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A sportolási szokások egészségmeg rz szerepének empirikus kutatása
Rekreációs lehet ségek (mozgásos) kínálata és kihasználtsága egy adott településen
A mozgás, mint gyógyszer
Egészségtudatosság a fizikai aktivitás tükrében
A magyar lakosság szabadid -mérlege
Sportetikai kérdések vizsgálata
A sport kulturális vonatkozásai
A test- és szépségkultusz pozitív és negatív társadalmi hatásai
Egészséges életmód vizsgálata általános iskolás diákok körében
Animációs, sportrekreációs lehet ségek hozzáférésének hazai és nemzetközi vizsgálata
Verseny- és szabadid sport rendezvények és események szervezésének lehet ségei
Lakossági aktivitás és motivációk a települési mozgásprogramokban
Tanulói aktivitás és motivációk az iskolai és iskolán kívüli mozgásprogramokban
A sport, mint eszköz a társadalomépítésben
A sport, mint eszköz az egészségmeg rzésben
A sport, mint eszköz az élet modellálásában
A hazai egészségturizmus jellemz i napjainkban
Nemzetközi sportrendezvények gazdasági, társadalmi és sportszakmai hatásai
Trendek a nemzetközi egészség- és sportturizmusban
Állóképességi sportolók élettani paramétereinek változása speciális edzések hatására (futószalag spiroergométeres
követéses vizsgálat).
A fáradás és a reakció id változás összefüggéseinek vizsgálata. (Reakció id vizsgálat, dinamométer,
keresztmetszeti vizsgálat)
Fittségi vizsgálatok

Kulturális és m vel dési szokások hazánkban - a múltban és napjainkban
Médiafogyasztási szokások különboz életkorúaknál.

A fizikai rekreáció különböz korosztályoknál
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Az egészségfejlesztés kihívásai
A sport történeti vetületei
A fogyatékossággal él k és a sport
A szabadid sport hatása az egyének gazdasági aktivitására
Sport szatellit számlák a magyar gazdaságban
Aktív sportolók testösszetételének változása a felkészülési és verseny id szakban
Küzd sportok élettani hatásainak vizsgálata (judo, karate, aikido, stb.)
Küzd sportok / harcm vészetek, mint az életmód részei
Küzd sportot / harcm vészetet
k vonás- agresszió szintjének és asszertivitásának mérése
Képességfejlesztés, speciális képességfejleszt gyakorlatok a küzd sportokban
Harcm vészetek Távol-Keleten és Európában: a mozgásformák zésével kapcsolatos felfogásbeli különbségek
bemutatása (életmód, egészségmeg rzés, szabadid s tevékenység, tradíció)
Küzd sportok, harcm vészetek rekreációs lehet ségei
Testsúlycsökkentés (fogyasztás) és testsúlytartás a súlycsoportos küzd sportokban (judo, birkózás, ökölvívás, stb.)
Küzd sportok / harcm vészetek, mint az egészségmeg rzés eszközei (tai chi chuan, judo, karate, aikido stb.)
Sportfogyasztást befolyásoló gazdasági, szocio-demográfiai ill. kínálati tényez k vizsgálata.
Szurkolók elkötelez désének vizsgálata egy kiválasztott sportággal ill. csapattal kapcsolatban.
Mérk zések néz számát befolyásoló tényez k vizsgálata. A bizonytalan kimenet jelent ségének vizsgálata.
Sportszervezetekben és sporteseményeken végzett önkéntes munka hasznai és gazdasági értéke
Élvonalbeli és nem élvonalbeli sportolók nevelési költségeinek számbavétele. Mibe kerül a sportoló?
Ki fizessen a szabadid sportért? Fogyasztói attit dvizsgálat az állami szerepvállalás szükségességér l és
mértékér l a szabadid sport piacán.
A magyar sportszektor méretének becslése. Mekkora a magyar sportiparág mérete a GDP-n belül?
A magyar sportszektor méretének becslése. Mekkora a magyar sportiparág mérete a GDP-n belül?
Adott település sportkínálatának ismertsége és értékelése fogyasztói szemszögb l.
Hazai pálya által nyújtott el nyök elemzése egyéni vagy csapatsportokban.
Hazai és nemzetközi sportesemények rendezésének gazdasági szempontjai és megtérülése.
Sportszervezetek szervezeti kultúrájának elemzése.
Sportszervezetekben alkalmazott vezetési stílusok kutatása.
Munkahelyen végzett sport-rekreációs program gazdasági hasznainak nyomon követése.

