusszz,,  aazztt  aa  ppoonnttoott  jjeelleennttii ,,  aammiirree  aa  ff iiggyyeelleemm  
kkoonncceennttrráállóóddiikk  ((KKaarraaggeeoorrgghhiiss--TTeerrrryy,,  22001111))..  
MMiinnddeenn  ssppoorrttáággnnaakk  vvaann  eeggyy  kkoonncceennttrráácciióóss  ffóókkuusszzaa,,  aammii   aa  tteell jjeessííttmméénnyytt  sseeggííttii ..  PPééllddááuull   hhaa  eeggyy  
kkoossáárrllaabbddaa  jjááttéékkooss  aa  bbüünntteettőő  ddoobbáássnnááll   aazz  eellőőzzőőlleegg  eellhhiibbáázzootttt  kkíísséérrlleetteekkrree  ggoonnddooll ,,  aahheellyyeetttt,,  
hhooggyy  aa  ddoobbáássrraa  ffóókkuusszzáállnnaa,,  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  mmeeggnnöövveell ii   aazz  eessééllyyéétt  aa  hhiibbáázzáássnnaakk..  AAzzéérrtt  ttöörrttéénniikk  
ííggyy,,  mmeerrtt  aahhhhoozz,,  hhooggyy  aa  llaabbddáátt  aa  kkoossáárrbbaa  jjuuttttaassssuukk,,  eellőőhhuuzzaalloozzootttt  sszzűűkk  kköörrűű  kküüllssőő  ffóókkuusszzrraa  
vvaann  sszzüükksséégg,,  bbeellssőő  kköörrűű  sszzéélleess  ffóókkuusszz  hheellyyeetttt  ((KKaarraaggeeoorrgghhiiss--TTeerrrryy,,  22001111))..  
KKuuttaattóókk  ééss  ggyyaakkoorrllóó  ssppoorrttppsszziicchhoollóógguussookk  eeggyyeettéérrtteenneekk  aabbbbaann,,  hhooggyy  aa  kkoonncceennttrráácciióó  
ii rráánnyyííttáássáánnaakk  kkuullccssaa  aabbbbaann  rreejj ll iikk,,  hhooggyy  aazz  ooppttiimmááll iiss  iinnffoorrmmáácciióóffeellddoollggoozzáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  
aarroouussaall   sszziinntteett  ffeell iissmmeerrjjüükk..  AA  kkoonncceennttrráácciióó,,  mmiinntt  vvééggrreehhaajj ttóó  ppsszziicchhoollóóggiiaaii   kkéésszzsséégg  uuggyyaannúúggyy  
ffeejj lleesszztthheettőő,,  mmiinntt  aa  ddoobbóó--  vvaaggyy  üüttőőkkéésszzssééggeekk  ((KKaarraaggeeoorrgghhiiss--TTeerrrryy,,  22001111))..  
EEllőőaaddáássoommbbaann  aa  ff iiggyyeelleemm  ééss  aa  kkoonncceennttrráácciióó  mméérréésséévveell   kkaappccssoollaattooss  mmóóddsszzeerrttaannii   
mmeeggkköözzeell ííttéésseekkeett  sszzeerreettnnéémm  bbeemmuuttaattnnii ..  AA  sszzaakkii rrooddaalloomm  áátttteekkiinnttééssee  rréévvéénn  vváázzoolloomm  ffeell   aa  
kkllaasssszziikkuuss  ppaappíírr--cceerruuzzaa  tteesszztteekk  aallkkaallmmaazzáássáávvaall   kkeezzddvvee,,  aa  ppsszziicchhoommeettrriiaaii   mmeeggkköözzeell ííttéésseenn  
kkeerreesszzttüüll ,,  aa  nneeuurroollóóggiiaaii   sszzeemmppoonnttbbóóll   eelleekkttrrooeenncceeffaallooggrraammmmaall   rreeggiisszzttrrááll tt  ttaappaasszzttaallaattookkaatt..  
VVaallaammiinntt  sszzeerreettnnéékk  kkiieemmeellnnii   eeggyy  sszzáámmííttóóggééppeess  ppsszziicchhoollóóggiiaaii   mméérrőőeesszzkköözztt  ((VViieennnnaa  TTeesstt  
SSyysstteemm)),,  aammeellyy  aaddaappttíívv  tteesszztteelléésstt  tteesszz  lleehheettőővvéé,,  ííggyy  bbiizzttoossííttvvaa,,  hhooggyy  aa  kkééppeessssééggtteesszztteekk  
ffeellmméérréésseekkoorr  aa  ffeellaaddaattookk  nneehhéézzssééggee  aa  ssppoorrttoollóó  kkééppeessssééggeeiinneekk  sszziinnttjjééhheezz  iiggaazzooddjjoonn..  
  
  
22..  AA  ff iinnoommmmoottoorr ooss  kkééppeessssééggeekk  mmeegghhaattáárr oozzáássaa  FFlleeiisshhmmaann--ffééllee  mmóóddsszzeerr rr eell   
SSeellmmeeccii   BB..,,  TTöörröökk  LL..,,  TTóótthh  LL,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  

  
AA  mmoozzggáássffaajj ttáákk  kköözzöötttt  mmeeggkküüllöönnbböözztteettüünnkk  ff iinnoommmmoottoorrooss  ééss  nnaaggyymmoozzggáássookkaatt..  MMeeiinneell   ééss  
SScchhnnaabbeell   ((11997766)),,  vvaallaammiinntt  TTeeiippeell   ((11998888))  sszzeerriinntt  aa  ff iinnoommmmoottoorrooss  mmoozzggáássookk  aallaappvveettőőeenn  iiggeenn  
rröövviidd  hhaattóóttáávvoollssáággúú  mmoozzggááss  vvééggzzéésséétt  jjeelleennttii ,,  aammeellyy  vviisszzoonnyyllaagg  kkiiss  eerrőőkkii ffeejj ttéésstt  iiggéénnyyeell ,,  
vviisszzoonntt  nnaaggyy  ppoonnttoossssáággrraa  vvaaggyy  ggyyoorrssaassáággrraa  vvaann  sszzüükksséégg  aa  vvééggrreehhaajj ttáássááhhoozz..    
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EEzzzzeell   sszzeemmbbeenn  aa  nnaaggyymmoozzggáássookkhhoozz  ttööbbbb  iizzoommccssooppoorrttoott,,  vvaaggyy  aakkáárr  aazz  eeggéésszz  tteesstteett  hhaasszznnááll jjuukk  
((BBaaeeddkkee,,  11998800;;  KKiipphhaarrdd,,  11998899))..  
FFlleeiisshhmmaann  ((11997722))  aa  ff iinnoommmmoottoorrooss  mmoozzggáássookk  1111  ddiimmeennzziióójjáátt  íírrjjaa  llee::  ccssuukkllóó--uujj jj   sseebbeesssséégg,,  uujj jj --
üüggyyeesssséégg,,  kkaarrmmoozzggáássookk  aarráánnyyaa,,  ii rráánnyyííttootttt  mmoozzggááss  ((aaiimmiinngg)),,  kkaarr  ééss  kkéézz  eeggyy  hheellyybbeenn  ttaarrttáássáánnaakk  
kkééppeessssééggee,,  rreeaakkcciióóiiddőő,,  sszzééllssőőssééggeekk  kkoooorrddiinnáácciióójjaa,,  kkéézzüüggyyeesssséégg,,  ppsszziicchhoommoottoorrooss  sseebbeesssséégg,,  
mmeeggkküüllöönnbböözztteettééssii   rreeaakkcciióó  ééss  kkoonnttrrooll ll   pprreecciizzii ttááss..  EE  ffaakkttoorrookkaatt  kkééppeessssééggeekknneekk  nneevveezzzzüükk,,  
aammeellyyeekk  rréésszzbbeenn  bbiioollóóggiiaaii   aaddoottttssáággookknnaakk,,  rréésszzbbeenn  kkoorráábbbbii   ttaappaasszzttaallaattookknnaakk  ééss  rréésszzbbeenn  
ggyyaakkoorrlláássnnaakk  ttuullaajjddoonníítthhaattóókk..  ÍÍggyy  tteehháátt  mmeeggkküüllöönnbböözztteettjjüükk  őőkkeett  aa  kkéésszzssééggeekkttőőll ,,  aammeellyyeekk  eeggyy  
aaddootttt  ffeellaaddaattbbaann,,  ffeellaaddaatteeggyyüütttteessbbeenn  nnyyúújj ttootttt  tteell jjeessííttmméénnyytt  jjeelleennttiikk..    
SScchhooppppee  ((11997744))  aazz  MMLLSS--tt  ((MMoottoorr  PPeerrffoorrmmaannccee  SSeerriieess))  aa  FFlleeiisshhmmaann  ddeeff iinníícciióójjaa  sszzeerriinnttii   
ff iinnoommmmoottoorrooss  kkééppeessssééggeekk  vviizzssggáállaattáárraa  ffeejj lleesszztteettttee  kkii ..  
AA  tteesszztt  aazz  aalláábbbbii   aall tteesszztteekkeett  ttaarrttaallmmaazzzzaa::  
- Végtagok egy helyben, szilárdan tartásának képessége (steadiness): a kezekkel és 

karokkal meghatározott pozíció felvétele, illetve e pozíciók kitartása, miközben az 
erőkifejtésnek vagy a sebességnek nincs jelentősége. Fleishman e képességet a következő 
módon méri: a személynek egy tollat kell különböző méretű nyílásokba helyeznie úgy, 
hogy az eszközzel ne érintse meg a nyílások falát (pontossági és célzási „steadiness”). 

- Vonalkövetés (line tracking): a kéz- és karmozdulatok pontosságának mérésére szolgáló 
feladat. (A line tracking Fleishman útkövető feladatához hasonló.) 

- Irányított mozgás (aiming): ezen alteszt a célzott mozgás képességeit vizsgálja kis 
felületeken. Az ilyen mozgásformák olyan munkák esetében lehetnek szükségesek, ahol 
kisméretű billentyűzetet használnak, vagy ahol a kéz-szem koordináció (különösképpen a 
kis célterületek) játszik fontos szerepet.  

- Tűk nyílásokba helyezése (inserting pins): a feladat kéz- és ujjügyességet mér. E 
képesség olyan feladatok végzéséhez szükségesek, ahol kis és nagy tárgyak precíz 
manipulációján van a hangsúly (Fleishman and Hempel, 1954). 

- Felület gyors, egymás utáni megérintése (tapping): az alteszt a csukló-ujj sebességet 
(Fleishman fogalma, 1954 (Fleishman és Ellison, 1962)) méri azáltal, hogy a feladatot 
végzőnek a tű végű tollal annyiszor kell megérintenie egy fém felületet meghatározott 
időn belül, ahányszor csak tudja. Az aiming és tapping közötti két különbség a kéz-szem 
koordináció a teljesítményben játszott szerepében (aiming esetében nagyobb) és a 
célterület méretében (aiming esetében nagyobb) rejlik.  

AAzz  MMLLSS  tteesszzttjjeeii tt  eeggyy  aalluummíínniiuumm--rréézz  mmuunnkkaakkoonnzzooll   sseeggííttssééggéévveell   lleehheett  vvééggrreehhaajj ttaannii ,,  mmeellyynneekk  
mméérreettee  330000xx330000xx1155mmmm,,  ffeellsszzíínnéénn  llyyuukkaakk,,  bbaarráázzddáákk  ééss  éérriinnttééss--éérrzzéékkeellőő  ffeellüülleetteekk  ttaalláállhhaattóókk..  
EEggyy--eeggyy  ttooll ll   ttaarrttoozziikk  aa  mmuunnkkaakkoonnzzooll   mmiinnddkkéétt  oollddaallááhhoozz,,  aa  jjoobbbb  oollddaall ii   ttooll ll   ffeekkeettee,,  mmíígg  aa  bbaall   
oollddaallhhoozz  ttaarrttoozzóó  ttooll ll   ppii rrooss  sszzíínnűű..  
  
  
33..  PPeerr ffeekkcciioonniizzmmuuss,,  öönnkkáárr oossííttááss,,  ééss  ppoozzii tt íívv  vvaallaammiinntt   nneeggaattíívv  eesseemméénnyyeekk  aatt ttrr iibbúúcciióójj aa  
ssppoorr ttoollóókk  kköörr éébbeenn  
TTöörröökk  LL..,,  SSeellmmeeccii   BB..,,  TTóótthh  LL..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk  

  
JJoonneess  ééss  BBeerrggllaass  11997788--aass  ttaannuullmmáánnyyuukkbbaann  aazz  öönnkkáárroossííttáásstt  ((sseell ff--hhaannddiiccaappppiinngg;;  SSHH))  úúggyy  
jjeell lleemmeezzttéékk,,  mmiinntt  oollyyaann  tteell jjeessííttmméénnnnyyeell   kkaappccssoollaattooss  ccsseelleekkvvéésseekk  vvaaggyy  vváállaasszzttáássookk,,  aammeellyyeekk  
lleehheettőőssééggeett  aaddnnaakk  eexxtteerrnnaall iizzáállnnii   aa  kkuuddaarrccoott  ((öönnffeellmmeennttééss)),,  ééss  iinntteerrnnaall iizzáállnnii   aa  ssiikkeerrtt..  LLooggiikkuussnnaakk  
ttűűnniikk  aa  ffeell ttéétteelleezzééss,,  mmiisszzeerriinntt  ssookk  eemmbbeerr  aazzéérrtt  aallkkaallmmaazz  ii llyyeenn  ssttrraattééggiiáákkaatt,,  mmeerrtt  ii rrrreeááll iissaann  mmaaggaass  
eellvváárráássaaii   vvaannnnaakk  eeggyy  eesseemméénnnnyyeell ,,  sszzeemmééll ll yyeell   vvaaggyy  ssaajjáátt  éélleettüükkkkeell   kkaappccssoollaattbbaann..  KKuuttaattáássuunnkkbbaann  
110066  ((NN==110066))  eeggyyéénnii   ééss  ccssaappaattssppoorrttoollóó  vveetttt  rréésszztt,,  aakkiikkrree  jjeell lleemmzzőő  aattttrriibbúúcciióóss  ssttíílluusstt  ((SSAASSSS)),,  
aaddaappttíívv  ii ll lleettvvee  mmaallaaddaappttíívvppeerrffeekkcciioonniizzmmuussáánnaakk  sszziinnttjjéétt  ((MMPPSS--FF)),,    
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vvaallaammiinntt  kkii jjeelleennttéésseess  ééss  vviisseellkkeeddéésseess  SSHH  mméérrttéékkéétt  ((SSHHSS))  ppaappíírr--cceerruuzzaa  aallaappúú  tteesszztteekk  
sseeggííttssééggéévveell   ááll llaappííttoottttuukk  mmeegg..  AA  vviizzssggáállaatt  eellssőőddlleeggeess  hhiippoottéézziissee  sszzeerriinntt  aa  ((mmaallaaddaappttíívv))  
ppeerrffeekkcciioonniizzmmuuss  öösssszzeeffüüggggééssbbee  hhoozzhhaattóó  aazz  öönnkkáárroossííttáássssaall ,,  eezztt  aa  kkaappccssoollaattoott  ppeeddiigg  aazz  
aattttrriibbúúcciióóss  ssttíílluuss  mmeeddiiááll jjaa..  AA  ll iinneeáárriiss  rreeggrreesssszziióóeelleemmzzééss  ééss  aa  ppaarrcciiááll iiss  kkoorrrreelláácciióóss  ttáábbllaa  aallaappjjáánn  aa  
ttöökkéélleetteessssééggrree  vvaallóó  ttöörreekkvvééss,,  kküüllöönnöösskkééppppeenn  nneeggaattíívv  ffoorrmmáájjáábbaann  sszzoorrooss  kkaappccssoollaattoott  mmuuttaatt  aazz  
SSHHSS  ppoonnttsszzáámmáávvaall ,,  aazzoonnbbaann  eezz  aa  kkaappccssoollaatt  eell ttűűnniikk  aazz  ii rráánnyyíítthhaattóóssáágg  aattttrriibbúúcciióóss  ddiimmeennzziióó  
kkoonnttrrooll lláálláássáávvaall ,,  vvaaggyyiiss  aammeennnnyyiibbeenn  aazz  eeggyyéénn  aazz  eesseemméénnyyeekkeett  kkoonnttrrooll lláállhhaattóónnaakk,,  vvaaggyyiiss  
kkeevvééssbbéé  bbiizzoonnyyttaallaannnnaakk  ííttééll ii ,,  nneemm  aallkkaallmmaazz  öönnkkáárroossííttáássii   ssttrraattééggiiáákkaatt..  MMóóddsszzeerreeiinnkk  ff iinnoommííttáássrraa  
sszzoorruullnnaakk,,  kkíísséérrlleettii   mmeettóódduussookkaatt  iiggéénnyyeellnneekk,,  aa  kkéérrddééssffeellvveettééss  uuggyyaannaakkkkoorr  iiggeenn  aakkttuuááll iiss  ééss  
úújjsszzeerrűű..  AA  vviizzssggáállaatt  ttoovváábbbbii   eerrőőssssééggee  aazz  öönnkkáárroossííttááss  ffooggaallmmáánnaakk  eellssőőkkéénntt  mmaaggyyaarr  nnyyeellvveenn  
ttöörrttéénnőő  ttáárrggyyaalláássaa..  
  
  
44..  EEddzzőő--ggyyeerr eekk  kkaappccssoollaattaa  ééss  eennnneekk  hhaattáássaa  aa  ssppoorr tt tteehheettssééggeekk  mmeenneeddzzsseelléésséérr ee,,  
ggoonnddoozzáássáárr aa  aa  DDeebbrr eecceennii   SSppoorr tt iisskkoolláábbaann  ((DDSSII ))    
KKeecczzeell ii   DD..,,  DDeebbrreecceennii   SSppoorrttcceennttrruumm--  SSppoorrttiisskkoollaa  NNoonnpprrooffii tt  KKfftt..,,  DDeebbrreecceennii   EEggyyeetteemm  IIhhrr iigg  
KKáárroollyy  DDookkttoorr ii   IIsskkoollaa  
 
A személyiséget felépítő pszichés funkciókra a külső környezet és a belső, önmagával 
szemben felállított elvárások hatnak. Egy sportoló életében, amikor a külső környezetről 
beszélünk fontos megemlíteni a szülőt, a kortárscsoportot, az edzőt. A sportoló tehetségek 
fejlődésében és nevelésében a szülői befolyás mellett az edző szerepe meghatározó lehet. Az 
edző gyakran példaként szerepel a gyermek életében, ezáltal nagy hatást gyakorolva a 
sportoló személyiségének fejlődésére. Azonban előfordulhat, hogy az edző nincs tisztában a 
saját szerepével, nincs tisztában azzal, milyen jelentőséggel bír a gyermek életében.  Az edző 
szerepe „gondozás”, szempontok mellett, egy komoly menedzseri feladatokat is magában 
foglaló tevékenység, főleg ebben az életkorban, amikor még nem élsportoló és nincs külön 
menedzsere. 
Egy sportoló igyekszik megfelelni a vele szembe felállított elvárásoknak. Azt hogy milyen 
szintű teljesítményre képes egy sportoló nagyon sok tényező befolyásolja. Meghatározó lehet 
a szülők jelenléte, a támogató vagy kritizáló magatartásuk. Nagyon fontos szerepe van az 
edzőnek is. Az edző hozzáállása lehet pozitív vagy negatív. Pozitív magatartás magában 
foglalja a dicséretet, a biztatást és a megfelelő elvárásokat. Másik oldalról a negatív 
magatartás magában foglalja a büntetést, a kritikát és a túlzott elvárásokat. Mindezek döntően 
hatnak a fiatal tehetségekre. 
JJeelleenn  eellőőaaddááss  ccééll jjaa  aazz,,  hhooggyy  bbeemmuuttaassssuukk  aazzoonn  kkuuttaattáássii   eerreeddmméénnyyeeiinnkkeett,,  aammeellyyeekkeett  kkéérrddőőíívveess  
vviizzssggáállaattaaiinnkk  ssoorráánn  kkaappttuunnkk,,  aazzéérrtt,,  hhooggyy  ffeellmméérrjjüükk,,  mmii llyyeenn  kkaappccssoollaatt  vvaann  aa  DDSSII  ssppoorrttoollóókk  
sszzoorroonnggáássii   sszziinnttjjee  ééss  aazz  eeddzzőő  mmaaggaattaarrttáássaa  kköözzöötttt,,  ii ll lleettvvee  aa  sszzüüllőőii   hhááttttéérr  mmeennnnyyii rree  bbeeffoollyyáássooll jjaa  
eezztt..  MMeeggvviizzssggáállnnii   kkíívváánnjjuukk  aazztt  iiss,,  hhooggyy  aazz  eeddzzőő  sszzeerreeppee  mmeennnnyyii rree  „„ mmeenneeddzzsseerrii ””   sszzeerreepp  iiss  
eebbbbeenn  aazz  éélleettkkoorrbbaann,,  mmeennnnyyii rree  ttuuddjjaa  ii rráánnyyííttaannii   aa  tteehheettssééggeess  ggyyeerreekkeekkeett  aa  ssppoorrttáággvváállaasszzttáássbbaann  
ééss  aa  ssppoorrttoollóó  éélleettmmóódd  kkiiaallaakkííttáássáábbaann..  
AA  kkuuttaattááss  mmóóddsszzeerree  aa  vviizzssggáállaattii   ccééllookk  mméérréésséérree  kkii ffeejj lleesszztteetttt  ssaajjáátt  kkéésszzííttééssűű  kkéérrddőőíívv,,  ii ll lleettvvee  
SSppiieellbbeerrggeerr--ffééllee  ÁÁll llaappoott--VVoonnááss  SSzzoorroonnggááss  KKéérrddőő..    
AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  bbeemmuuttaattáássáávvaall   ccéélluunnkk  rráávvii lláággííttaannii   aarrrraa,,  hhooggyy  mmeennnnyyii rree  ffoonnttooss  aa  mmeeggffeelleellőő  
eeddzzőő,,  vveerrsseennyyzzőő,,  ééss  aa  sszzüüllőőii   kkaappccssoollaatt  aa  tteehheettssééggeess  ff iiaattaall   ssppoorrttoollóókk  ffeejj llőőddééssééhheezz..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   ssppoorrtttteehheettsséégg,,  ggoonnddoozzááss,,  tteell jjeessííttmméénnyy,,  eeddzzőő..    
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55..  TTFFSSEE  ttoorr nnáásszzookk  hhaanngguullaatt ii   ááll llaappoottáánnaakk  ééss  ssppoorr tt   ii rr áánntt ii   mmoott iivváácciióójj áánnaakk  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  
vviizzssggáállaattaa  hháárr oomm  éévv  ttáávvllaattáábbaann  
BBoollddiizzssáárr  DD..11,,  SSooóóss  II..22,,  HHaammaarr  PP..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  BBuuddaappeesstt,,  22FFaaccuull ttyy  ooff  AAppppll iieedd  SScciieenncceess,,  UUnniivveerrssii ttyy  ooff  SSuunnddeerr llaanndd,,  UUKK  

  
MMoozzggáássffoorrmmáátt  ééss  ssppoorrttáággaatt  éérrzzeellmmeekk  ááll ttaall   vveezzéérreellvvee,,  vvaallaammiinntt  ttuuddaattooss  ááttggoonnddoollááss  uuttáánn  
vváállaasszzttuunnkk..  AA  ssppoorrtthhoozz  ffűűzzőőddőő  vviisszzoonnyyuunnkkaatt  sszzeemmééllyyiissééggüünnkkbbeenn  rreejj llőő  ttuullaajjddoonnssáággjjeeggyyeeiinnkk  
bbeeffoollyyáássooll jjáákk..  AA  ppsszziicchhoollóóggiiaa,,  aa  ssppoorrttppsszziicchhoollóóggiiaa  mmoottiivváácciióótt  ééss  hhaanngguullaattii   ááll llaappoottoott  mméérrőő,,  
kkuuttaattóó  mmóóddsszzeerreeiinneekk  ééss  eesszzkköözzeeiinneekk  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall   kkuuttaattáássuunnkkbbaann  aarrrraa  kkeerreessttüükk  aa  vváállaasszztt,,  
hhooggyy  aa  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeeiinnkknneekk  mmii llyyeenn  aa  ssppoorrtt  ii rráánnttii   mmoottiivváácciióójjuukk,,  ii ll lleettvvee  mmii llyyeenn  eeggyyéénnii   
hhaanngguullaattii   ááll llaappoottoott  mmuuttaattnnaakk  aa  ffeellkkéésszzüüllééssii   iiddőősszzaakkbbaann..  
VViizzssggáállaattuunnkk  ccééll jjaa  vvooll tt,,  hhooggyy  ffeell ttáárrjjuukk  aa  bbuuddaappeessttii   TTFFSSEE  ttoorrnnaa  sszzaakkoosszzttáállyyáánnaakk  hhaanngguullaattii   
ááll llaappoottáátt  ééss  ssppoorrtt  ii rráánnttii   mmoottiivváácciióójjáátt  eeggyy  ffeellkkéésszzüüllééssii   iiddőősszzaakkbbaann,,  vvaallaammiinntt,,  hhooggyy  aa  hháárroomm  
éévvvveell   kkééssőőbbbbii   ffeellmméérrééss  eerreeddmméénnyyeeii   mmeennnnyyiibbeenn  ttéérrnneekk  eell   aazz  eellssőő  ffeellmméérrééss  aaddaattaaii ttóóll ..    
KKéérrddééssffeell tteevvéésseeiinnkk  hhiippootteettiikkuuss  ffoorrmmáábbaann  aa  kköövveettkkeezzőőkkééppppeenn  ffooggaallmmaazzóóddttaakk  mmeegg::  
FFeell ttéétteelleezzttüükk,,  hhooggyy  aa  22000088--bbaann  ffeellmméérrtt  ttoorrnnáásszzookk  mmoottiivváácciióójjáátt  jjoobbbbaann  jjeell lleemmzziikk  aa  bbeellssőő  
mmoottiivváácciióóss  ffaakkttoorrookk..  FFeell ttéétteelleezzttüükk  ttoovváábbbbáá,,  hhooggyy  aa  lláánnyyookk  mmaaggaassaabbbb  éérrttéékkeekkeett  éérrnneekk  eell   aazz  
éélleetteerrőő  ffaakkttoorrbbaann  ééss  aallaaccssoonnyyaabbbbaatt  aa  bboosssszzúússáágg  ffaakkttoorrbbaann..  VVaallaammiinntt  ffeell ttéétteelleezzttüükk,,  hhooggyy  aa  ff iiúúkk  
mmoottiivváácciióójjáábbaann  kkeevvééssbbéé  jjeelleennnneekk  mmeegg  aa  bbeellssőő  mmoottiivváácciióóss  ffaakkttoorrookk..    
KKuuttaattáássuunnkk  ssoorráánn  5566  ttoorrnnáásszztt  mméérrttüünnkk  ffeell ,,  aakkiikk  mmiinndd  aa  TTFFSSEE  ttoorrnnaa  sszzaakkoosszzttáállyyáánnaakk  eeddzzéésseeiinn  
vveesszznneekk  rréésszztt,,  hheetteennttee  lleeggaalláábbbb  hháárroommsszzoorr..  AA  vviizzssggááll tt  sszzeemmééllyyeekk  ááttllaaggéélleettkkoorr  aa  2211,,4444±±22,,55  éévv  
vvooll tt..  AA  fféérrff ii   ((nn==1199))  ééss  aa  nnőőii   ((nn==3377))  ttoorrnnáásszzookk  eeggyymmáássttóóll   ffüüggggeettlleennüüll   eeddzzeenneekk..  FFeellmméérréésseemm  
ssoorráánn  kkéétt  aallkkaalloommmmaall   ––  22000077--bbeenn  ééss  22001100--bbeenn  ––  ttööll tteetttteemm  kkii   aa  PPrrooff ii llee  ooff   MMoooodd  SSttaattee  SSccaallee--tt  
((PPOOMMSS))  ééss  aa  SSppoorrtt  MMoottiivvaattiioonn  SSccaallee--tt  ((SSMMSS))..  
AA  kkoorráábbbbii   kkuuttaattáássii   eerreeddmméénnyyeekk  ééss  aa  ggyyaakkoorrllaattii   ttaappaasszzttaallaattookk  ááll ttaall   ffeell ttéétteelleezzeetttt  hhiippoottéézziisseekkeett  aa  
kkuuttaattááss  nneemm  iiggaazzooll ttaa..    AA  kkéétt  éévv  öösssszzeehhaassoonnll ííttáássáábbóóll   kkiiddeerrüüll tt,,  hhooggyy  aa  hhaanngguullaattii   ááll llaappoott  
sszzeemmppoonnttjjáábbóóll   aa  22000077--eess  éévvbbeenn  ttoorrnnáázzóókk  éélleetteerrőő  ffaakkttoorrbbaann  mmuuttaattttaakk  sszziiggnnii ff iikkáánnssaann  mmaaggaassaabbbb  
éérrttéékkeett,,  aazzoonnbbaann  aa  mmoottiivváácciióó  vviizzssggáállaattaa  ssoorráánn  nneemm  kkaappttuunnkk  sszziiggnnii ff iikkáánnss  eell ttéérréésstt  aa  kkéétt  éévv  
eerreeddmméénnyyeeii   aallaappjjáánn..  AA  fféérrff iiaakk  ééss  nnőőkk  hhaanngguullaattii   ááll llaappoott  vvaallaammiinntt  ssppoorrtt  mmoottiivváácciióóss  
vviizzssggáállaattáánnááll   vváárrtt  eell ttéérréésseekk  ssttaattiisszzttiikkaaii llaagg  nneemm  vvooll ttaakk  iiggaazzoollhhaattóóaakk..    
AA  vviizzssggáállaatt  iissmméétteell tteenn  rráávvii lláággííttootttt  aarrrraa  aa  ttéénnyyrree,,  mmiisszzeerriinntt  aazz  eeddzzéésseenn  mmeennnnyyii rree  ssookk  ttéénnyyeezzőő  
bbeeffoollyyáássooll jjaa  eeggyy  ssppoorrttoollóó  hhaanngguullaattáátt,,  ééss  mmii llyyeenn  sszzáámmooss  kküüllöönnbböözzőő  ffoorrrráássbbóóll   ffaakkaaddhhaatt  aa  ssppoorrtt  
ii rráánnttii   mmoottiivváácciióójjaa..  TTaalláánn  aa  ppoonnttoossaabbbb  ppsszziicchhoollóóggiiaaii   mmeegghhaattáárroozzáássookkkkaall   oollyyaann  ggyyaakkoorrllóó  
ccssooppoorrttookkaatt  lleehheettnnee  kkiiaallaakkííttaannii   aazz  eeddzzéésseekkeenn,,  aakkiikk  eeggyyüütttt  ddoollggoozzvvaa,,  hhaassoonnllóó  mmoottiivváácciióójjuukk  
aallaappjjáánn  eeggyymmáásstt  sseeggíítthheettnnéékk..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   TTFFSSEE  ttoorrnnaa,,  PPrrooff ii llee  ooff   MMoooodd  SSttaattee  SSccaallee,,  SSppoorrtt  MMoottiivvaattiioonn  SSccaallee  
  
  
66..  MM oott iivváálláássii   sszzookkáássookk  uuttáánnppóótt llááss  kkoorr úú  úússzzóóvveerr sseennyyzzőőkknnééll   
NNaaggyy  NN11..,,  ÖÖkkrrööss  CCss22..,,  SSóóss  CCss11..,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  ÚÚsszzááss  ééss  VVíízzii   SSppoorrttookk  TTaannsszzéékk,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   
KKaarr  ((TTFF)),,  SSppoorrttjjááttéékk  TTaannsszzéékk  
  
BBeevveezzeettééss  
AAzz  úússzzóóvveerrsseennyyzzőőkk  ccssúúccsstteell jjeessííttmméénnyyüükkeett  ccssaakk  hhoosssszzúú,,  jjóóll   ffeellééppíítteetttt  eeddzzééssmmuunnkkaa  hhaattáássáárraa  
lleesszznneekk  kkééppeesseekk  eelléérrnnii ..  EEnnnneekk  aazz  éévveekkeett  ffeellöölleellőő  mmuunnkkáánnaakk  sszzeerrvveess  rréésszzéétt  kkééppeezziikk  aazz  
eeddzzéésseekkeenn  ééss  vveerrsseennyyeekkeenn  llééttrreejjöövvőő  ppeeddaaggóóggiiaaii   ééss  ppsszziicchhoollóóggiiaaii   sszzii ttuuáácciióókk,,  mmeellyyeekk  
bbeeffoollyyáássooll jjáákk  aa  ssppoorrttoollóó  ttoovváábbbbii   ffeejj llőőddéésséétt,,  vveerrsseennyyzzőőii   eellőőmmeenneetteelléétt..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aa  
mmoottiivváácciióó  éélleettüükk  eeggyyiikk  ffőő  ii rráánnyyííttóójjaa,,  mmeellyy  mmeegghhaattáárroozzzzaa  aa  tteell jjeessííttőőkkééppeessssééggeett  ééss  
tteell jjeessííttőőkkéésszzssééggeett,,  vvaaggyyiiss  ttööbbbblleettttaarrttaalloommmmaall   llááttjjaa  eell   ccsseelleekkeeddeetteeiinnkkeett..  
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  AA  vvii lláággsszzeerrttee  iissmmeerrtt  JJ..  EE..  CCoouunnssii llmmaann  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  MM..  SSppii ttzz  ééss  JJ..  MMoonnttggoommeerryy  eeddzzőőjjee  
sszzeerriinntt  „„ eeggyy  úússzzóó  ccssaakk  aakkkkoorr  kkeerrüüllhheett  jjóó  ff iizziikkaaii   kkoonnddíícciióóbbaa,,  hhaa  mmeeggffeelleellőőeenn  mmoottiivvááll tt..””   
((CCoouunnssii llmmaann,,  11998822))  UUttáánnppóóttllááss  kkoorrúú  úússzzóókkkkaall   ffooggllaallkkoozzoomm,,  aahhooll   mmeeggff iiggyyeell tteemm,,  hhooggyy  mmáárr  aa  
ggyyeerrmmeekkvveerrsseennyyzzőőkkeett  iiss  ffoollyyaammaattoossaann  mmoottiivváállnnoomm  kkeell ll   aahhhhoozz,,  hhooggyy  aazz  éérrddeekkllőőddééssüükkeett  
ffeennnnttaarrttssaamm,,  ss  eezzááll ttaall   mmaaggaassaabbbb  sszzíínnvvoonnaallúú  eeddzzééssmmuunnkkáárraa  öösszzttöönnöözzzzeemm  őőkkeett..  
VViizzssggáállaatt ii   mmiinnttaa  
AAzz  eeddzzőőnneekk  ééss  aa  tteessttnneevveellőőnneekk  jjeelleennttőőss  sszzeerreeppee  vvaann  aa  mmoottiivváácciióóss  ii rráánnyyuull ttssáágg  kkiiaallaakkííttáássáábbaann..  
((TThheeeebboooomm  ééss  mmttssaaii ,,  11999955))  VViizzssggáállaattii   mmiinnttáánnkkaatt  aa  hhaazzaaii   kklluubbookk  lleeggssiikkeerreesseebbbb  uuttáánnppóóttllááss  
eeddzzőőii   kkééppeezzttéékk..  
MM óóddsszzeerr   
AA  nnyyííll tt  ttííppuussúú  kkéérrddőőíívveess  vviizzssggáállaattbbaann  kkéérrddéésseeiinnkk  aazz  eeddzzéésseekkeenn  ééss  aa  vveerrsseennyyeekkeenn  aallkkaallmmaazzootttt  
mmoottiivváácciióóss  eesszzkköözzöökkrree  ééss  mmóóddsszzeerreekkrree  ii rráánnyyuull ttaakk..  AA  kkéérrddőőíívv  2299  kkéérrddéésstt  ttaarrttaallmmaazzootttt,,  aa  kkaappootttt  
eerreeddmméénnyyeekkeett  ttáábblláázzaattooss  ffoorrmmáábbaann  áábbrráázzooll ttuukk..    
EErr eeddmméénnyyeekk  
AA  vviizzssggááll tt  kklluubbookk  7799%%--aa  hhaasszznnááll   öösszzttöönnzzőő  mmoottiivváácciióóss  eesszzkköözzöökkeett  aazz  úússzzóókk  ffeellkkéésszzííttééssee  ssoorráánn..  
LLeeggttööbbbbeenn  aa  sszzóóbbeell ii   jjuuttaallmmaazzáásstt  rréésszzeessííttiikk  eellőőnnyybbeenn,,  ddee  aazz  eeggyyeessüülleetteekk  ffeellee  ttáárrggyyii   jjuuttaallmmaakkkkaall   
iiss  eell iissmmeerrii   vveerrsseennyyzzőőii   eerreeddmméénnyyeeii tt..  3366%%--uukk  ppeeddiigg  mmiinnddkkéétt  mmóóddsszzeerrtt  éérrvvéénnyyeessííttii   mmuunnkkáájjaa  
ssoorráánn..  ÉÉrrddeekkeess,,  hhooggyy  2211%%--aa  aazz  eerreeddmméénnyyeess  eeggyyeessüülleetteekknneekk  nneemm  ttaarrttjjaa  mmeegghhaattáárroozzóónnaakk  aa  
mmoottiivváálláásstt  aazz  eerreeddmméénnyyeekk  eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn..  
KK öövveettkkeezztteettéésseekk  
ÚÚggyy  vvééll jjüükk,,  hhooggyy  aa  kklluubbookk  mmoottiivváállóó  lleehheettőőssééggeeiikk  kkiihhaasszznnááll ttssáággaa  jjóónnaakk  mmoonnddhhaattóó..  AAzz  
eerreeddmméénnyyeess  kklluubbookk  vveerrsseennyyzzőőiinneekk  kköözzeell   8800%%--áátt  ffoollyyaammaattoossaann  mmoottiivvááll jjáákk  aa  ttoovváábbbbii   
eeddzzééssmmuunnkkaa  eellvvééggzzéésséérree,,  aammii   aa  ssppoorrttáágg  hhoosssszzúúttáávvoonn  vvaallóó  űűzzéésséétt  eellőősseeggíítthheettii ..  AA  ttaappaasszzttaallaatt,,  
vvaallaammiinntt  mmááss  kkuuttaattáássii   eerreeddmméénnyy  sszzeerriinntt  iiss  ((WWeeiissss,,  11998855))  aa  tteell jjeessííttmméénnnnyyeell   kkaappccssoollaattooss  
mmoottiivváácciióóss  ttéénnyyeezzőő  nneemmccssaakk  aa  ssppoorrttoollóó  iiggéénnyyeeii   aallaappjjáánn  bbeellüüll rrőőll   eerreeddhheett,,  hhaanneemm  kküüllssőő  ttéénnyyeezzőő  
iiss  lleehheett..  EEzzéérrtt  ffoonnttoossnnaakk  ttaarrttjjuukk,,  hhooggyy  aa  mmiinnddkkéétt  mmoottiivváácciióóss  ffoorrmmáábbaann  rreejj llőő  eellőőnnyyöökkeett  mmiinnééll   
ttööbbbb  eeggyyeessüülleettbbeenn  hhaasszznnááll jjáákk  kkii ..  EEzzzzeell   mmaaggaassaabbbb  sszziinnttűű  eeddzzééssmmuunnkkáárraa  ttuuddjjáákk  ssaarrkkaall llnnii   aa  
vveerrsseennyyzzőőkkeett,,  aammeellyy  aa  vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk  jjaavvuulláássáábbaann  mmuuttaattkkoozznnaakk  mmeegg..  MMiivveell   eezz  eeggyy  
tteell jjeessííttmméénnyytt  bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzőő,,  eezzéérrtt  aa  3366%%--ooss,,  aallaaccssoonnyynnaakk  mmoonnddhhaattóó  kkiihhaasszznnáálláássii   aarráánnyy  
jjaavvííttáássáábbaann  llááttjjuukk  aazz  úússzzóókk  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  jjaavvuulláássáánnaakk  eeggyyiikk  lleehheettőőssééggéétt..  
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66..  sszzeekkcciióó  
  

SSppoorr tt   ééss  ttuuddoommáánnyy  aazz  iisskkoolláábbaann  
  
  
11..  TTeessttnneevveellééss  NNAATT--rr óóll   NNAATT--rr aa  
HHaammaarr  PP..11,,  SSooóóss  II..22,,  MMuunnkkááccssii   II..11,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF)),,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk  22FFaaccuull ttyy  ooff  AAppppll iieedd  SScciieenncceess,,  UUnniivveerrssii ttyy  ooff  SSuunnddeerr llaanndd,,  
UUKK  

  
PPrr oobblléémmaaffeellvveettééss  
AA  NNeemmzzeettii   aallaappttaanntteerrvv  aa  hhaazzaaii   ttaarrttaallmmii   sszzaabbáállyyoozzááss  aallaappddookkuummeennttuummaa..  AAzz  úújj   aallaappttaanntteerrvv  
eeggyyiikk  ffoonnttooss  öösssszzeetteevvőőjjee,,  hhooggyy  aa  nneevveellééss  ééss  aazz  eerrkkööllccssii   éérrttéékkeekk  hhaannggssúúllyyoozzáássaa  mmeell lleetttt  
kkiieeggéésszzüüll tt  aazz  eeggyyeess  mműűvveell ttssééggtteerrüülleetteekk  kköözzmműűvveell ttssééggii   eelleemmeeiivveell ..  AA  mmeeggjjeelleennőő  kköözzmműűvveell ttssééggii   
ttaarrttaallmmaakk  aa  kkllaasssszziikkuuss  hháárroomm  iisskkoollaasszzaakkaasszz  sszzeerriinntt  rreennddeezzőőddnneekk::  11--44..,,  55--88..  ééss  99--1122..  
éévvffoollyyaammoonn..  EEzzeenn  eellőőaaddááss  ccééll jjaa,,  hhooggyy  aa  kköözzookkttaattáássii ,,  nneemmzzeettii   kköözznneevveellééssii   ttöörrvvéénnyy  vvááll ttoozzáássaaii   
mmeennttéénn  kkiiaaddootttt  NNeemmzzeettii   aallaappttaanntteerrvveekk  eelleemmzzéésséénn  kkeerreesszzttüüll   rráávvii lláággííttssoonn  aa  tteessttnneevveellééss  ééss  ssppoorrtt  
mműűvveell ttssééggii   tteerrüülleett  ttaarrttaallmmii   mmóóddoossuulláássaaii rraa..  EEkköözzbbeenn  nneemmccssaakk  aazz  eellmmúúll tt  hhúússzz  éévv  tteessttnneevveellééss--
eellmméélleettii ,,  hhaanneemm  ttaanntteerrvveellmméélleettii   kkéérrddéésseeii   iiss  eelleemmzzééss  ttáárrggyyáátt  kkééppeezziikk..    
Anyag és módszer 
A kijelölt célok eléréséhez a dokumentum (forrás) elemzés pedagógiai kutatási módszert 
alkalmaztuk. Ennek keretében terítékre kerülnek az intézményen kívüli irányítás-ellenőrzés 
dokumentumai, törvények és tantervek. Nem szerepelnek viszont a tanulmányban a 2001-ben 
kiadott tantárgyi kerettantervek, valamint a 2012-es kerettantervek, amelyek ugyan szerves 
részei az elmúlt húsz év tanterveinek, de az oktatásirányítási rendszerben más szerepet 
töltenek be, mint a NAT-ok.    
EErr eeddmméénnyyeekk  
AA  NNAATT44  ttaalláánn  lleeggffoonnttoossaabbbb  ppoozzii ttíívvuummaa,,  hhooggyy  ffeellhhaaggyyootttt  aa  NNAATT22--bbee  ééss  NNAATT33--bbaann  ––  ddee  eeggyy  
kkiiss  sszzeelleett  eerreejjééiigg  aa  NNAATT11--bbeenn  iiss  ––  mmeeggjjeelleennőő  ((kkuullccss))kkoommppeetteenncciiaa  aallaappúú  ttaanntteerrvvffeejj lleesszzttéésssseell ..  
EEzz  aazz  ii rráánnyy,,  mmeeggllááttáássuunnkk  sszzeerriinntt,,  eellhhiibbáázzootttt  vvooll tt..  AA  ttaanntteerrvv  kkrrii ttiikkáájjaa  vviisszzoonntt,,  hhooggyy  kkiimmaarraaddtt  
bbeellőőllee  aa  ggyyóóggyytteessttnneevveellééss,,  ppoonnttaattllaannuull   éérrtteellmmeezzii   aa  mméérrééss,,  eell lleennőőrrzzééss,,  éérrttéékkeellééss  kkéérrddéésskköörréétt,,  aa  
nnyyeellvveezzeettee  hheellyyeennkkéénntt  nneemm  aa  ggyyaakkoorrllóó  tteessttnneevveellőő  ttaannáárrookkhhoozz  sszzóóll ,,  ss  hhiibbááss  tteerrmmiinnuuss  
tteecchhnniikkuussookkaatt  ((lláássdd::  nneemm  tteerrmméésszzeetteess  mmoozzggáássookk,,  kkéésszzssééggffeejj lleesszzttééss))  hhaasszznnááll ..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   ttaanntteerrvveellmméélleett,,  NNAATT  22001122  ((NNAATT44)),,  tteessttnneevveellééss  ééss  ssppoorrtt  mműűvveell ttssééggii   tteerrüülleett    
  
  
22..  FFiizziikkaaii   kkééppeessssééggeekk  hhaattáássaa  kkiissiisskkoollááss  kkoorr úúaakk  sszzoocciiááll iiss  kkaappccssoollaattaaii rr aa  
1Kovács K., 1Fehérvári N., 2Lasztovicza D., 1Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Kar (TF), Sportjáték Tanszék 2Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Kar (TF), Doktori Iskola 
 
Az embert a mozgása és teljesítménye is jellemzi, azonban a fizikai teljesítő képesség és a 
környezeti tényezők a komplex megközelítés elválaszthatatlan elemek.” (Barabás, Bánhidi, 
Schiller 1986.) Az 1970-es évektől a szociális viselkedést vizsgálók felismerték, hogy a 
szociáliskészség-fejlesztésével már kisiskoláskorban intézményesen kellene foglalkozni. A 
tanulás eredményességéhez szükség van társadalmi kohézióra, együttműködésre. A szociális 
készségek tervszerű fejlesztésének elméletét M. Argyle és kollégái, P. Trower és B. Bryant 
dolgozták ki (1978), amely párhuzamot von a szociális interakció megtanulása és a motoros 
készségek, pl. biciklizés, hegedülés elsajátítása között. 
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Feltételeztük, hogy kisiskolás korban a kiemelkedő fizikai teljesítmények pozitívan 
befolyásolják a tanulók osztályközösségben elfoglalt helyét. 
Vizsgálati csoportunkat a 2011/12-es tanév végén mértük fel.  A 2002/2003-ban született 
XII. kerületi tanulóknak (N= 153), harmadik éve mindennap van testnevelés órájuk.  
Motoros képességeket az alábbi fizikai próbákkal mértük: 15 m-s és 5 m-s ingafutás, 30 mp-s 
felülés és helyből távolugrás. 
Társas kapcsolatokat, az iskolai osztályokon belül kialakult struktúrákat és dinamikákat a 
Csoport Értékelési Eljárással (Schellenberger, 1973), az alábbi kérdés mentén vizsgáltuk: 
„milyen szívesen, vagy nem szívesen szerepelnél együtt az osztályműsorban az 
osztálytársaddal”? Az eredeti grafikus ábrát az Y skálával bővítettük így a preferencia rangsor 
és az egyéni törekvések együttes ábrázolásával informatívabb képet nyerhetünk a vizsgált 
személyekről. 
Eredményeik alapján megállapíthatjuk, annak ellenére, hogy a 
- mindennapos testnevelés segíti a pozitív a csoportstruktúrák kialakulását, 
- kimutatható a testnevelés óra iránti pozitív attitűd és a szociális státusz közötti pozitív 

összefüggés (p≤0,003),  
a fizikai teljesítmény nem befolyásolja szignifikánsan az osztályban betöltött pozíciót. 
Összegezve: korábbi tanulmányok szerint (Protzner, Lasztovicza, 2010) a motoros készségek 
kiemelt oktatása és a kompetenciafejlesztés elfogadása között erős, pozitív kapcsolat van, 
addig a fizikailag legjobb- és leggyengébben teljesítő tanulók szociális státusza jelentős 
eltéréseket mutat egyes osztályokban. Előadásunk során grafikus ábrákkal szemléltetjük az 
osztályban elfoglalt helyüket. 
  
  
33..  EEggéésszzssééggmmaaggaattaarr ttáássii   vviizzssggáállaatt   ssppoorr tt ttaaggoozzaattooss  ééss  ááll ttaalláánnooss  ttaanntteerr vvűű  kköözzééppiisskkoolláássookk  
kköörr éébbeenn  
PPiinncczzééss  TT..11,,  PPiikkóó  BB..22,,  11SSZZTTEE  NNeevveellééssttuuddoommáánnyyii   DDookkttoorr ii   IIsskkoollaa,,  SSzzeeggeedd  ééss  DDeebbrreecceennii   
SSppoorrttcceennttrruumm  KKiieemmeellkkeeddőőeenn  KKöözzhhaasszznnúú  NNoonnpprrooffii tt  KKfftt..,,  22SSZZTTEE  ÁÁOOKK  MMaaggaattaarrttáássttuuddoommáánnyyii   
IInnttéézzeett,,  SSzzeeggeedd  
  
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  nnééppeessssééggéénneekk  ééss  EEuurróóppaa  llaakkoossssáággáánnaakk  aazz  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottaa  kköözzöötttt  mmééllyy  
sszzaakkaaddéékk  hhúúzzóóddiikk..  EErrrree  aazz  eerreeddmméénnyyrree  ttööbbbb  ttéénnyyeezzőő  iiss  hhaattáássssaall   vvaann,,  ddee  pprriioorrii ttáássáátt  tteekkiinnttvvee  aazz  
eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássii   sszzookkááss  eerreejjee  aa  lleeggmmaarrkkáánnssaabbbb..  AAzz  eeggéésszzssééggkkáárroossííttóó  ééss  eeggéésszzssééggvvééddőő  
ffaakkttoorrookk  kkoommoollyy  sszzeerreeppeett  ttööll tteenneekk  bbee  aa  llaakkoossssáágg  éélleettéébbeenn..  EEllőőaaddáássuunnkkbbaann  eezzéérrtt  aannnnaakk  
vviizzssggáállaattáátt  ttűűzzttüükk  kkii   ccéélluull ,,  hhooggyy  öösssszzeehhaassoonnll ííttáásstt  vvééggeezzzzüünnkk  ssppoorrttttaaggoozzaattooss  ééss  nnoorrmmááll   ttaanntteerrvvűű  
kköözzééppiisskkoolláássookk  ccssooppoorrttjjaaii   kköözzöötttt..  AAddaattggyyűűjj ttééssüünnkkrree  22001122..  éévv  mmáájjuussáábbaann  kkeerrüüll tt  ssoorr  
DDeebbrreecceennbbeenn,,  hháárroomm  kköözzééppiisskkoollaa  rréésszzvvéétteelléévveell   ((NN==338855))..  AA  mmiinnttáábbaann  221144  ((5555,,66%%))  
ssppoorrttttaaggoozzaattooss  ééss  117711  ((4444,,44%%))  ááll ttaalláánnooss  ggiimmnnáázziiuummii   oosszzttáállyybbaa  jjáárróó  ddiiáákk  vveetttt  rréésszztt..  KKuuttaattáássuunnkk  
aallaappjjáátt  eeggyy  öönnkkii ttööll ttéésseess  kkéérrddőőíívv  aallkkoottttaa,,  aammeellyy  kkii tteerrjjeeddtt  aa  sszzoocciiooddeemmooggrrááff iiaaii   aaddaattookkoonn  ttúúll   aa  
ff iiaattaallookk  eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássii   sszzookkáássiinnaakk  ffeell ttéérrkkééppeezzéésséérree..  EErreeddmméénnyyeeiinnkk  mmeeggeerrőőssííttiikk,,  hhooggyy  aa  
sseerrddüüllőőkk  kköörréébbeenn  iiggeenn  nnaaggyy  sszzeerreeppeett  ttööll tt  bbee  aazz  eeggéésszzssééggkkáárroossííttóó  sszzeerreekk  hhaasszznnáállaattaa..  MMíígg  aazz  
ááll ttaalláánnooss  ttaanntteerrvvűű  ddiiáákkookk  ggyyaakkrraabbbbaann  ddoohháánnyyoozznnaakk,,  aaddddiigg  aa  ssppoorrttoosszzttáállyyoossookk  ssaajjáátt  
eeggéésszzssééggüükkeett  ppoozzii ttíívvaabbbbaann  ííttééll iikk  mmeegg..  AA  nneemmeekk  vviizzssggáállaattáánnááll   aa  sszzeerrffooggyyaasszzttááss  aa  lláánnyyookk  
eesseettéébbeenn  ggyyaakkoorriibbbb,,  eezz  aazzoonnbbaann  ccssaakk  aa  ssppoorrttttaaggoozzaattooss  lláánnyyookk  eesseettéébbeenn  iiggaazzoollhhaattóó..  EEzzeekk  aazz  
eerreeddmméénnyyeekk  sszzoorrooss  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  ááll llnnaakk  aa  lláánnyyookk  ddeepprreesssszzíívv  ttüünneetteeiinneekk  nnaaggyyoobbbb  
ggyyaakkoorriissáággáávvaall   iiss..  AA  vveesszzééllyyeezztteetteettttsséégg  ffeellmméérrééssee  sseeggíítthheett  aa  pprreevveenncciióó  ii rráánnyyvvoonnaalláánnaakk  
kkiiaallaakkííttáássáábbaann..    
KK uullccsssszzaavvaakk::   eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttááss,,  ssppoorrtt,,  sseerrddüüllőőkk,,  ddeepprreesssszzíívv  ttüünneetteeggyyüütttteess  
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44..  AA  mmoozzggáásskkoooorr ddiinnáácciióó  ffeejj lleesszzttéésséénneekk  lleehheettőőssééggee  aa  ggiimmnnaasszztt iikkaa  ggyyaakkoorr llaattaannyyaaggáávvaall   
Adorjánné Olajos A.1,, Fajtné Thuróczy Zs.2, Versics A.1, Kokovay Á.1, Hamar P.1, 
1Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), RG, Tánc és Aerobik 
Tanszék,  2Farkasréti Általános Iskola, Budapest 
  
BBeevveezzeettééss  
AA  mmoozzggáássttaannííttáássii   ééss  ttaannuulláássii   ffoollyyaammaatt  ssoorráánn  aa  kkoooorrddiinnáácciióóss  kkééppeessssééggeekk  kkuullccssffoonnttoossssáággúúvváá  
vváállnnaakk,,  nneemmccssaakk  aa  ggyyeerreekkeekk  ookkttaattáássáábbaann,,  hhaanneemm  aa  ffeellnnőőtttteekk  ééss  aazz  iiddőősskkoorrúúaakk  tteesstteeddzzéésséébbeenn,,  
vvaallaammiinntt  aa  hheellyyeess  éélleettvvii tteell   kkiiaallaakkííttáássáábbaann  iiss..  AA  sszzeennzzii ttíívv  iiddőősszzaakkbbaann  mmeeggffeelleellőőeenn  kkii ffeejj lleesszztteetttt  
kkoooorrddiinnáácciióóss  sszziinntt  ddöönnttőőeenn  bbeeffoollyyáássooll jjaa  ééss  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  mmiinnddeenn  ssppoorrttáágg  tteell jjeessííttmméénnyyéétt..  
MMiinnddeezzeekk  mmeell lleetttt  eelleennggeeddhheetteettlleenn,,  hhooggyy  aa  hheellyyeesseenn  kkiivváállaasszzttootttt  mmóóddsszzeerreekkeett  kkoommpplleexxeenn,,  ss  aa  
mmeeggffeelleellőő  éélleettkkoorrbbaann  aallkkaallmmaazzzzuukk  aa  tteessttnneevveellééssbbeenn..  TTaannuullmmáánnyyuunnkkbbaann  rráávvii lláággííttuunnkk  aa  
ggiimmnnaasszzttiikkaa  ggyyaakkoorrllaattookkbbaann  rreejj llőő  lleehheettőőssééggeekkrree,,  aammeellyyeekk  mmeeggffeelleellőő  ééss  vvááll ttoozzaattooss  
aallkkaallmmaazzáássáávvaall   úújj   ttáávvllaattookkaatt  nnyyii tthhaattuunnkk  mmeegg  aa  mmoottoorrooss  kkééppeessssééggffeejj lleesszzttééss  ffoollyyaammaattáábbaann..  AA  
ttaannííttóókk  ééss  tteessttnneevveellőő  ttaannáárrookk  sszzáámmáárraa  eezz  óórriiáássii   kkiihhíívváásstt  jjeelleenntt,,  hhiisszzeenn  ee  ccééll   eelléérrééssééhheezz  
ffoollyyaammaattooss  mmeeggúújjuulláássrraa  ééss  öönnffeejj llőőddééssrree  vvaann  sszzüükksséégg..  AA  ggyyaakkoorrllaattookk  vvaarriiáálláássáávvaall   ééss  
mmeeggúújj ííttáássáávvaall   eeggyyrree  ssookksszzíínnűűbbbbéé  vvááll iikk  aa  ggyyaakkoorrllááss,,  eezzzzeell   iiss  bbiizzttoossííttvvaa  aa  ggyyeerreekkeekk  mmoottoorrooss  
kkééppeessssééggeeiinneekk  mmaaxxiimmááll iiss  kkiiaakknnáázzáássáátt..  
MM óóddsszzeerr   
AA  mmoozzggáásskkoooorrddiinnáácciióó  ffeejj lleesszzttééssééhheezz,,  aa  ggiimmnnaasszzttiikkaaii   ggyyaakkoorrllaattookk  sszzeerrkkeezzeettéénneekk  öösssszzeetteevvőőii tt  
aallaappuull   vvéévvee,,  bbáárrmmeellyy  kkoommppoonneennsshheezz  nnyyúúllvvaa,,  ggyyaakkoorrllaattvvaarriiáácciióókk  ssookkaassáággáátt  kkaappjjuukk..  AA  ttéérrii ,,  iiddőőii   
ééss  ddiinnaammiikkaaii   öösssszzeetteevvőőkk  kköözzüüll   eezzeenn  eellőőaaddáássbbaann  aa  ttéérrii   öösssszzeetteevvőőkk  mmeeggvvááll ttoozzttaattáássáávvaall   aajjáánnlluunnkk  
ggyyaakkoorrllaattvvaarriiáácciióókkaatt..  KKiivváállaasszzttoottttuunnkk  nnééggyy,,  mmiinnddeennkkii   ááll ttaall   iissmmeerrtt  „„ sszzookkvváánnyyggyyaakkoorrllaattoott”” ..  
EEzzeekknneekk  aa  ––  tteell jjeesssséégg  iiggéénnyyee  nnééllkküüll ii   ––  vvaarriiáácciióóss  lleehheettőőssééggeeii tt  bbeemmuuttaattvvaa  vvii lláággííttuunnkk  rráá,,  hhooggyy  aa  
ggiimmnnaasszzttiikkaa  mmoozzggáássaannyyaaggáánnaakk  ttáárrhháázzaa  mmeennnnyyii rree  kkiimmeerríítthheetteettlleenn,,  ss  aa  ffeejj lleesszzttééss  mmii llyyeenn  sszzéélleess  
ssppeekkttrruummúú  lleehheett..    
EErr eeddmméénnyyeekk  
Az előadásunkban ismertetettek csak a pedagógusok fantáziájának elindítására szolgálnak, 
hiszen még ezeknek a hagyományos és egyszerű gyakorlatoknak is számtalan variációja 
lehetséges. A gyakorlatok kiinduló helyzetének megváltoztatása, az ütemszámok módosítása, 
a dinamikai váltások beiktatása különlegessé teheti a „sablonos” gyakorlatokat is. Végső 
soron – kiemelt szerepként – a motoros képességek fejlesztésében is új távlatokat nyithat meg. 
KK uullccsssszzaavvaakk::   mmoozzggáásskkoooorrddiinnáácciióó,,  mmoozzggáássttaannííttááss  ééss  ttaannuullááss,,  ggiimmnnaasszzttiikkaa  
  
  
55..  SSppoorr tt   ééss  bbeevvoonnááss  
OOsszzlláánncczzii   AA..,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   DDookkttoorr ii   IIsskkoollaa,,  PPééccss  
  
AA  SSzzaabbaadd  TTéérr  EEggyyeessüülleett  22000077--bbeenn  aallaakkuull tt..  TTeevvéékkeennyyssééggii   kköörrüükk  sszzéélleesskköörrűű,,  ccééll jjaaiikk  ssookkrrééttűűeekk..  
LLeeggffőőbbbb  ccééll jjuukk  aa  ffooggyyaattéékkooss  ff iiaattaallookk  bbeevvoonnáássaa  aa  kküüllöönnbböözzőő  tteevvéékkeennyyssééggeekkbbee..  GGyyaakkoorrllaattii   
tteevvéékkeennyyssééggüükkbbeenn  eennnneekk  mmeeggffeelleellőőeenn  aarrrraa  ttöörreekksszzeenneekk,,  hhooggyy  aa  vvaallaammii llyyeenn  sszzeemmppoonnttbbóóll   
hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűűeekk  ttáárrssaaddaalloommbbaa  vvaallóó  ((rree))iinntteeggrráácciióójjáátt  sseeggííttsséékk..  MMeeggaallaakkuulláássuukk  óóttaa  
ffooggllaallkkoozznnaakk  nneemmzzeettkköözzii   ppáállyyáázzaattookkkkaall ,,  eeuurróóppaaii   kkaappccssoollaattrreennddsszzeerrüükk  iiggeenn  sszzéélleess..  FFooggaaddóó  
sszzeerrvveezzeettkkéénntt  1188  nneemmzzeettkköözzii   kkééppzzééssii   pprroojjeekktteett  bboonnyyooll ííttoottttaakk  llee,,  ééss  mméégg  lleeggaalláábbbb  110000  
pprroojjeekkttbbeenn  ppaarrttnneerrkkéénntt  mműűkkööddtteekk  kköözzrree..  AA  kkééppzzéésseekk  ffőőbbbb  eellmméélleettii   ttéémmaakköörreeii ::  AAzz  ii ff jjúússáággii   
mmuunnkkaa..  FFoorrmmááll iiss  ééss  iinnffoorrmmááll iiss  ccssooppoorrttkkééppzzééss..  NNeemm  ffoorrmmááll iiss  ttaannuullááss  ééss  nneevveellééss,,  mmiinntt  aa  
bbeevvoonnááss  eesszzkköözzee..  AA  ssppoorrtt  ééss  ffooggyyaattéékkoossssáágg..  AA  ssppoorrtt,,  ccééll   vvaaggyy  mmóóddsszzeerr??  AA  ssppoorrtt  ééss  aazz  ii ff jjúússáággii   
mmuunnkkaa..  MMiivveell   ttööbbbb,,  ssppoorrttttaall   ffooggllaallkkoozzóó  sszzaakkeemmbbeerr  vvaann  aazz  eeggyyeessüülleettbbeenn,,  ííggyy  ––  eezz  EEUU--ss  ééss  
mmaaggyyaarr  pprriioorrii ttáássookkkkaall   tteell jjeess  öösssszzhhaannggbbaann,,  aazz  eeggyyeessüülleett  eezzzzeell   aa  tteerrüülleetttteell   kkiieemmeell tteenn  
ffooggllaallkkoozziikk..  
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AA  mmoozzggááss  mmiinnddeenn  eemmbbeerr  sszzáámmáárraa  tteerrmméésszzeetteess  ééss  mmaaggááttóóll   éérrtteettőőddőő  iiggéénnyy  ééss  ccsseelleekkvvééss..  AA  
ffooggyyaattéékkooss  eemmbbeerreekk  éélleettéébbeenn  eellmméélleettii lleegg  aa  ssppoorrttnnaakk  uuggyyaannaazz  aa  sszzeerreeppee,,  mmiinntt  aazz  ééppeekk  
eesseettéébbeenn::  aazz  eeggéésszzsséégg  mmeeggőőrrzzééssee,,  öönnmmeeggvvaallóóssííttááss,,  ssiikkeerrééllmméénnyy,,  kköözzöössssééggii   éélleett,,  nnyyii llvváánnoossssáágg  
mmeeggsszzeerrzzééssee,,  ssttbb..  DDee  jjeelleennttőőssééggee  ssookkkkaall   nnaaggyyoobbbb..  AA  ffooggyyaattéékkooss  eemmbbeerreekk  eellsszziiggeetteellőőddééssee  
éélleettüükk  eeggyyéébb  sszzíínntteerreeiinn,,  hheellyyzzeettüükk  ssaajjááttooss  vvooll ttaa  mmiiaatttt,,  ccssaakk  kkoorrllááttoozzootttt  mméérrttéékkbbeenn  oollddhhaattóó  
((llaakkhhaattááss,,  mmuunnkkaavvééggzzééss,,  ssttbb..))..  AA  ssppoorrtt  aazz  aa  tteerrüülleett,,  aammeellyybbeenn  mmiinnddeenn  rréésszzttvveevvőő  aazzoonnooss  mmóóddoonn  
jjuutthhaatt  ttáárrssaaddaallmmii   éérrttéékkeekk  llééttrreehhoozzáássááhhoozz,,  eeggyyeennllőő  mméérrttéékkűű  öönnmmeeggvvaallóóssííttáásshhoozz,,  ssiikkeerrhheezz,,  
nnyyii llvváánnoossssáágghhoozz..  
AAzz  eellőőaaddááss  bbeemmuuttaattjjaa  aa  kkééppzzéésseekk  rréésszzttvveevvőőii tt,,  ccééllccssooppoorrttjjaaii tt,,  aa  ff iiaattaallookk  bbeevvoonnáássáánnaakk  
nneemmzzeettkköözzii   sszzaakkii rrooddaallmmoonn  aallaappuullóó  eellmméélleettii   ééss  ggyyaakkoorrllaattii   llééppéésseeii tt,,  aa  nneemm  ffoorrmmááll iiss  
nneevveellééss//ttaannuullááss  mmóóddsszzeerreeii tt..  
AA  nneemmzzeettkköözzii   pprroojjeekktteekk  eerreeddmméénnyyeessssééggéénneekk  éérrttéékkeellééssee  kkéérrddőőíívveess  vviizzssggáállaattttaall   ttöörrttéénniikk  
kköözzvveettlleennüüll   aa  pprroojjeekktt  lleebboonnyyooll ííttáássaa  uuttáánn  vvaallaammiinntt  uuttáánn  kköövveettéésssseell ..  AAzz  eellőőaaddááss  kkeerrttéébbeenn  aazz  
uuttáánn  kköövveettéésseess  vviizzssggáállaatt  sszzeemmppoonnttrreennddsszzeerree  iiss  bbeemmuuttaattáássrraa  kkeerrüüll ..  
  
  
66..  II sskkoollaa,,  tteessttnneevveellééss,,  ssppoorr tt   
KKoovvááccss  TT..  LL..,,  EEööttvvööss  JJóózzsseeff  FFőőiisskkoollaa,,  BBaajjaa  
  
ÉÉggeettőőeenn  ffoonnttooss  aazz  ii ff jjúússáágg  tteell jjeessííttőőkkééppeessssééggéétt  úújj rraa  eelleemmeezznnii ..  SSookk  ééss  ppoonnttooss  mméérrééss  ááll ll   mmáárr  aa  
rreennddeellkkeezzééssüünnkkrree  aazz  aallaappvveettőő  ff iizziikkaaii   ééss  kkoooorrddiinnáácciióóss  tteell jjeessííttmméénnyyüükkrrőőll ..  AA  kküüllöönnbböözzőő  
ttuuddoommáánnyytteerrüülleetteekk  kkuuttaattáássii   eerreeddmméénnyyeeiinnkk  eelleemmzzééssee,,  öösssszzeehhaassoonnll ííttáássaa,,  eeggyyéérrtteellmműűeenn  mmuuttaattjjáákk  
aa  ffoollyyaammaattoossaann  rroommllóó  eerreeddmméénnyyeekkeett..  AA  rroohhaannóó  éélleettmmóódd,,  aa  nnaappoonnttaa  úújjddoonnssáággookkaatt  mmuuttaattóó  
sszzóórraakkoozzttaattóó  iippaarr,,  aa  ddiivvaatt,,  aa  ttáárrssaass  kkaappccssoollaattookkoonn  bbeellüüll   eerrőősseenn  vvááll ttoozzóó  sszzookkáássookk,,  nneemm  bbiizzttooss,,  
hhooggyy  eeggyyeenneess  aarráánnyybbaann  kköövveetthheettőőeekk  mmiinnddeennkkii   sszzáámmáárraa..  TTéénnyy,,  hhooggyy  mmiinnddeezzeekk,,  mmááss  ffeell   nneemm  
ssoorrooll tt  ttéénnyyeezzőővveell ,,  eellvvoonnjjáákk  ff iiaattaall jjaaiinnkkaatt  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggáássttóóll ..  
TTööbbbb  oollddaall rróóll   iiss  vviizzssggááll ttuukk  aazz  iisskkoolláásskkoorrúúaakk  ééss  aa  sszzüülleeiikk  ssppoorrttoolláássii   sszzookkáássaaii tt,,  aa  tteessttnneevveellééssrrőőll   
ééss  aa  ssppoorrttrróóll   aallkkoottootttt  vvéélleemméénnyyüükkeett..  EEzzeekkeett  eelleemmeezzvvee,,  öösssszzeehhaassoonnll ííttvvaa  éérrddeekkeess  ééss  
eell lleennttmmoonnddáássooss  eerreeddmméénnyyeekkeett  kkaappttuunnkk..  PPll ..  AA  kkoorráábbbbii   iiddőőbbeenn,,  aazz  iisskkoolláábbaann,,  mmaa  mmáárr  kküüllssőő  
eeggyyeessüülleetteekkbbeenn  ssppoorrttoollnnaakk  ttööbbbbeett  aa  ggyyeerreekkeekk..  AA  sszzüüllőőkk  kköözzüüll ,,  ttaannuullóóéévveeiikk  aallaatttt,,  ttööbbbbeenn  
vvooll ttaakk,,  aakkiikk  rreennddsszzeerreesseenn  mmoozzooggttaakk,,  mmiinntt  mmaa  aa  ggyyeerrmmeekkeeiikk..  EEllmmoonnddhhaattóó  rróólluukk  aazz  iiss,,  hhooggyy  
ssaajjnnooss  nniinnccsseenneekk  kkeell llőő  iissmmeerreetteeiikk  ggyyeerrmmeekkeeiikk  iisskkoollaaii   mmoozzggáásslleehheettőőssééggeeiikkttőőll ..  AA  ggyyeerreekkeekk  
aallaappvveettőő  eellmméélleettii   iissmmeerreetteeiikk  hhiiáánnyyoossaakk  aa  mmoozzggáásstt  ii ll lleettőőeenn……  
AAzz  iisskkoolláánnaakk  kkoommoollyy  sszzeerreeppeett  kkeell ll   kkaappnniiaa  aa  hhiiáánnyyoossssáággookk,,  ggoonnddookk  mmeeggsszzüünntteettéésséébbeenn..  AA  
mmiinnddeennnnaappooss  tteessttnneevveellééss  óórraa  nnaaggyyoonn  ssookkaatt  tteehheett  eennnneekk  éérrddeekkéébbeenn..  AAzz  öösssszzeeggyyűűll tt  
eerreeddmméénnyyeekkeett  ééss  ttaappaasszzttaallaattookkaatt  aazz  ttaannóórráákk  aannyyaaggáábbaa  bbee  lleehheett  ii ll lleesszztteennii ,,  mmóóddsszzeerrttaannii   
aajjáánnlláásskkéénntt  ffeellddoollggoozznnii ..  EEbbbbee  aa  mmuunnkkáábbaa  aa  kkuuttaattóóccssooppoorrttookknnaakk,,  aa  kkééppzzőő  iinnttéézzmméénnyyeekknneekk  
nnaaggyyoobbbb  rréésszztt  kkeell ll   vvááll llaallnniiuukk..  
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77..  sszzeekkcciióó  
  

LL aabbddaa  aazz  iisskkoolláábbaann  ééss  aa  ssppoorr ttbbaann  
  
  
11..  AA  44::44  eell lleennii   jj ááttéékk  vviizzssggáállaattaa  aa  rr oommbbuusszz  ééss  aa  nnééggyyzzeett  ffeellááll lláássii   ffoorr mmaa  sszzeemmppoonntt jj áábbóóll   
ii ff jj ..  TTóótthh  JJ11..,,  TTóótthh  JJ11..,,  HHaammaarr  PP..22,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  
((TTFF))  SSppoorrttjjááttéékk  TTaannsszzéékk,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF))  
TToorrnnaa,,  RRGG,,  TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk  

  
VViizzssggáállaattuunnkk  aa  llaabbddaarrúúggóó  uuttáánnppóóttllááss  kkééppzzééss  eeggyyiikk  sszzeeggmmeennsséévveell   ffooggllaallkkoozziikk,,  aa  44::44  eell lleennii ,,  kkiiss  
jjááttéékkookk  tteerrüülleettéérrőőll   kkiieemmeell tt  llééttsszzáámm  aazzoonnooss  jjááttéékkkkaall ..  IItttt  iiss,,  mmiinntt  mmááss  kkiiss  ééss  nnaaggyy  jjááttéékkookk  
eesseettéébbeenn,,  ttööbbbb  ttííppuussúú  ffeellááll lláássii   ffoorrmmáátt  kküüllöönnbböözztteetthheettüünnkk  mmeegg,,  mmeellyyeett  aa  sszzaakkmmaa  eellőősszzeerreetteetttteenn  
hhaasszznnááll   ééss  vvaarriiááll ,,  lleettéévvee  aa  vvookkssáátt  eeggyyeess  ffoorrmmáákk  eesseettéébbeenn..  NNáálluunnkk  aa  kkéétt  lleeggggyyaakkoorriibbbb  
eellhheellyyeezzkkeeddééss,,  aa  rroommbbuusszz,,  ii ll lleettvvee  aa  nnééggyyzzeett  ffeellááll lláássii   ffoorrmmaa  kkeerrüüll tt  nnaaggyyííttóó  aalláá..  EEzztt  aa  kkéétt  
eellhheellyyeezzkkeeddéésstt  hhaassoonnll ííttjjuukk  öösssszzee  aa  tteecchhnniikkaaii   eelleemmeekk  eellőőffoorrdduulláássaa,,  ii ll lleettvvee  kkiivvii tteelleezzééssee  aallaappjjáánn..  
AA  mméérrééss  ffoollyyaammáánn  aa  tteecchhnniikkaaii   eelleemmeekk  kköözzéé  ttaarrttoozzootttt  aa  jjóó  ááttaaddááss,,  aa  rroosssszz  ááttaaddááss,,  aa  sszzeerreellééss  ééss  aa  
llaabbddaavveesszzttééss..  MMéérréésseeiinnkkeett  33  kkoorrccssooppoorrttbbaann,,  aa  sseerrddüüllőő  UU--1111--1133--aass  kkoorroosszzttáállyybbaann  vvééggeezzttüükk  eell ,,  
eeggyy  mmaaggyyaarr  eellssőő  oosszzttáállyyúú  ééss  eeggyy  mmáássooddoosszzttáállyyúú  kklluubbnnááll ..  AA  vviizzssggáállaattookkbbóóll   kkiiddeerrüüll tt,,  hhooggyy  
sszziiggnnii ff iikkáánnss  kküüllöönnbbssééggeett  ttaallááll ttuunnkk  aa  1111  éévveess  kkoorroosszzttáállyybbaann  aa  sszzeerreelléésseekk  eesseettéébbeenn,,  aa  1122  éévveess  
kkoorroosszzttáállyybbaann  aa  jjóó  ééss  aa  rroosssszz  ááttaaddáássookk  eesseettéébbeenn  ééss  mmiinnddeenn  tteecchhnniikkaaii   eelleemmnnééll   aa  1133  éévveess  
kkoorroosszzttáállyy  eesseettéébbeenn..  TToovváábbbbáá  ssiikkeerrüüll tt  kkiisseebbbb  kköövveettkkeezztteettéésseekkeett  lleevvoonnnnii   aazz  ááttllaaggeerreeddmméénnyyeekk  
aallaappjjáánn..  AA  rroommbbuusszz  ffeellááll lláássii   ffoorrmmaa  eesseettéébbeenn  aa  ttáámmaaddóóbbbb  sszzeell lleemműű  jjááttéékkhhoozz  sszzüükkssééggeess  
tteecchhnniikkaaii   eelleemmeekk  jjeelleennttkkeezztteekk  ssűűrrűűbbbbeenn,,  mmíígg  aa  vvééddeekkeezzőő  jjááttéékk  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll   aa  nnééggyyzzeetteess  
ffeellááll lláássii   ffoorrmmaa  bbiizzoonnyyuull tt  hhaattéékkoonnyynnaakk..  AA  kkéétt  ffeellááll lláássii   ffoorrmmáátt  éélleesseenn  nneemm  lleehheett  eellkküüllöönníítteennii   
eeggyymmáássttóóll ,,  uuggyyaanniiss  aa  jjááttéékk  ffoollyyaammáánn  bbiizzoonnyyooss  mméérrttéékkbbeenn  ppoozzíícciióóttaarrttáássooss  ééss  eellmmoozzggóó  
rreennddsszzeerrűű  jjááttéékk  iiss  eeggyyaarráánntt  kkiiaallaakkuull tt  mmiinnddkkéétt  eellhheellyyeezzkkeeddééss  eesseettéébbeenn..    
KK uullccsssszzaavvaakk::   llaabbddaarrúúggááss,,  kkoorroosszzttáállyyooss  kkééppzzééss,,  ffeellááll lláássii   ffoorrmmaa,,  kkiissjjááttéékkookk  
  
  
22..  AAzz  eeggéésszzsséégg--  ééss  eeggéésszzssééggkkáárr oossííttóó  mmaaggaattaarr ttáássookk  ffeellmméérr ééssee  ffőőiisskkoollaaii   hhaall llggaattóónnőőkk  
kköörr éébbeenn  
BBaarrtthhaa  EE..11,,  CCzzeeggllééddii   EE..22,,  KKoovvááccss  NN..33,,  UUrrbbáánn  RR..44,,  11AAppoorr  VVii llmmooss  KKaattooll iikkuuss  FFőőiisskkoollaa,,  MMűűvvéésszzeettii   
ééss  TTeessttnneevveellééssii   TTaannsszzéékk,,VVáácc,,    22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm,,  MMaaggaattaarrttáássttuuddoommáánnyyii   IInnttéézzeett,,  BBuuddaappeesstt  
33AAppoorr  VVii llmmooss  KKaattooll iikkuuss  FFőőiisskkoollaa,,  MMűűvvéésszzeettii   ééss  TTeessttnneevveellééssii   TTaannsszzéékk,,  VVáácc  44EEööttvvööss  LLoorráánndd  
TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  PPsszziicchhoollóóggiiaaii   IInnttéézzeett,,  BBuuddaappeesstt,,  
  
HHááttttéérr ::   AA  vvii lláággjjáárrvváánnnnyyáá  vvááll tt  eellhhíízzááss  pprreevvaalleenncciiáájjáánnaakk  nnöövveekkeeddééssee  eellssőőssoorrbbaann  aa  
mmoozzggáásssszzeeggéénnyy  éélleettmmóóddnnaakk  ééss  aa  ffookkoozzootttt  kkaallóórriiaabbeevvii tteellnneekk  kköösszzöönnhheettőő..  VViizzssggáállaattuunnkk  ccééll jjaa  aazz  
eellhhíízzáásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  eeggéésszzssééggmmaaggaattaarrttáássookk  ééss  rriizziikkóómmaaggaattaarrttáássookk  ffeellmméérrééssee  vvooll tt  ffőőiisskkoollaaii   
hhaall llggaattóónnőőkk  kköörréébbeenn..  
MM óóddsszzeerr ::   KKeerreesszzttmmeettsszzeettii ,,  kkéérrddőőíívveess  vviizzssggáállaattuunnkkbbaann  229955  hhaall llggaattóónnőő  vveetttt  rréésszztt  ((ááttllaaggéélleettkkoorr::  
2211,,33  éévv;;  SSDD==33,,3366  éévv))..  MMéérrőőeesszzkköözzöökk::  öönnbbeesszzáámmoollóóss  aannttrrooppoommeettrriiaaii   aaddaattookk  ((tteessttssúúllyy,,  
tteessttmmaaggaassssáágg));;  TTeessttggyyaakkoorrllááss::  AA  vvááll ttoozzááss  ssttááddiiuummaaii   ((rröövviiddíítteetttt  ffoorrmmaa));;  KKooggnnii ttíívv  kkoorrllááttoozzááss  
sskkáállaa;;  aazz  eeggéésszzssééggii   ááll llaappoottttaall ,,  aa  ddoohháánnyyzzáássii   sszzookkáássookkkkaall ,,  vvaallaammiinntt  aa  kküüllöönnbböözzőő  éétteell --  ééss  
ii ttaall ttííppuussookk  ffooggyyaasszzttáássii   ggyyaakkoorriissáággáávvaall   kkaappccssoollaattooss  kkéérrddéésseekk..  
EErr eeddmméénnyyeekk::   AA  mmiinnttaa  1144%%--aa  bbíírr  ssúúllyyffeelleesslleeggggeell   ééss  3366%%--aa  vvééggeezz  rreennddsszzeerreess  tteessttggyyaakkoorrlláásstt..  
AAzz  iinnaakkttíívvaakk  4477%%--aa  aa  ffeellkkéésszzüüllééss,,  4444%%--aa  ppeeddiigg  aa  ffoonnttoollggaattááss  ffáázziissáábbaann  vvaann  aa  tteessttggyyaakkoorrlláássssaall   
kkaappccssoollaattooss  vvááll ttoozzáássrraa  vvaallóó  kkéésszzeennlléétt  tteekkiinntteettéébbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteesstteeddzzéésstt  ffoollyyttaattóókk  rrii ttkkáábbbbaann  
vvooll ttaakk  bbeetteeggeekk  aa  vviizzssggáállaattoott  mmeeggeellőőzzőő  fféélléévvbbeenn  ((χχ22

((44))==1144,,6600,,  pp==00,,000066))..    
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NNoohhaa  aa  tteessttggyyaakkoorrllóókk  BBMMII--ááttllaaggaa  hhaassoonnllóó  aazz  iinnaakkttíívv  ccssooppoorrttééhhoozz  ((tt((228888))==00,,7744;;  pp==00,,445588));;  ééss  aazz  
eeggéésszzssééggeess,,  ii ll lleettvvee  eeggéésszzssééggtteelleenn  éétteelleekk  ééss  ii ttaallookk  ffooggyyaasszzttáássii   ggyyaakkoorriissáággaa  tteekkiinntteettéébbeenn  sseemm  
mmuuttaattkkoozziikk  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kküüllöönnbbsséégg;;  aa  rreennddsszzeerreess  tteesstteeddzzéésstt  ffoollyyttaattóókk  jjoobbbbaann  ttöörreekkeeddnneekk  aa  
ttáápplláálléékkbbeevvii tteellüükk  sszzáánnddéékkooss  kkoorrllááttoozzáássáárraa,,  mmiinntt  aazz  iinnaakkttíívvaakk  ((tt((229900))==33,,0022;;  pp==00,,000033;;  CCoohheenn  
dd==00,,3377))..  AA  rréésszzttvveevvőőkk  6655%%--aa  ssoosseemm  ddoohháánnyyzzootttt  vvaaggyy  lleesszzookkootttt,,  3355%%--aa  ppeeddiigg  aallkkaallmmaannkkéénntt  
vvaaggyy  rreennddsszzeerreesseenn  ddoohháánnyyzziikk..  AA  ddoohháánnyyzzóóii   ssttááttuusszz  nneemm  mmuuttaatt  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kkaappccssoollaattoott  aa  
tteessttggyyaakkoorrlláássssaall   ((χχ22

((11))==11,,1100,,  pp==00,,229944))..  
KK öövveettkkeezztteettéésseekk::   AA  22000099--eess  EEuurróóppaaii   LLaakkoossssáággii   EEggéésszzssééggffeellmméérrééss  eerreeddmméénnyyeeiihheezz  ((KKSSHH,,  
22001100))  kkééppeesstt  aazz  eellhhíízzááss  ééss  aa  rreennddsszzeerreess  ddoohháánnyyzzááss  eellőőffoorrdduulláássii   ggyyaakkoorriissáággaa  jjóóvvaall   aallaaccssoonnyyaabbbb  
aa  ffőőiisskkoollaaii   hhaall llggaattóónnőőkk  ee  mmiinnttáájjáánn,,  mmiinntt  aa  1188--3344  éévveess  mmaaggyyaarr  nnőőkk  kköörréébbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  
tteessttggyyaakkoorrlláásstt  ffoollyyttaattóókk  aarráánnyyaa  aallaaccssoonnyy,,  aazzoonnbbaann  jjeelleennttőőss  hháánnyyaadduukk  eesseettéébbeenn  aa  vvááll ttoozzáássrraa  
vvaallóó  kkéésszzeennllééttii   ááll llaappoottuukk  aallaappjjáánn  nnaaggyy  vvaallóósszzíínnűűssééggggeell   hhaattéékkoonnyyaakk  lleehheettnneekk  aa  ttrraaddiicciioonnááll iiss,,  
aakkcciióókköözzppoonnttúú  eeggéésszzssééggffeejj lleesszzttőő  pprrooggrraammookk..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttggyyaakkoorrllááss  eeggéésszzssééggggeell   ééss  
eeggéésszzssééggttuuddaattooss  ttáápplláállkkoozzáássssaall   mmuuttaattkkoozzóó  kkaappccssoollaattaa  aallááhhúúzzzzaa  ee  pprrooggrraammookk  
iimmpplleemmeennttáácciióójjáánnaakk  sszzüükkssééggeessssééggéétt  aazz  eellhhíízzááss  vvii lláággjjáárrvváánnyyáánnaakk  kkoonntteexxttuussáábbaann..    
KK uullccsssszzaavvaakk::   eellhhíízzááss  
  
  
33..  AA  ppoosszzttookk  kköözzöötttt   ffeellmmeerr üüllőő  tteell jj eessííttmméénnyybbeell ii   kküüllöönnbbssééggeekk  aa  kkéézzii llaabbddáázzáássbbaann  
CCsseellkkóó  AA..,,  PPééccssii   TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   KKaarr,,  EEggéésszzssééggttuuddoommáánnyyii   DDookkttoorr ii   
IIsskkoollaa,,  PPééccss  
  
BBeevveezzeettééss  
EEggyy  kkiivváállóó  kkéézzii llaabbddaa  jjááttéékkoossnnaakk  rreennddeellkkeezznniiee  kkeell ll   mmeeggffeelleellőő  sszziinnttűű  kkoonnddiicciioonnááll iiss  ééss  
kkoooorrddiinnáácciióóss  kkééppeessssééggeekkkkeell ,,  tteecchhnniikkaaii   ééss  ttaakkttiikkaaii   ttuuddáássssaall ,,  vvaallaammiinntt  aa  ppsszziicchhiikkaaii ,,  kkooggnnii ttíívv  
ttuullaajjddoonnssáággookk  mmaaggaass  sszziinnttűű  ((ff iiggyyeelleemm,,  kkoonncceennttrráácciióó))  mmeeggllééttéévveell   aazz  eerreeddmméénnyyeesssséégg  
sszzeemmppoonnttjjáábbóóll ..  VViizzssggáállaattoomm  ccééll jjaa  eeggyy  oollyyaann  tteesszzttssoorroozzaatt  aallkkaallmmaazzáássaa,,  mmeellyynneekk  ssoorráánn  aa  
kküüllöönnbböözzőő  ppoosszzttookkbbaann  ffeellmmeerrüüllőő  kküüllöönnbbssééggeekk  éésszzlleellhheettőőeekk  aa  mmoottoorrooss  kkééppeessssééggeekkbbeenn,,  
vvaallaammiinntt  aa  ppsszziicchhiikkaaii   jjeell lleemmzzőőkkbbeenn  eeggyyaarráánntt..  
AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr   
AA  ffeellmméérréésseeiimmeett  kkéétt  ffeellnnőőtttt  fféérrff ii   kkéézzii llaabbddaa  ccssaappaatt  jjááttéékkoossaaii   kköözzöötttt  vvééggeezztteemm  ((ááttllaagg  éélleettkkoorr::  
2233,,3322±±33,,9911  éévv))..  AAzz  aannttrrooppoommeettrriiaaii   jjeell lleemmzzőőkkeett  ((tteessttmmaaggaassssáágg,,  tteessttttöömmeegg  ééss  BBMMII--iinnddeexx)),,  aazz  
aaeerroobb  kkaappaaccii ttáásstt  ((2200  mméétteerreess  ááll llóókkééppeessssééggii   iinnggaaffuuttááss)),,  aa  ggyyoorrssaassáággoott  ((3300  mméétteerreess  ffuuttááss)),,  aa  
ffeellssőő  vvééggttaagg  iizzmmaaiinnaakk  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéétt  ((eeggyykkeezzeess  ffeellssőő  ddoobbááss,,  üüllééssbbőőll ));;  vvaallaammiinntt  aazz  aallssóó  
vvééggttaagg  iizzmmaaiinnaakk  ddiinnaammiikkuuss  eerrőő--ááll llóókkééppeessssééggéétt  ((ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss  ssoorroozzaattbbaann))  
eeddzzéésskköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt  vviizzssggááll ttaamm  ((nn==2222,,  88  ááttllöövvőő,,  88  sszzééllssőő,,  44  bbeeááll llóó  ééss  22  kkaappuuss))..  AA  
mmeeggoosszzttootttt  ff iiggyyeelleemm,,  aa  vváállaasszzttáássooss  rreeaakkcciióóiiddőő  ééss  aazz  eeggyyeennssúúllyyoozzóó  kkééppeesssséégg  mmeeggff iiggyyeellééssee  
llaabboorraattóórriiuummii   kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt  vvaallóóssuull tt  mmeegg  ((nn==1155,,  55  ááttllöövvőő,,  55  sszzééllssőő,,  44  bbeeááll llóó,,  11  kkaappuuss))..  
AA  ssttaattiisszzttiikkaaii   sszzáámmííttáássookknnááll   SSPPSSSS  2200..00  ssttaattiisszzttiikkaaii   pprrooggrraammoott  aallkkaallmmaazzttaamm..  AA  ppoosszzttookk  kköözzööttttii   
öösssszzeehhaassoonnll ííttáásstt  aazz  AANNOOVVAA  sseeggííttssééggéévveell   vvééggeezztteemm  ((pp<<00,,0055))..  
EErr eeddmméénnyyeekk  
AA  ff iizziikkaaii   tteesszztteekk  ssoorráánn  aa  sszzééllssőő  jjááttéékkoossookk  éérrttéékk  eell   aa  lleeggjjoobbbb  eerreeddmméénnyytt  aa  rreellaattíívv  aaeerroobb  
kkaappaaccii ttááss  tteekkiinntteettéébbeenn  ((6633,,9966±±77,,55mmll //kkgg//mmiinn)),,  aa  3300  mméétteerreess  ffuuttááss  ((44,,3333±±00,,1199ss)),,  vvaallaammiinntt  aa  
ssoorroozzaattbbaann  ttöörrttéénnőő  ssúúllyyppoonntteemmeellkkeeddééss  ((5500,,6611±±33,,1177ccmm))  tteesszztteekk  ssoorráánn..  AAzz  eeggyykkeezzeess  ffeellssőő  
ddoobbáássnnááll   ((11kkgg--ooss  ttöömmöötttt  llaabbddaa))  aa  kkaappuussookk  ddoobbttaakk  aa  lleeggmmeesssszzeebbbbrree  ((2233±±00,,1144mm))..  JJeelleennttőőss  
kküüllöönnbbssééggeett  ttaallááll ttaamm  aa  sszzééllssőő  ééss  ááttllöövvőő  jjááttéékkoossookk  aaeerroobb  kkaappaaccii ttáássaa  ((pp==00,,000088)),,  ii ll lleettvvee  aa  sszzééllssőő  
ééss  ááttllöövvőő  ((pp==00,,000088)),,  sszzééllssőő  ééss  kkaappuuss  ((pp==00,,0033))  ppoosszzttookk  kköözzöötttt  aa  3300  mméétteerreess  ffuuttááss  eerreeddmméénnyyeeii   
kköözzöötttt..  AA  mmeeggoosszzttootttt  ff iiggyyeelleemm  vviizzssggáállaattáánnááll   aazz  ááttllöövvőő  jjááttéékkoossookk  nnyyúújj ttoottttaakk  kkiieemmeellkkeeddőő  
tteell jjeessííttmméénnyytt..  AA  vváállaasszzttáássooss  rreeaakkcciióóiiddőő  eesseettéénn  aa  ppoosszzttookk  kköözzööttttii   kküüllöönnbbssééggeekk  nneemm  
éésszzlleellhheettőőeekk,,  aa  lleeggrröövviiddeebbbb  vváállaasszztt  aa  jjááttéékkoossookk  aa  lláább  iinnggeerrrree  aaddttáákk  ((665544,,99±±5522,,22mmss))..    
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AA  ssttaabbii ll ii ttááss  tteesszztt  ssoorráánn  aa  jjááttéékkoossookk,,  vvaallaammiinntt  aa  ddoommiinnáánnss  ((22,,0044±±00,,4499ss))  ééss  nneemm  ddoommiinnáánnss  lláább  
((22,,0055±±00,,4444ss))  kkii ttéérrééssee  kköözzöötttt  jjeelleennttőőss  eell ttéérréésstt  nneemm  ttaallááll ttaamm..  
ÖÖsssszzeeggzzééss  
AA  kkaappootttt  aaddaattookk  jjóóll   sszzeemmllééll tteettiikk  aa  ppoosszzttookk  kköözzöötttt  ffeellmmeerrüüllőő  kküüllöönnbbssééggeekkeett,,  mmeellyyeekk  hhaasszznnoossaakk  
lleehheettnneekk  aa  ffeellkkéésszzííttééss  iiddőősszzaakkáábbaann,,  kküüllöönnööss  hhaannggssúúllyytt  ffeekktteettvvee  aazz  eeggyyéénnii ,,  ppoosszzttookk  sszzeerriinnttii   
kkééppzzééssrree  aazz  eell ttéérrőő  ssaajjááttoossssáággookk  tteekkiinntteettéébbeenn..  
  
  
44..  AA  ttooll llaassllaabbddaa  mmoozzggáássffeejj lleesszzttőő  mmóóddsszzeerr eeii   aazz  óóvvooddááss  ééss  kkiissiisskkoollááss  kkoorr úú  ggyyeerr mmeekkeekk  
kköörr éébbeenn  
BBaarrtthhaa  EE..,,  SSzzűűccss  ZZ..,,  AAppoorr   VVii llmmooss  KKaattooll iikkuuss  FFőőiisskkoollaa,,  MMűűvvéésszzeettii   ééss  TTeessttnneevveellééssii   TTaannsszzéékk,,  VVáácc  
  
AA  ttooll llaassllaabbddaa  oollyyaann  kköözziissmmeerrtt  jjááttéékk,,  aammeellyyeett  vvii lláággsszzeerrttee  mmii ll ll iióókk  űűzznneekk  kkiikkaappccssoollóóddáásskkéénntt  
vvaaggyy  vveerrsseennyyssppoorrttkkéénntt..  AA  ttooll llaassllaabbddaa  aallaakkjjaa,,  aannyyaaggaa,,  ttaappiinnttáássaa,,  rrööppttee  sseemmmmii llyyeenn  mmááss  llaabbddááhhoozz  
nneemm  hhaassoonnll íítthhaattóó,,  ííggyy  aa  bbeennnnee  rreejj llőő  sszzóórraakkoozzáássii   lleehheettőőssééggeekk  ttáárrhháázzaakk  kkii ffooggyyhhaattaattllaann..  EEggyy  
iissmmeerrőőss  jjááttéékk,,  aammeellyy,,  mmééggiiss  aa  ffeell ffeeddeezzééss  öörröömméétt,,  iizzggaallmmáátt  nnyyúújj ttjjaa  aa  ggyyeerrmmeekkeekknneekk..  
AAzz  „„ oovvii ttooll llaass  pprrooggrraamm””   eeggyy  ccssooppoorrttooss  mmoozzggáásskkuull ttúúrraa  ffeejj lleesszzttőő  ffooggllaallkkoozzáássookk  ssoorroozzaattaa,,  44--77  
éévveess  ggyyeerrmmeekkeekk  rréésszzéérree..  SSzzóórraakkoozzttaattóó,,  vvááll ttoozzaattooss,,  ssiikkeerrééllmméénnyytt  kkíínnáállóó  tteemmaattiikkuussaann  
ffeellééppíítthheettőő  rreennddsszzeerr,,  aammeellyy  ffeellsszzíínnrree  hhoozzzzaa  aazz  óóvvooddáássookkbbaann  rreejj llőő  üüggyyeessssééggeett  uuggyyaannaakkkkoorr  
kkii ttaarrttáássrraa,,  öösssszzppoonnttoossííttáássrraa  ééss  eeggyyüüttttmműűkkööddééssrree  öösszzttöönnzzii   őőkkeett..  
HHaassoonnllóóaann  aa  ttööbbbbii   ssppoorrttáágghhoozz,,  aazz  óóvvooddáássookk  ttooll llaassllaabbddaa  mmoozzggáássaannyyaaggáávvaall   ttöörrttéénnőő  
mmoozzggáássffeejj lleesszzttéésséénneekk  mmóóddsszzeerrttaannaa  kküüllöönnbböözziikk  aazz  iisskkoolláásskkoorrúú  ggyyeerrmmeekkeekkééttőőll ..  EEllőőaaddáássuunnkkbbaann  
aazz  aaddootttt  ffooggllaallkkoozzáássookkbbaann  rreejj llőő  hhaassoonnllóóssáággookkrraa  ééss  kküüllöönnbbssééggeekkrree  hhíívvnnáánnkk  ffeell   aa  ff iiggyyeellmmeett,,  
mmaajjdd  aa  ttooll llaassllaabbddaa  ffooggllaallkkoozzáássookkoonn  hhaasszznnáállhhaattóó  kküüllöönnbböözzőő  eesszzkköözzöökk  hhaasszznnáállaattáátt  vvaallaammiinntt,,  aa  
kkéérrddéésseess  éélleettkkoorrookknnaakk  mmeeggffeelleellőő  úújjsszzeerrűű  jjááttéékkooss  ffeellaaddaattookk  ffeejj lleesszzttőő  hhaattáássaaii tt  mmuuttaattnnáánnkk  bbee..  
KK uullccsssszzaavvaakk ::   oovvii ttooll llaass,,  mmoozzggáássffeejj lleesszzttééss,,  jjááttéékk  
  
  
55..  AA  sséérr üüllééss  mmeeggeellőőzzééss  ééss  pprr eevveenncciióó  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  llaabbddaarr úúggáássbbaann  
ZZaallaaii   DD..11,,  HHaammaarr  PP..  22,,  11SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
DDookkttoorr ii   IIsskkoollaa,,  22SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  TToorrnnaa,,  RRGG,,  
TTáánncc  ééss  AAeerroobbiikk  TTaannsszzéékk  
  
BBeevveezzeettééss  
NNaappjjaaiinnkkrraa  nnyyii llvváánnvvaallóóvváá  vvááll tt,,  hhooggyy  eeggyy  ssppoorrttáágg  ssiikkeerreessssééggee  éérrddeekkéébbeenn  aa  ttuuddoommáánnyyooss  hhááttttéérr  
eelleennggeeddhheetteettlleenn..  AA  llaabbddaarrúúggáássbbaann  aazz  eellmmúúll tt  éévveekkbbeenn  vvééggbbeemmeennőő  ll iinneeáárriiss  ééss  sszziiggnnii ff iikkáánnss  
ffeejj llőőddééss  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn  aa  ssppoorrttoollóókknnaakk  rreennddkkíívvüüll ii   ff iizziikkaaii   ffeellkkéésszzüüll ttssééggrrőőll   ééss  aaddoottttssáággookkrróóll   
kkeell ll   ttaannúúbbiizzoonnyyssáággoott  tteennnniiüükk..  AA  mmaaggaass  ffookkúú  ff iizziikkaaii   tteerrhheellééss  ééss  aa  ssppoorrttáágg  ssppeecciiááll iiss  kkíívváánnaallmmaaii   
ookkáánn  llééttrreejjöövvőő  aaddaappttáácciióó  mmiiaatttt  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  sszzeerreeppeett  kkeell ll   kkaappnniiaa  aa  pprreevveenncciióónnaakk,,  ééss  eezzzzeell   
öösssszzhhaannggbbaann  aa  ffuunnkkcciioonnááll iiss,,  ffuunnddaammeennttááll iiss  mmoozzggáássmmiinnttáákk  mmiinnőőssééggéénneekk..  EEzztt  ff iiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  
vvééggeezzttee  eell   aa  llaabbddaarrúúggááss  nneemmzzeettkköözzii   vvii lláággsszzeerrvveezzeettee  aa  FFééddéérraattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  FFoooottbbaall ll   
AAssssoocciiaattiioonn  ((FFIIFFAA))  aa  ssppoorrttáággbbaann  vvééggbbeemmeennőő  eeddddiiggii   lleeggnnaaggyyoobbbb  vvoolluummeennűű,,  1155  éévveess  
ttuuddoommáánnyyooss  kkuuttaattáássáátt,,  mmeellyynneekk  eerreeddmméénnyyee  aazz  FF--MMAARRCC  pprroojjeekktt  mmeeggaallkkoottáássaa  lleetttt..  SSzzáámmooss  
nnyyuuggaatt  eeuurróóppaaii   ttooppkklluubb  kkeezzddttee  eell   aallkkaallmmaazznnii   aa  FFuunnccttiioonnaall   MMoovveemmeenntt  SSccrreeeenn  ((FFMMSS))  
rreennddsszzeerréétt,,  aammeellyy  aa  tteell jjeess  tteesstt  eerreejjéétt,,  ffuunnkkcciioonnaall ii ttáássáátt,,  aa  ccoorree  iizzmmookk  ssttaabbii ll iizzáállóó  ffuunnkkcciióójjáátt,,  aazz  
íízzüülleetteekk  mmoozzggáássttaarrttoommáánnyyáátt,,  aazz  eeggyyeennssúúllyytt,,  aa  kkoooorrddiinnáácciióótt,,  vvaallaammiinntt  aa  pprroopprriioocceeppcciióótt  iiss  
vviizzssggááll jjaa..  EEzzeekk  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn  eeggyyrree  iinnkkáábbbb  sszzeerreeppeett  kkaappnnaakk  aazz  aattlleettiikkuuss  aaddoottttssáággookk  ééss  
mmoozzggáássmmiinnttáákk,,  vvaallaammiinntt  eezzeenn  kkééppeessssééggeekk  sszzűűrrééssee  ééss  vviizzssggáállaatt..    
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MM óóddsszzeerr   
AA  vviizzssggáállaattbbaann  öösssszzeeggeezzzzüükk  ééss  eelleemmeezzzzüükk  aazz  FF--MMAARRCC  pprroojjeekktt  1155  éévveess  vviizzssggáállaattaa  ssoorráánn  
kkaappootttt  aaddaattookkaatt,,  eerreeddmméénnyyeekkeett..  EEmmeell lleetttt  aazz  FFMMSS  rreennddsszzeerr  aallaappjjáánn  mmeeggvviizzssggááll jjuukk  aazz  
uuttáánnppóóttllááss  ééss  ffeellnnőőtttt  llaabbddaarrúúggóókkaatt  ((NN==115500)),,  vvaallaammiinntt  aazz  ii tttt  kkaappootttt  eerreeddmméénnyyeekk  ééss  aazz  FF--MMAARRCC  
aaddaattookk  kköözzööttttii   öösssszzeeffüüggggéésseekkeett..  
EErr eeddmméénnyyeekk  
AAzz  FFMMSS  ffeellmméérréésseekk  ssoorráánn  kkaappootttt  eerreeddmméénnyyeekk  aazztt  bbiizzoonnyyííttjjáákk,,  hhooggyy  aa  llaabbddaarrúúggóókk  aallssóó  vvééggttaaggii   
ffuunnkkcciioonnááll iiss  mmoozzggáássmmiinnttáájjaa,,  íízzüülleettii   mmoobbii ll ii ttáássaa,,  ii ll lleettvvee  ssttaabbii ll ii ttáássaa  ddiisszzkkoommffoorrttttaall   jjáárr..  AA  FFIIFFAA  
ttaannuullmmáánnyy  iiss  aazztt  aazz  eerreeddmméénnyytt  mmuuttaattjjaa,,  hhooggyy  aa  nnoonn--ccoonnttaacctt  sséérrüülléésseekk  tteekkiinntteettéébbeenn  aa  
lleeggggyyaakkoorriibbbb  sséérrüülléésseekk  aazz  aallssóó  vvééggttaaggookkbbaann  kkeelleettkkeezznneekk..  
ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
AA  rreennddkkíívvüüll ii   mmóóddoonn  mmeeggeemmeellkkeeddeetttt  ff iizziikkaaii   tteell jjeessííttőőkkééppeesssséégg  ééss  aazz  eezzzzeell   ppáárrhhuuzzaammooss  
tteell jjeessííttmméénnyyhhaattáárrookk  kkii ttoollóóddáássaa  ookkáánn  eelleennggeeddhheetteettlleenneekk  aazz  eellőősszzűűrréésseekk,,  aa  pprreevveenncciióóss  
ggyyaakkoorrllaattookk,,  ttoovváábbbbáá  aa  pprreehhaabbii ll ii ttáácciióó  aallkkaallmmaazzáássaa..  JJaavvaassllaattuunnkk::  aa  FFuunnccttiioonnaall   MMoovveemmeenntt  
SSccrreeeenn  ffoollyyaammaattooss  iiggéénnyybbeevvéétteellee,,  vvaallaammiinntt  aazz  FF--MMAARRCC  pprroojjeekktt  ááll ttaall   ffeellááll ll ííttootttt  „„ TThhee  1111++””   
eellnneevveezzééssűű  kkoommpplleetttt  pprreevveenncciióóss  ééss  bbeemmeelleeggííttőő  ggyyaakkoorrllaattssoorr  hhaasszznnáállaattaa..  
KK uullccsssszzaavvaakk::   ffuunnkkcciioonnááll iiss  mmoozzggááss,,  sséérrüüllééss  mmeeggeellőőzzééss,,  llaabbddaarrúúggááss,,  FF--MMAARRCC  
  
  
66..  AAzz  aammaattőőrr   llaabbddaarr úúggóó  bbaajj nnookkssáággookkbbaann  mműűkkööddőő  jj ááttéékkvveezzeettőőkk  sszzaabbáállyyiissmmeerr eett ii --
tteell jj eessííttmméénnyyéénneekk  öösssszzeehhaassoonnll ííttóó  vviizzssggáállaattaa  
DDoollnneeggóó  BB..,,  BBaarrtthhaa  CCss..,,  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii   ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii   KKaarr  ((TTFF)),,  
TTeessttnneevveellééss--eellmméélleett  ééss  PPeeddaaggóóggiiaa  TTaannsszzéékk  
  
AA  llaabbddaarrúúggáássbbaann,,  mmiinntt  gglloobbááll iiss  ssppoorrttáággbbaann  ffoonnttooss  aa  jjááttéékksszzaabbáállyyookk  eeggyyssééggeess  aallkkaallmmaazzáássaa..  AA  
ssppoorrttáágg  jjááttéékksszzaabbáállyyaaii   oobbjjeekkttíívveekk,,  aazzoonnbbaann  aa  mméérrkkőőzzéésseekkeenn  eellőőffoorrdduullóó  sszzii ttuuáácciióókk  bbeeii ll lleesszzttééssee  
aa  jjááttéékksszzaabbáállyyookkbbaa  mmáárr  eerrőősseenn  sszzuubbjjeekkttíívv  aallaappoonn  ttöörrttéénniikk..  AA  jjááttéékkvveezzeettőőkknneekk  mmiinnddeenn  
oosszzttáállyybbaann  aazzoonnoossaann  kkeell ll   aallkkaallmmaazznniiuukk  aa  jjááttéékksszzaabbáállyyookkaatt,,  ééss  eeggyyssééggeesseenn  kkeell ll   mmeeggííttééllnniiüükk  aa  
mméérrkkőőzzéésseekkeenn  ttöörrttéénnőő  eesseemméénnyyeekkeett..  AAzz  UUEEFFAA  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  eellkkéésszzííttii   aa  hhiivvaattaallooss  ookkttaattáássii   
sseeggééddaannyyaaggáátt,,  aammeellyynneekk  eeggyyiikk  rréésszzéébbeenn  aajjáánnlláássookkaatt  tteesszz  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aa  ppáárrhhaarrccookk  
mmeeggííttééllééssrree,,  aa  lleess  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássáárraa,,  aazz  eeggyyüüttttmműűkkööddéésséérree,,  ssttbb..,,  hhooggyy  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  
mmii llyyeenn  ííttéélleetteett,,  ééss  ffeeggyyeellmmeezzééssii   sszzaannkkcciióótt  aallkkaallmmaazzzzaannaakk  aa  mméérrkkőőzzéésseekkeenn..  
JJeelleenn  kkuuttaattáássuunnkk  ssoorráánn  aa  hhiivvaattaallooss,,  UUEEFFAA  ááll ttaall   kkéésszzíítteetttt  DDVVDD  sseeggééddaannyyaaggoott  hhaasszznnááll ttuukk..  
VViizzssggáállaattuunnkkbbaann  aarrrraa  vvooll ttuunnkk  kkíívváánnccssiiaakk,,  hhooggyy  aazz  aammaattőőrr  ––  mmeeggyyeeii   --  bbaajjnnookkssáággookkbbaann  
mműűkkööddőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  hhooggyyaann  ííttééll iikk  mmeegg  aazz  eeggyyeess  sszzii ttuuáácciióókkaatt..  
AA  kkuuttaattáássii   ttéémmáánnkk  CCaarrlloo  CCaassttaaggnnaa  ((11999999,,  22000011,,  22000022,,  22000033)),,  SStteeffaannoo  DD’’ OOttttaavviioo  ((22000011)),,  
ii ll lleettvvee  aa  kkoorráábbbbaann  mmaagguunnkk  ááll ttaall   kkéésszzíítteetttt  ((22000066,,  22000088,,  22001122))  vviizzssggáállaattookkrraa  aallaappsszziikk,,  
aammeellyyeekkbbeenn  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  sszzaakkmmaaii   ffeellkkéésszzüüll ttssééggee,,  vvaallaammiinntt  aa  llaabbddaarrúúggóókk  sszzaabbáállyyiissmmeerreettee  
vvooll tt  aa  kköözzppoonnttii   ttéémmaa..    
KKuuttaattáássuunnkk  eellőőtttt  ffeell ttéétteelleezzttüükk,,  hhooggyy  aa  mmaaggaassaabbbb  kkeerreettttaaggssáággggaall   rreennddeellkkeezzőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  
mmaaggaassaabbbb  ppoonnttsszzáámmoott  éérrnneekk  eell   aazz  UUEEFFAA  tteesszztteenn..  FFeell ttéétteelleezzttüükk,,  hhooggyy  aa  tteesszztteenn  eelléérrtt  eerreeddmméénnyytt  
nneemm  bbeeffoollyyáássooll jjaa  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  llaabbddaarrúúggóó  mmúúll ttjjaa,,  ttoovváábbbbáá  ffeell ttéétteelleezzttüükk,,  hhooggyy  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  
ééss  aazz  aasssszziisszztteennsseekk  eeggyyffoorrmmaa  hheellyyeessssééggggeell   ííttééll iikk  mmeegg  aazz  eeggyyeess  sszzii ttuuáácciióókkaatt..  
VViizzssggáállaattuunnkkbbaann  aa  tteerrüülleettii ,,  ii ll lleettvvee  aazz  NNBB  II II II--aass  bbaajjnnookkssáággookkbbaann  mműűkkööddőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  vveetttteekk  
rréésszztt..  AA  nneemm  rreepprreezzeennttaattíívv  vviizzssggáállaattii   mmiinnttaa  nnaaggyyssáággaa  NN==556633,,  aammii   iiggeenn  jjeelleennttőőssnneekk  mmoonnddhhaattóó,,  
hhiisszzeenn  aa  tteell jjeess  mmaaggyyaarroorrsszzáággii   jjááttéékkvveezzeettőőii   ppooppuulláácciióó  nneemm  éérrii   eell   aa  44000000  ffőőtt..  AA  vviizzssggáállaattii   mmiinnttaa  
kkiivváállaasszzttáássaa  nneemm  vvaallóósszzíínnűűssééggii ,,  ccssooppoorrttooss  mmiinnttaavvéétteell lleell   ttöörrttéénntt..  AA  tteesszztt  mmeell lleetttt  ((aammeellyy  mmiinnddeenn  
tteekkiinntteettbbeenn  mmeeggffeelleell tt  aazz  eellssőőddlleeggeess  tteesszzttkkrrii ttéérriiuummookknnaakk)),,  aammeellyybbeenn  kkii   kkeell lleetttt  vváállaasszzttaannii   aa  
vviiddeeóó  aallaappjjáánn  aa  hheellyyeess  ííttéélleetteett,,  vvaallaammiinntt  ffeeggyyeellmmeezzééssii   sszzaannkkcciióótt,,  aannaammnnéézziiss  ffoorrmmáájjáábbaann  
vviizzssggááll ttuukk  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  eeggyyeess  sszzoocciiooggrrááff iiaaii   vvááll ttoozzóóii tt  iiss..    
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AA  vviizzssggáállaatt  ssoorráánn  kkaappootttt  eerreeddmméénnyyeeiinnkk  ssttaattiisszzttiikkaaii   ffeellddoollggoozzáássááhhoozz  aa  SSttaattiissttiiccaa  ffoorr  WWiinnddoowwss  
1100..  vveerrzziióójjáátt  hhaasszznnááll ttuukk  ((SSttaatt--SSoofftt  IInncc..,,  22001122))..  AA  ccssooppoorrttookk  kköözzööttttii   kküüllöönnbbssééggeekk  
kkiisszzáámmííttáássááhhoozz  CChhii --nnééggyyzzeett  pprróóbbáátt  aallkkaallmmaazzttuunnkk,,  aa  sszziiggnnii ff iikkaanncciiaa  sszziinntteett  55%%--oonn  hhaattáárroozzttuukk  
mmeegg..  
AA  vviizzssggáállaatt  ssoorráánn  mmiinndd  aa  hháárroomm  hhiippoottéézziissüünnkk  bbeeiiggaazzoollóóddootttt..  AA  mmaaggaassaabbbb  kkeerreettttaaggssáággggaall   
rreennddeellkkeezzőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  jjoobbbbaann  tteell jjeessíítteetttteekk  aa  tteesszztteenn  aazz  aallaaccssoonnyyaabbbb  kkaatteeggóórriiáájjúú  kkooll llééggááiikknnááll ..  
MMeeggááll llaappííttoottttuukk,,  hhooggyy  aa  llaabbddaarrúúggóó  mmúúll ttttaall   rreennddeellkkeezzőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  nneemm  éérrtteekk  eell   ssttaattiisszzttiikkaaii llaagg  
kkiimmuuttaatthhaattóóaann  jjoobbbb  eerreeddmméénnyytt..  AA  vviizzssggáállaatt  ssoorráánn  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  ééss  aazz  aasssszziisszztteennsseekk  
tteell jjeessííttmméénnyyee  kköözzöötttt  sszziiggnnii ff iikkáánnss  kküüllöönnbbssééggeett  nneemm  ttaappaasszzttaall ttuunnkk..  
AA  jjááttéékkvveezzeettőő--kkééppzzééss  ffoonnttooss  sszzeeggmmeennssee  aa  mméérrkkőőzzéésssszzii ttuuáácciióókk  hheellyyeess  mmeeggííttééllééssee..  AAzz  UUEEFFAA  
ááll ttaall   mmeeggffooggaallmmaazzootttt  aajjáánnlláássookk  aallkkaallmmaazzáássaa  eellőősseeggííttiikk  aa  llaabbddaarrúúggááss  eeggyyssééggeessííttéésséétt..  FFoonnttooss,,  
hhooggyy  aazz  aammaattőőrr  bbaajjnnookkssáággookkbbaann  tteevvéékkeennyykkeeddőő  jjááttéékkvveezzeettőőkk  iiss  hheellyyeesseenn  ééss  eeggyyssééggeesseenn  
mműűkkööddjjeenneekk  kköözzrree  aa  mméérrkkőőzzéésseekkeenn..  EEzzéérrtt  ccéélluunnkk,,  hhooggyy  ttoovváábbbbii   vvááll ttoozzóókkaatt  ff iiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  
ffoollyyttaassssuukk  aa  vviizzssggáállaattuunnkkaatt,,  aazz  oorrsszzáággooss  kkeerreetthheezz  ttaarrttoozzóó  jjááttéékkvveezzeettőőkk  kkiieeggéésszzííttéésséévveell ..  
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FF    
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GGyy    
GGyyiimmeess  ZZss..  77..,,  1144..,,  1155..  
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HH    
HHaammaarr  PP..  77..,,  1111..,,  1122..,,  1133..,,  2299..,,  3366..,,  3388..,,  4400..,,  4433..,,  4444..  
HHééddii   CCss..  1100..,,  3300..  
HHoorrvváátthh  TT..  88..,,  1199..  
    
KK     
KKaajj   MM..  1100..,,  3322..  
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PP    
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PPááppaaii   JJ..  99..,,  2222..  
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SS    
SSááffáárr  SS..  77..,,  88..,,  1155..,,  1166..  
SSáárriinnggeerrnnéé  SSzzii lláárrdd  ZZss..  99..,,  1100..,,  2266..,,  3311..  
SSeellmmeeccii   BB..  1111,,  3333..,,  3344..  
SSiippooss  KK..  88..,,  1111..,,  1188..  
SSooóóss  CCss..  1111,,  3366..  
SSooóóss  II..  1111..,,  1122..,,  3366..,,  3388..  
    
SSZZ    
SSzzaabbóó  EE..  77..,,  1166..  
SSzzaallaayy  KK..  88..,,  2200..  
SSzzaallaayy  PP..  88..,,  1188..  
SSzzaallmmaa  LL..  77..,,  1144..,,  1155..  
SSzzmmooddiiss  MM..  99..,,  2233..,,  2277..  
SSzzööttss  GG..  99..,,  1100..,,  2233..,,  2277..  
SSzzűűccss  ZZ..  1100..,,  4444..  
    
TT    
TTeelleeggddii   AA..  1100..,,  2299..  
ii ff jj ..  TTóótthh  JJ..  1133..,,  4433..  
TTóótthh  JJ..  1133..,,  4433..  
TTóótthh  LL..  1111..,,  3333..,,  3344..  
TTóótthh  MM..  99..,,  66..,,  2233..  
TTöörröökk  LL..  1111..,,  3333..,,  3344..  
TTrráájjeerr  EE..  99..,,  2233..  
    
UU    
UUrrbbáánn  RR..  1133..,,  4433..  
    
VV    
VVáággóó  BB..  77..,,  1144..,,  1155..  
VVaarrggaa  CCss..  88..,,  2211..  
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ZZ    
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ZZss    
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