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Varga Krisztina, dr. Vágó Béla, Turcsik Katalin, Szalma László: 

A kölyökatlétika lehetőségei a mozgáskorlátozottak testnevelésében 

A mozgás fogyatékos gyermekek, akik integrációja dolgozatunk témája sajátos nevelési 

igényűek. Ebben a fejezetben ismertetjük az „SNI” jelentését ellátásuk és integrációjuk 

lehetőségét. 

Magyarországon a nevelés, oktatás terén a közoktatási törvény (2003) a „sajátos nevelési 

igény” (SNI), és a „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló” kifejezést használjuk többek 

között a mozgássérült gyermekek pedagógiai célzatú megnevezésére.  Az „SNI”, 

gyűjtőfogalom, pedagógiai-gyógypedagógiai kategória, melynek megállapítására a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság jogosult. Az „SNI” pedagógiai célú 

kategória, az a tanuló sajátos nevelési igényű, aki az iskolai tanterv követelményeket csak 

oktatási többletszolgáltatás, külön támogatás segítségével tudja teljesíteni. (Tasnádi, 2008) 

1. sz. ábra 

                                              

A sajátos nevelési igényű gyerekek (pszk.nyme.hu) 

 

Az 1. sz. ábra alapján is jól látható, hogy a mozgáskorlátozott tanulók a „SNI”- s kategóriába 

tartoznak.  

A nemzetközi szakirodalom három kategóriába sorolja a SNI gyermekeket és fiatalokat, 

dolgozatunkban az un. „A” kategóriával foglalkozunk: 

Ennek a csoportnak a szakszerű leírása a következő: „A” kategória (fogyatékosság - 

disability): ide jellemzően organikus eredetű, orvosilag is diagnosztizálható rendellenességek, 

mint pl. a hallássérülés, a látássérülés, a középsúlyos vagy súlyos értelmi akadályozottság. 

A szegregált iskolákban az adott akadályozottságok alapján elkülönített formában, míg 

integrált oktatás esetén a többségi oktatási rendszerben, a többi gyerekkel együtt nevelkednek 

az SNI kóddal rendelkező gyerekek. 

Az integrált iskola kiválasztásánál fontos, hogy az intézményalapító okirata tartalmazza az 

integrációval kapcsolatos feladatok vállalását. Mi a kölyökatlétika szempontjából vizsgáltuk 

az integrálni kívánt gyermekeket, így csak bizonyos mozgásfogyatékosságokkal élő 

gyermekekkel foglalkoztunk, akik a Pető Intézetben a kölyök atlétika csoport tagjai voltak. 
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A sikeres integráció hatására, ahogy a szakirodalmi tapasztalatok mutatják, az egészséges 

gyermek megtanulja elfogadni a „másságot”, rádöbben az egészség megőrzésének 

fontosságára, az integrált oktatásban részesülő diákok pedig megtanulják az egészséges 

embertársakkal való együttélés szabályait, és megtapasztalhatják az elfogadás, befogadás, 

együttélés örömét.  

Ez a légkör jótékony hatást gyakorol a mozgásfogyatékosok tanulmányaira is. A 

mozgáskorlátozott diákok az egészségesek társadalmával mindennapos interakcióban vannak, 

így könnyebben adnak választ a hétköznapok kihívásaira. A tapasztalataik révén megismerik 

a társadalom elvárásait a tanulás, és a munka területén is. Továbbtanulási és elhelyezkedési 

lehetőségeik is nőnek. Az integrált oktatásban részesült tanulók jobban képesek 

alkalmazkodni az elvárásokhoz, gátlásaik csökkennek az együttnevelés hatására. (Kovács, 

Novák, 2009) 

A mozgáskorlátozott gyermekek iskolai tanulását leginkább a mozgásszervi károsodás 

következtében kialakult kommunikációs zavarok, valamint a mozgásteljesítményt igénylő 

feladatok kivitelezése nehezítik. (Fótiné, 2005.) 

Az integrált Kölyökatlétika Program általános irányelvei 

A fentiek alapján ebben a fejezetben szeretnénk ismertetni azokat a számunkra kiemelten 

fontos irányelveket, melyek alapján végeztük integrációs munkánkat. 

A tevékenység közös céljai és feladatai: 

 a gyermekek képességeinek lehetőségeinek maximális figyelembevétele, 

 a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

 az egyéni funkciók fejlesztése, a szociabilitás és integráció támogatása, 

 folyamatos konzultáció a gyermekek életében résztvevő szakemberekkel, 

 reális célok, távlatok folyamatos tervszerű meghatározása, alkalmazkodva a 

gyermekek képességeihez, lehetőségeikhez. 

A programunkban részt vevő gyermekek rövid bemutatása 
 

A gyermekek számára fiktív keresztneveket választottunk, jellemzőik azonban valódi 

élethelyzetüket írják le. 

 A Tamási Áron iskolába járó gyermekek többnyire 1-2 éve járnak sportköri 

foglalkozásokra (n=6). A Pető Intézetbe járó tanulók (n=6) képességi és életkori eloszlása, 

nagyobb szórást mutat, mint a többségi gyermekek esetében. Mindannyian alsó 

tagozatosok, és az iskola úgynevezett Esélyteremtő csoportjának tagjai.  

 

Mozgásfogyatékosságuk ellenére önállóan megtanultak járni, járástempójuk a 

normálhoz közelít, összetett mozgásformák kivitelezéséhez konduktori segítséget 

kapnak. 

 

Karcsi kevert specifikus fejlődési zavarban szenved, járáskor az elől lévő lábra terhel, a 

sarkon járás nehezített, Achillesz inai feszesek. 

 

Juli koraszülöttként jött a világra, 2 évesen kezdett el járni, alsó végtagjai feszesek, különösen 

a jobb láb. Lábfejei befelé dőlnek, járásában keresztezési tendencia észlelhető, orvosi 

diagnózisa Tetraparesis spastica. 
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Eszter mozgásfejlődése vontatott volt, 2 évesen kezdett járni, tónus-eloszlási zavar 

jellemezte. Jelenleg az összetett mozgások kivitelezésében igényel segítséget, izomzata 

gyenge. 

 

Andris 7 hónaposan Di-Per-Te oltást követően kapott lázgörcsöt. Mozgásfejlődése normál, 

enyhe koordinációs zavarral. Orvosi diagnózisa Ataxia és Epilepszia. 

 

Márk koraszülött volt, 2 éves korában négykézláb helyzetet kivitelezett, megtartott. Mászása 

aszimmetrikus. Kézen vezetve képes járni. Csípőből befelé rotáló, hajlított térdekkel lép 

lábujjhegyre. Diagnózisai: Tetraparesis spastica, Strabizmus conv., Hypermetropia, Dyslalia, 

enyhe mentális retardáció. 

 

Anna pszicho-motoros fejlődési elmaradással él, járásában koordinációs problémák 

észlelhetők. Rendkívül érzékeny, figyelme sokszor elkalandozik. 

(Az adatok a Pető Iskola konduktori jegyzeteiből származnak). 

 

A konkrét megfigyelést fél éven keresztül végeztük, heti egy alkalommal. A harmadik hónap 

végén elvittük a saját tanítványainkat a Pető Intézetbe, hogy megismerjék egymást. A 

többségi gyerekek ekkor láttak először fogyatékkal élőknek tartott testnevelés foglalkozást. 

Izgatottan és nagy figyelemmel kisérték az óra történéseit. A következő hetekben többször is 

rákérdeztek, mikor lesz a közös verseny, mikor lesznek újra velük. Nagyon készültek a 

csapatversenyre.  

A gyakorlatok előkészítése: koordinációs létra 

Fő feladata, a mozgás összerendezettsége, a kar-láb mozgás összerendezettségét segíti. 

 

www.keepersport.hu 

A többségi gyermekek betanulási ideje 

A vizsgálat elemei: Végigfutás mindegyik fokba belelépve, terpesz-zár szökdelés, mindig 

azonos lábbal belépés a fokok közé-térdemeléssel. A következő 2. ábrán láthatjuk, a többségi 

gyermekek egyéni tanulási idejét, a fent említett feladatok mindegyikére vonatkozólag. 

Betanultnak tekintettük azt, amikor a feladatok mindegyikét készségszintjén teljesítették. 

 

2. ábra 
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A többségi gyermekek, a koordinációs létra feladatait 4-8 hét alatt maradéktalanul 

teljesítették. A legkönnyebb természetesen a fokok közötti futás volt, ezt szinte nem is kellett 

gyakorolni. A terpesz- zár szökdelés is néhány alkalmas gyakorlás után mindenkinek ment. A 

legnehezebben a harmadik feladatot sajátították el, nehéz volt nekik, hogy ne folyamatosan 

fussanak végig, hanem lépjenek a másik lábukkal is a fokokba. Az volt igazán a hosszú idő, 

hogy hibátlanul végig menjenek a 8 m-en, sokan az 5-6. fok után „rontottak”, több esetben 

lábat cseréltek. 

Pető Intézetben tanuló gyermekek betanulási ideje 

3.ábrán mutatjuk be, a „Pető-s” gyermekek egyéni tanulási idejét, a fent említett feladatok 

mindegyikére vonatkozólag.  

 

       3. ábra 

A gyermekek között nagyobb a szórás a betanulási idő tekintetében.  A gyermekek, a 

koordinációs létra feladatait minimum hat- maximum tizennégy hét alatt maradéktalanul 

teljesítették.  

A feladatok betanulási idejére vonatkozó vizsgálatunk alapján elmondható, hogy az 

idegrendszeri gyenge (vezető tünetek Karcsi, Andris, Anna, Eszter) gyermekek különösebb 

probléma nélkül integrálhatók, míg a csípőmerevséggel küzdők, csak hosszú előkészületi 

munka után (Márk, Juli).  

Ez alapján úgy gondoljuk, hogy az integrálható gyermekek száma függ a mozgásbeli 

problémák súlyossági fokától, valamint a gyermekek lehetőségeitől, korlátaitól. Tehát a 

koordinációs létra feladatnál nagyobb számban lehet integrálni idegrendszer gyenge 

gyermekeket, viszont a súlyosabb nehézséggel küzdők közül, csak kevesebbet (az előírt 10%-

ot). A feladat begyakorlása csak nagyon apró lépésenként, többször bemutatva ment, 

kezdetekben egy-egy foknál sikerült csak elvégeztetni a feladatot. A mozgásukban elmaradott 

gyerekeknél a fokozatosság elvét sokkal inkább kell alkalmazni, mint a többségi gyerekeknél. 

 Előkészítő feladatok nélkül nem tudták volna elsajátítani a mozgássort, míg a többségi 

gyerekeknél komolyabb előkészítő feladatokra nem volt szükség. A harmadik feladatot volt, 

aki a 14. hét végén sem tudta végig csinálni, de néhány fokig eljutott (Márk). A futásnál és a 

terpesz- zár feladatnál többeknél a hetek alatt látványos volt a fejlődés. 
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Versenyszám: Forma 1 

 

 

    (Kölyökatlétika, 2012. p. 18.) 

Többségi gyermekek teljesítési ideje 

A teljesítés idejét akkor mértük, amikor a versenyszám összes mozzanatát készségszintjén 

teljesítették. Ehhez a feladatot kb.15 alkalommal gyakoroltuk a foglalkozásokon 20-30 percig. 

 

        4. ábra 

A többségi gyermekek, a forma 1 versenyszámot minimum huszonöt- maximum harmincöt 

mp alatt teljesítették. 

István mind a koordinációs létra, mind a forma 1 feladatait a legjobb eredménnyel végezte el. 

Timi volt a leggyengébb mindkét területen. E tekintetben egyezést találtam a gyermekek 

teljesítményében, a legjobb és legkevésbé gyors gyermekeknél, de a többi gyermek 

teljesítménye ilyen értelemben nem mutat összefüggést. Miután a feladat 4 részből áll, az 

előkészítést is több lépésben tettük. Természetesen a legegyszerűbbel kezdtük, a futás 

technikáját tanítottuk meg a gyerekeknek.   

Kielemeztük, hogy miért futnak esetleg lassabban, hogyan tudnák a futó mozgásukat 

koordinálni, külön foglalkoztunk a lépések hosszával, gyakoroltuk a térdemelését futás 

közbeni fordulásokat is. A szlalom futásnál külön gyakorlat volt, hogy mindkét irányból 

kerüljék a bójákat. A guruló átfordulás sok gyakorlást igényelt több gyereknél is. Többen 

nehezen tanulják meg a „szabályos” gurulóátfordulást. Sokan nagyon sokáig ferdén végzik, 

mert helytelenül helyezik le a fejüket, a szőnyegre. A „gátfutás” begyakorlása is hosszabb idő. 

Erre több rávezető feladatot is alkalmaztunk, hogy elsősorban a technikájuk fejlődjön.  

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

István Julianna Ákos Marcsi Levi Timim
p

 

Név 

Forma 1 Többségi gyermekek 



6 
 

Pető Intézetben tanuló gyermekek eredményei 

5.ábrán bemutatjuk, a „Pető-s” gyermekek teljesítési idejét, a fent említett versenyszám 

feladatainak mindegyikére vonatkozólag.  

 

           5. ábra 

A „Petős” gyermekek, a forma 1 versenyszámot minimum harmincnégy- maximum ötven mp 

alatt teljesítették. A feladat Márknak könnyített volt, versenyszám bizonyos feladataiban. A 

guruló átfordulás helyett hossztengelykörüli gurulást végzett, gátfutást, öt centiméteres bóják 

átlépésével teljesítette. A feladat előkészítési fázisai hasonlóak voltak a már fent leírt többségi 

gyerekeknél végzett előkészítéssel. Azonban minden előkészítő feladatot még apróbb 

lépésekben négyszer-ötször több ideig kellett gyakorolni. Néhányan megijedtek pl. a gáttól, 

így először csak az átlépést gyakoroltuk és azt is csak a versenyben szereplőnél alacsonyabb” 

gáton”. A guruló átfordulást hosszú ideig csak tanári segítséggel tudták elvégezni. és a mérés 

alatt is néhányan kisebb segítségre szorultak.  A teljes feladatsor elsajátításához kb. négyszer 

több időre volt szükség, mint a többségi gyerekeknél. 

A gyermek teljesítménye tekintetében csak Márk esetében találtunk egyezést a koordinációs 

létra feladataival összehasonlítva. Az ő problémája nagyon speciális. 

Békaugrás 

(Kölyökatlétika, 2012. p. 24.) 

Többségi gyermekek teljesítménye  

A teljesítés távolságát akkor mértük, amikor a gyerekek a versenyszám mozzanatát készség 

szintjén teljesítették. Ez néhány alkalmas gyakorlás után megtörténhetett.  

 

          6. ábra 
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E feladat sikeres megtanulását is megelőzte egy-két rávezető gyakorlat. A bemelegítés során a 

gimnasztikában is voltak szökdeléses feladatok. A legnehezebb számukra, hogy 

„szabályosan” ugorjanak páros lábbal. Ahhoz, hogy ezt elérjék megint csak a fokozatosságot 

alkalmaztuk. 20-20 cm-ként növeltük azt a távolságot—kijelölve—ameddig el kellett 

ugraniuk páros lábbal. Külön gyakorolták, hogyan lehet lendületet venni, hogy minél nagyobb 

legyen az ugrás. Foglalkoztunk azzal is, hogy ne tegyék le érkezéskor hátra a kezüket, ill. ne 

hátrafelé dőljenek. Ezt is először kisebb távolságoknál gyakoroltuk. A többségi gyerekeknél is 

többször bemutattuk a gyakorlatot.  

Pető Intézetben tanuló gyermekek eredményei 7. ábra. 

 

7. ábra 

A gyermek teljesítménye tekintetében csak Márk esetében találtunk egyezést az előző 

feladatokkal összehasonlítva.  

A közös KA verseny tekintetében Karcsi, Andris és Eszter teljesítménye alapján az ajánlott 

10% -ot meghaladó mértékben is zökkenőmentesen integrálható. A feladat előkészítése ugyan 

úgy történt, mint a többségi gyerekeknél, a mozgásuk összehangolására több időre volt 

szükség, de az eredményekből is látszik, hogy Karcsi, Andris, Eszter kiváló a többségi 

gyerekekhez hasonló eredménnyel végezte a feladatot. Andris és Eszter az előző feladatban is 

legjobban teljesített, míg Márk hasonlóan az előzőhöz itt is a leggyengébb volt, de ahogy 

korábban is írtuk Márk nagyon speciális eset. 

        Turbógerely 

                                                         (Kölyökatlétika, 2012.p 54) 
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Többségi gyermekek teljesítménye  

8.ábrán láthatjuk, a többségi gyermekek turbógerely hajítási eredményeit Ehhez kb.10 

alkalommal történő gyakorlásra volt szükség. De az is látszik, minél többet gyakorolták annál 

jobban ment, a mérést akkor végeztük el, amikor már a mozgásuk biztos volt, a feladatot 

technikailag megoldották. 

 

       8. ábra 

A többségi gyermekek, a turbógerelyt minimum tíz- maximum negyven méter távolságra 

hajították. E feladat végrehajtását is többféle gyakorlat előzte meg. Először is az volt a 

legfontosabb, hogy eldöntsük ki melyik kezével az ügyesebb, második lépésben 

gyakoroltattuk a dobás mozgás technikáját.  

A következő lépés az volt, hogy egy kisebb távolságot jelöltünk ki, ahová el kellett dobják a 

gerelyt. A későbbiekben a távolságot fokozatosan növeltük. Ismét István nyújtotta a legjobb, 

Timi a leggyengébb eredményt. Az összevont sportversenyen ezek a teljesítmények fontos 

kiindulópontokként működnek, hisz a csapatok összeállításában ez lényeges momentum, hogy 

az eredmények is hasonlóan jók lehessenek. 

A Pető Intézetben tanuló gyermekek eredményei (9. ábra) 

 

 

      9. ábra 

A „Petős” gyermekek a turbógerelyt minimum huszonnyolc- maximum harminchét méterre 

hajították. A feladat végrehajtására az előkészítő feladatok hasonlóak voltak, mint a többségi 

gyerekeknél, azonban a mozgás megtanítása több olyan segítséget igényelt, amikor a 

gyerekkel együtt kellett végezni a mozgást, fogni, irányítani kellett a kezüket. 
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Márk, aki eddig minden általunk mért versenyszámban a leggyengébben teljesített, ebben a 

számban igen jó eredményt ért el. Ez a versenyszám, motiválóan hatott rá, többször is kérte, 

hogy ismételjük meg. A többek teljesítménye hasonlóan alakult egymáshoz viszonyítva. 

Integrált csapatverseny 

A vizsgált gyermekek részvételével csapatokat szerveztünk, melyben 3 többségi és 3 „Petős” 

gyermek vett részt csapatonként. A csapattagok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a 

csapatban lévő gyermekek egymáshoz viszonyított teljesítménye. Ezzel kapcsolatban arra 

törekedtünk, hogy a két csapat küzdelme lehetőleg kiegyenlített legyen.  

A csapaverseny előtt a gyermekek 6 hétig edzettek együtt, megismerve egymást, a másik 

teljesítményét, lehetőségeit. Ezt megelőzte a szülőkkel való többszöri egyeztetés, mely során 

megbeszéltük közösen azokat a lehetőségeket, melyek megkönnyítik a gyermekek 

integrációját.  

Megvitattuk, hogy a szülők hogyan tudnák a „háttérből” legeredményesebben támogatni ezt a 

közös élményt, hogy ezt minden tag örömként élhesse meg. Több közös iskolán kívüli 

programot is szerveztünk (közös beszélgetések, sportjátékok), hogy a „Petős ” tanulók is 

jobban megismerjék az iskolát, megbarátkozzanak a hellyel és társaikkal. Nem utolsó sorban 

fontos volt az is, hogy a többségi gyermekek is megismerjék és befogadják újdonsült 

társaikat.  

A csapatok összetétele:  

A. csapat (István, Márk, Anna, Marcsi, Levi, Juli). 

B. csapat (Andris, Ákos, Julianna,Timi, Karcsi, Eszter) 

Minden versenyszám két körből állt, és a jobb eredmény számított. A csapatok 

körforgásszerűen haladtak a versenyszámok között.  

1. kör:  A. Forma, B. Békaugrás. 

2. kör: A. Békaugrás B. Turbógerely. 

3. kör:   A. Turbógerely, B. Forma1. 

A következő ábrán, a csapatok egymáshoz viszonyított eredményét láthatjuk (10. ábra). 

Békaugrás  

 

      10. ábra 
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A békaugrásnál a „B” csapat bizonyult jobbnak, de a különbség nagyon csekély. Ez azt 

bizonyítja, hogy az eredményes integrációhoz hozzájárul a szervezés, a csapatbeosztás, mely 

segíti a kiegyenlített eredmény létrajöttét. 

 11. ábra 

Ez a versenyszám az „A” csoport győzelmét hozta, melyben Márk volt a „főszereplő”. Mivel 

ebben a számban nem volt szükség a törzsalatti mozdulatokra, így a csapatban az ő 

eredménye is döntően számított és ez nagy erőt adott neki és a csapatnak is. Az integráció 

sikerességéhez ez sikeres versenyszám is nagymértékben hozzájárult. Számunkra ez azt 

jelentette, hogy fontos a versenyszámok összeállításában az egyénre szabott lehetőségek 

figyelembe vétele is. 

 12. ábra 

A Forma 1 feladatban ismét az „B” csapat győzelmét hozta.  

A gyermekek a csekély különbséget figyelembe se vették, örültek a közös sportnak és az 

utána jól megérdemelt érmeknek. Egyénileg és csapatként is sok örömet adott számukra ez az 

együttlét. Az „A” csapat, (ahol Márk, aki a legsúlyosabb mozgásfogyatékossággal küzd), csak 

a gerelyhajításban, tudott diadalmaskodni az „A” fölött. Ehhez a versenyszámhoz nem kellett 

törzsalatti nagymozgásokat végezni, ami fantasztikus sikerélmény volt a gyermekeknek, és 

legfőképpen Márknak. A többi versenyszámban alul maradtak, de ez nem vette el a kedvüket, 

mert ennek mértéke igen csekély volt. 

Az integráció eredményesen megvalósult, a gyermekek mindegyike nagy kedvvel és 

versenyszellemmel vett részt a programban és elmondható, hogy még egy súlyosnak 

mondható esetben is eredményesen valósulhatott meg ez a folyamat. A csapatverseny 

egyértelműen azt mutatja, hogy a „Petős” gyerekek mindent együtt tudtak csinálni a többségi 

gyerekekkel. Összességében úgy tapasztaltuk, hogy jobb eredményeket értek el az egyes 
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játékokban, mint amikor külön mértük a teljesítményüket. Ez több esetben volt jellemző mind 

a többségi, mind a „Petős” gyerekekre egyaránt. Fantasztikus élmény volt a verseny, jó volt 

látni, ahogy egymást biztatták. Gyakorlatilag teljesen természetes volt, mind a „Petősöknek”, 

mind a többségi iskolásoknak, hogy együtt sportolnak, együtt versengenek.  

A feladok végrehajtásában az látszott, hogy minden „Petős” integrálható, de feltétlenül 

szükséges a hosszú megelőző kifejezetten rájuk szabott edzés. Természetesen az integrálás 

mértéke is nagyon változó, függ a fogyatékosságuktól. Azt is nagyon fontos megjegyezni, 

hogy az integrálásnál a létszám is nagyon fontos, ha egy órán 30 gyerek van, ott sajnos nem 

lehet integrálni, mert nem jut elég idő, figyelem a fogyatékkal élőkre. Kevésbé súlyos 

esetekben, egy kb. 20 fős csoportban akár 2-3 gyerek is integrálható.  

 

Összefoglalás 

 

Amikor a dolgozatunk témáját választottuk, fontos volt számunkra a Kölyökatlétika Program 

integrálása. A fogyatékkal élőkkel való foglalkozás szép és nemes feladatnak bizonyult. A 

legfontosabb és a legboldogabb érzés akkor volt, amikor együtt láthattuk versenyezni a 

gyerekeket.  

A jövőben szeretnénk, ha képzéseken, továbbképzéseken téma lehetne a fogyatékkal élő 

gyerekek KA foglalkozásokkal történő fejlesztése és versenyeztetése egymással és a többségi 

gyerekekkel együtt. A gyerekek a kölyökatlétikán keresztül nem csak a mozgásukban, hanem 

az értelmükben, a lelkükben, az akaratukban is sokat fejlődhetnek. Ez a program sokat adhat 

mind a fogyatékkal élőknek, mind a többségi iskolába járó gyerekeknek. Külön köszönet 

Nádasi Zsófiának, aki megismertetett minket a Pető Intézettel, aki révén „jutottunk be” és 

végezhettük el vizsgálatunkat. 
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