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kat végeztünk.

Eredmények: Az iskolai teniszprog-
ram központiasodása figyelhető meg, 
ugyanis a partner iskolák 24,2%-a 
Budapesten, míg további 14,3%-a 
Pest megyében található. A debreceni 
utánpótlás tagjainak 62%-a részt vett 
korábban az iskolai teniszprogramban, 
többségük „szintet lépve” egyesületi 
tagsággal is rendelkezik már (51,6%; 
n=50). Azok, akik egyesületi tagsággal 
és iskolai program részvétellel (32%; 
n=50) is rendelkeznek inkább csopor-
tos (62,5%; n=27), valamint mindkét 
foglalkozási típust helyezik előtérbe 
(31,25%; n=27). Ellentétben azokkal, 
akik egyesületi tagsággal rendelkez-
nek, de nem vettek részt a program-
ban (22%; n=50), hiszen ők inkább az 
egyéni edzésekre fektetik a hangsúlyt 
(54,5%; n=27).

Következtetések: Eredményeink 
alapján megállapítható, hogy az isko-
lai teniszprogram országosan működő 
utánpótlásnevelési projekt. A debre-
ceni tenisz utánpótlás körében végzett 
felmérés jól mutatja, hogy a játékosok 
többsége részt vett korábban iskolai 
teniszprogramban, melyet hasznosnak 
ítéletek meg. 

Absztrakt

Bevezetés: A sport és a fizikai aktivitás 
egészségünk megőrzésében kiemelke-
dő szerepet tölt be. Számos pozitív ha-
tása figyelhető meg, emiatt is fontos, 
hogy már fiatalkorban megszerettes-
sük a sportot a gyermekekkel. Tenisz 
esetében erre kiváló lehetőséget teremt 
az iskolai teniszprogram, ami a min-
dennapos testneveléssel összeegyez-
tethető.

Célkitűzések, hipotézisek: Tanulmá-
nyunk célja, hogy feltérképezzük az 
iskolai teniszprogram elterjedését, va-
lamint felmérjük a program hogyan és 
milyen mértékben képes hozzájárulni 
a tenisz iránti elköteleződéshez.

Anyag és módszerek: Kutatásunk so-
rán primer és szekunder vizsgálatokat 
is végrehajtottunk. Szekunder vizs-
gálat segítségével meghatároztuk az 
iskolai teniszprogram országos lefe-
dettségét. Primer kutatás során online 
kérdőíves megkérdezést hajtottunk 
végre a debreceni tenisz utánpótlás kö-
rében (n=50). A statisztikai vizsgála-
tokat SPSS program segítségével haj-
tottuk végre, melynek keretében leíró 
statisztikát és kereszttáblás vizsgálato-
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bers of the youth tennis team previ-
ously participated in the school tennis 
programme, and now the most of them 
have also association membership 
(51.6%; n = 50). Whom participated in 
school tennis programme and also have 
association membership (32%; n = 50) 
prefer the groups training (62.5%; n = 
27) and both types of training (31.25%; 
n = 27). However those who have asso-
ciation membership but did not partic-
ipate in the programme (22%; n = 50) 
prefer the individual training (54.5%; 
n = 27).

Conclusions: Based on our research, it 
can be seen that, the school tennis pro-
gramme is a nationwide youth educa-
tion project. The survey showed that, 
the majority of the players previously 
participated in the school tennis pro-
gramme, which was of use to them. 

Keywords: youth education, school 
tennis programme, tennis

Bevezetés
A fizikai aktivitás és a sport alapvető 
fontosságú egészségünk megőrzése 
érdekében, valamint jólétünk szem-
pontjából (Laczkó és Melczer, 2015; 
Lévai et al., 2018). A sport társadalmi 
funkciója jelentős, hiszen hozzájárul a 
társadalmi kohézió és integráció létre-
jöttéhez, továbbá lehetőséget biztosít a 
felelősség, a tolerancia, az együttmű-
ködés, a konfliktuskezelés fejlesztésé-
re, gyakorlására (Bíróné Nagy, 2011; 
Rétsági et al., 2011; Laczkó és Rétsági, 
2015). A társadalom és az egyén egész-
ség-magatartásának formálása fiatal 

Kulcsszavak: utánpótlás nevelés, is-
kolai teniszprogram, tenisz

Abstract

Introduction: Sport and physical ac-
tivity have an important role in our 
health. Many positive effects are ob-
served, that is why it is important to get 
the children keen on sport. In the case 
of tennis, the school tennis programme 
provides an excellent opportunity for 
this, which is compatible with every-
day physical education.

Objectives, hypotheses: The aim of 
our study is to determine the coverage 
of the school tennis programme, and 
do research into how (and to what ex-
tent) the program can contribute to a 
commitment to tennis.

Materials and methods: In our exam-
ination, we do primary and secondary 
research too. We determined the cover-
age of the school tennis programme in 
Hungary by secondary research. Dur-
ing the primary research, we made an 
online questionnaire survey among the 
tennis youth in Debrecen (n = 50). Sta-
tistical analyses were performed with 
help by SPSS program, which was 
descriptive statistics and cross-tabula-
tion.

Results: The 24.2% of the partner 
schools are located in Budapest, fur-
thermore 14.3% are located in Pest 
County. Therefore it can be said the 
school tennis programme is central-
ised. In Debrecen, 62% of the mem-
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megemlíteni azt is, hogy az infrastruk-
turális fejlesztések elengedhetetlenek, 
ugyanis az általános iskolák, gimnázi-
umok, szakközépiskolák tornatermei 
egyre terheltebbé, zsúfoltabbá váltak 
a program bevezetését követően (Fe-
hérvári–Híves, 2019). Ezen negatív 
hatás kiküszöbölése végett lehetőség 
van, a mindennapos testnevelés öt al-
kalmából kettőt „igazoltan hiányozni” 
(Nemzeti köznevelés törvény, 2011). A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében 
meghatározásra került azon tanulók 
köre, akik erre jogosultak: 
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra 
vonatkozó rendelkezéseiben megha-
tározott oktatásszervezési formákkal, 
műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolás-
sal,
c) versenyszerűen sporttevékenységet 
folytató igazolt, egyesületi tagság-
gal rendelkező vagy amatőr sportolói 
sportszerződés alapján sportoló tanu-
ló kérelme alapján a tanévre érvényes 
versenyengedélye és a sportszervezete 
által kiállított igazolás birtokában a 
sportszervezet keretei között szerve-
zett edzéssel,
d) *sportszervezetben legalább heti két 
óra sporttevékenységet folytató tanuló 
kérelme alapján - amennyiben délután 
szervezett testnevelés órával ütközik - 
a félévre érvényes, a sportszervezet ál-
tal kiállított igazolással felmentést kap.
A tenisz sportág megismertetésére is 
kiváló lehetőség a mindennapos test-
nevelés, ugyanis a Magyar Tenisz Szö-
vetség egyik programja ezzel össze-
egyeztethető. A program nemzetközi 

korban alapozható meg a legjobban 
(Bartha és Kovács, 2012). Mindezek 
végett érdemes már fiatal korban meg-
ismertetni a sportot a mozgás-, játék 
és sportműveltség kialakítása céljából, 
melyre további lehetőséget biztosít a 
mindennapos testnevelés az alapfokú 
és középfokú tanulmányokat folytató 
gyermekek számára. A mindennapos 
testnevelés hazánkban 2012. szeptem-
ber 1-jétől lépett életbe minden közne-
velési intézményben, a Nemzeti Köz-
nevelésről szóló CXC. törvény alapján 
(Nemzeti köznevelési törvény, 2011; 
Kormányrendelet, 2012). A törvény 
célja, hogy olyan köznevelési rendszer 
kerüljön megalkotásra, amely elősegí-
ti a gyermekek, fiatalok harmonikus 
lelki, testi és értelmi fejlődését. Kész-
ségeiket, képességeiket, ismereteiket, 
jártasságaikat, érzelmi és akarati tu-
lajdonságaikat, valamint műveltségük 
életkori sajátosságaiknak megfelelő 
és tudatos fejlesztése történjen meg 
a köznevelési rendszerben (Nemzeti 
köznevelés törvény, 2011). Kiemelt 
célja a nevelés-oktatás eszközeivel a 
társadalmi leszakadás megakadályo-
zása és a tehetséggondozás, valamint 
az egészségesebb társadalom megte-
remtése testnevelés és egyéb iskolai 
sporttevékenységek szervezése révén 
(Nemzeti köznevelés törvény, 2011; 
Hajdúné et al., 2015). A mindenna-
pos testnevelés szakaszosan került 
bevezetésre, és a 2015/2016-os tan-
évre vált teljessé, ugyanis először eb-
ben az évben volt kötelező 8-tól 12-ik 
osztályosok számára (Hajdúné et al., 
2015; Herpainé et al., 2018). Számos 
pozitív hatás mellett fontos azonban 
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fejezték ki a teniszben való jövőbeli 
részvétükkel is (Zetou et al., 2012). 
Zetou és munkatársai (2014) egy újabb 
felmérés során igazolták korábbi kuta-
tásuk eredményeit, illetve kiegészítet-
ték azzal, hogy a program a gyermekek 
önhatékonyság fejlesztésére is kiváló-
an alkalmas. A technikai javulást leg-
inkább a fonák ütés kivitelezésében 
vizsgálták és figyelték meg (Zetou et 
al., 2012; Zetou et al., 2014; Koronas, 
2018a; Koronas, 2018b).

Célkitűzés
Kutatásunk során azt a célt tűztük ki, 
hogy megvizsgáljuk a diákok minden-
napjaiba bevezetett újítások és prog-
ramok hogyan és milyen mértékben 
járulnak hozzá a tenisz sportág iránti el-
köteleződéshez. Az iskolai teniszprog-
ram működési keretét és szabályozását 
kívánjuk vizsgálni annak érdekében, 
hogy a programba való bekapcsolódás 
lehetőségeit és feltételeit összegezzük. 
Célunk feltérképezni, hogy az iskolai 
teniszprogramban való részvétel meny-
nyire figyelhető meg a jelenlegi deb-
receni utánpótlási közegben és annak 
hatásai hogyan nyilvánulnak meg. 

Hipotézisek
H1: Az iskolai teniszprogram orszá-

gosan működő utánpótlásnevelési 
program.

H2: Az iskolai teniszprogram működé-
se, illetve a megrendezésre kerülő 
versenyek szabályozottak, szövet-
ségi felügyelet mellett zajlanak.

H3: Az utánpótláskorú fiatal tenisze-
zők többsége (több mint 50%) 
részt vett iskolai teniszprogram-

viszonylatban már 1995-be elindult az 
ITF (International Tennis Federation) 
és ETA (mára Tennis Europe néven) 
kezdeményezésére. A kezdeményezés 
azzal a céllal indult el, hogy megtartsák 
a fiatalok érdeklődését a tenisz iránt 
(Magyar Tenisz Szövetség, 2021a). 
Az iskolatenisz a legeredményesebb 
módszer a tenisz megismertetésére a 
kisgyermekek számára vidám, aktív 
program keretében, játékos alapon. A 
szabályrendszer leegyszerűsített és a 
technikai tudásátadás is könnyen ki-
vitelezhető (Magyar Tenisz Szövet-
ség, 2021b). Fontos kiemelni, hogy az 
utánpótlás nevelés során figyelemmel 
kell kísérni a játékos fejlődését, va-
lamint értékelni kell a teljesítményét 
(Kolman et al., 2021), hiszen a visz-
szacsatolás döntő szerepet játszhat a 
tenisz folytatásában a szülői támogatás 
mellett (Gould et al., 2008; Knight és 
Holt, 2014). A kezdeményezés éves 
célkitűzése, hogy több mint 350.000 fi-
atallal ismertesse meg a teniszt. Az ITF 
azt reméli, hogy az iskolatenisz prog-
ram beindítása segít abban, hogy a te-
nisz mindenki számára elérhető legyen 
(Magyar Tenisz Szövetség, 2021b). 
Zetou et al. (2012) tanulmányában 
ötödik osztályos általános iskolai hall-
gatókat vizsgáltak a tenisz elsajátítá-
sa kapcsán. A felmérésben hatvankét 
gyermek vett rész két csoportban, hogy 
össze tudják hasonlítani a hagyomá-
nyos illetve a programbéli edzésmun-
kát. Eredményeik rávilágítottak arra, 
hogy a tanulók technikai készségeik 
és eredményességük a program során 
fejlődött, továbbá elégedettek voltak 
a programmal, valamint szándékukat 
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ki kérdőívünket online formában. Az 
általunk összeállított kérdőív kiértéke-
lését IBM SPSS Statistics 27. program 
segítségével készítettük el. A kiértéke-
lés során leíró statisztikát és kereszt-
táblás vizsgálatokat alkalmaztunk.
A kitöltők nem szerinti megoszlása a 
következőképpen alakult: 38%-a nő, 
míg 62%-a férfi. Ez a százalékos meg-
oszlás is alátámasztja a magyar tenisz 
utánpótlásában tapasztaltak; ugyanis 
az utánpótlás versenyek rendezése so-
rán inkább a férfiak nagyszámú jelen-
léte figyelhető meg, viszonylag kevés 
női játékos mellett. A kérdőíves felmé-
résben a 12 éves és a 8 éves korosztály 
vett részt a legnagyobb arányban. A 
kutatás során rákérdeztünk az állandó 
lakhelyre is, amit az 1. ábra szemlél-
tetni is fog. A megkérdezésben részt-
vevők 80%-nak Debrecenben, míg 
12%-nak városban és 8%-nak kisebb 
településen van az állandó lakhelye. 
Tehát a debreceni utánpótlásban in-
kább a helyi kötödéssel rendelkező 
gyerekek vannak jelen.

ban.
H4: Az iskolai teniszprogramot a 

megkérdezettek (akik részt vet-
tek benne) hasznosnak találták, és 
többségében (több mint 50%) elé-
gedettek voltak az infrastrukturális 
körülményekkel.

Anyag és módszerek
Kutatásunk során primer és szekunder 
vizsgálatokat hajtottunk végre. Primer 
vizsgálatként kérdőíves megkérdezést 
hajtottunk végre online formában. A 
kérdőíves kutatásunk során a megkér-
dezettek a tenisz sportágban jelenleg 
is résztvevő debreceni utánpótláskorú 
gyerekek voltak. A kutatásban résztve-
vők száma 50 fő volt. Az alanyok élet-
kora 8-17 év között alakult, és minden 
életkorból legalább 2 fő részt vett a 
kutatásban. A válaszadók átlagéletko-
ra 12,34 (SD= 2,3).  Fontosnak tartjuk 
kiemelni, hogy a kérdőíves megkérde-
zésben a teniszezők szülői beleegye-
zéssel vettek részt; a fiatalabb játéko-
sok pedig szülői segítséggel töltötték 

80%

12%

8%

Lakóhely szerinti megoszlás

Debreceni Város Község/falu/tanya

1. ábra: Megkérdezettek lakóhely szerinti megoszlása (n=50)
(Forrás: Saját szerkésztés)
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mini-tenisz programban meghirdetett 
korosztályok 2014/2015-ös tanévtől 
megegyeznek.
A versenyekre az iskolaigazgató és/
vagy testnevelő tanár rendelkezik ne-
vezési jogosultsággal. A versenyki-
írásban megadott módon történik a 
nevezés online formában, viszont az 
iskoláknak a minimális induló létszá-
ma meghatározott, 4 fő. Ez a kritérium 
az iskolatenisz programban való rész-
vétel egyik meghatározó feltétele. A 
programban meghirdetett versenyeken 
nemcsak érvényes versenyengedéllyel 
rendelkező iskolateniszes gyermek 
indulhat, hanem lehetőséget biztosí-
tanak versenyengedéllyel nem ren-
delkezők számára is. Az iskolatenisz 
programban való részvételhez, illetve 
versenyek megszervezéséhez és lebo-
nyolításához egy háromoldalú megál-
lapodás szükséges. A megállapodás az 
MTSZ, az együttműködő iskola és ver-
senyeztető klub között jön létre.

Az MTSZ a program sikeres lebonyo-
lításához a következőket biztosítja:
• a programban résztvevő edzők 

vagy testnevelők számara évente 
oktatói továbbképzést szervez

• versenyzési lehetőség biztosítása 
a résztvevő iskolák sportolni vá-
gyó diákjai számára országos és 
régiós versenyrendszerben

• az MTSZ által meghirdetett pályá-
zatokra jelentkezési lehetőségeket 
biztosít az együttműködő isko-
lák számára, amelyek lehetnek: 
versenyrendezési-, továbbképzés 
szervezési-, új felszerelésekre ki-
írt támogatások.

Tanulmányunk szekunder kutatási ré-
szét dokumentum- és tartalomelemzés 
adta, így kvantitatív kutatás mellett 
kvalitatív vizsgálatot is végrehajtot-
tunk. A dokumentumelemzés lényege 
a vizsgált anyagban fellelhető össze-
függések, sajátosságok tanulmányozá-
sa, a kutatás során kinyert fontos infor-
mációk strukturált formába rendezése 
(Mayer, 2011). Mindezt az iskolai te-
niszprogram és annak versenyei men-
tén végeztük el, annak érdekében, 
hogy megismerjük és bemutassuk a 
program és a versenyek körülményeit 
és feltételrendszerét. Dokumentume-
lemzés során a Magyar Tenisz Szövet-
ség honlapján található nyilvánosan 
elérhető anyagokat, dokumentumokat 
és szabálykönyvet használtuk fel, (Ma-
gyar Tenisz Szövetség, 2021a; 2021b; 
2021c; 2021d; 2021e; 2021f) melynek 
fókuszában az iskolai teniszprogram 
versenye állt. A versenyszervezés fel-
tételeit, a programban résztvevő jogo-
sultak körét, valamint az együttmű-
ködésben résztvevők kötelezettségeit 
vizsgáltuk elsősorban. 

Eredmények 

Iskolai teniszprogram versenyeinek 
részletes bemutatása
Az iskolatenisz programban meghir-
detett versenyeken csakis azok a tanu-
lók vehetnek részt, akinek az iskolája 
szerepel a Magyar Tenisz Szövetség 
(továbbiakban: MTSZ) iskolatenisz 
programjának nyilvántartásában, to-
vábbá olyan versenyző, kinek egye-
sülete szakmai kapcsolatban van le-
szerződött iskolával. Az iskola és 
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A megállapodásban résztvevő harma-
dik fél az egyesület, akinek a követke-
zőket kell biztosítania:
• szakmai segítségnyújtás, irány-

mutatás
• ügyes kezű gyerekek számára 

versenyek biztosítása
• eszközigény szolgáltatása
• az iskola részéről történő további 

igények kielégítése

Az iskolatenisz programban 91 együtt-
működő partnere van az MTSZ-nek, 
melynek területi megoszlását a 2. ábra 
szemlélteti. Országos szinten kizárólag 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 
Tolna megyében nincsen közreműkö-
dő iskola. Előbbi megye kimaradása 
a programból azért is meglepő, hiszen 
Magyarország elsőszámú férfi tenisze-
zője nyíregyházi kötődésű.

Az iskoláknak a következőket kell biz-
tosítani a programban való részvétel-
hez:
• megfelelő sportpályák biztosítása
• tanévenként 30-40 foglalkozás 

feltételeinek megteremtése
• a program keretein belül nyújtott 

felszerelések rendeltetésszerű 
használata, minőségének meg-
óvása, elszámolása átvételi elis-
mervény alapján

• diákolimpián és iskolatenisz ver-
senyen való részvétel

• beszámoló készítése az iskolában 
történő program éves munkájáról

A beszámolónak tartalmaznia kell kez-
dő és a befejező létszámot, gyermekek 
nevét, osztályát, óravázlatát, verse-
nyeken való részvételt és eredménye-
it, megvalósított órák számát, illetve 
egyéb tevékenységeket.

2. ábra: Az iskolatenisz programban résztvevő iskolák területi megoszlása
(Forrás: Saját szerkesztés a Magyar Tenisz Szövetség (2021d) alapján)
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csoportos edzéseken és 26%-a mind-
két foglalkozás típuson részt vesz.
A kereszttábla alapján elmondható, 
hogy azon válaszadók közül, akik ke-
vesebb, mint egy éve teniszeznek, egy 
gyermek sem jár csak és kizárólag 
egyéni foglalkozásra, hanem csoportos 
vagy mindkét foglalkozási típus kere-
tében tanulják a teniszt. A csak magá-
nórára járók 50%-a 1-3 éve, 16,7%-a 
3-5 éve és 33,3%-a több mint 5 éve 
teniszezik. Akik kizárólag csoportos 
órákra járnak azok 4%-a kevesebb, 
mint 1 éve, 56%- a 1-3 éve,36%-a 3-5 
éve és 4%-a több mint 5 éve tenisze-
zik. Akik mindkét foglalkozás típusra 
járnak, azok 15,4%-a kevesebb, mint 1 
éve, 7,7%-a 1-3 éve, 30,8%-a 3-5 éve, 
46,2%-a több mint 5 éve teniszeznek.
Mindezek alapján megállapítható, 
hogy a kezdeti szakaszban a gyerekek 
nem egyedül járnak teniszezni, hiszen 
edzői útmutatásra van szükségük az 
alapok elsajátításához, illetve korukat 
tekintve a játékosság is fontos, így a 
csoportos foglalkozások ideálisak a 
számukra. Azonban nem tapasztalható 
egyenes arányosság a sportágban eltöl-
tött idő és a kizárólag egyéni foglalko-
zásban résztvevők száma között (nincs 
szignifikáns kapcsolat; p érték ugyan 
kisebb, mint 0,05, azonban több cellá-
ban is ötnél kevesebb elemszám talál-
ható, így ez nem egyértelműsíthető). A 
kizárólag csoportos edzéseken részt-
vevők aránya a sportágban eltöltött idő 
előrehaladtával csökken. Minél több 
ideje teniszezik valaki, annál nagyobb 
a valószínűsége, hogy egyéni és cso-
portos foglalkozásra is jár. 

Ahogy a térkép is mutatja a legtöbb 
csatlakozott iskola Budapesten talál-
ható, amely a teljes sokaság 24,2%-át 
teszi ki, további 14,3% is Pest me-
gyei székhellyel rendelkezik. Maga-
sabb részvételi arány figyelhető meg 
Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron 
megyében (7,7%). Az ország többi 
területi egységében 5% alatti részvé-
teli arány tapasztalható. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a központi te-
rületi egységekben (Budapest és Pest 
megye) található a résztvevők közel 
40%-a, ezáltal az iskolai teniszprog-
ram és annak versenyei esetében köz-
pontiasodás figyelhető meg.

Debreceni utánpótlás kérdőíves fel-
mérése
Az alábbi táblázatban (1. táblázat) 
SPSS szoftver segítségével kereszttáb-
lát készítettünk annak érdekében, hogy 
választ kapjunk arra a kérdésre, hogy 
hogyan befolyásolja a teniszben eltöl-
tött évek száma a foglalkozás típusát. 
A foglalkozásokat annak jellege sze-
rint két különböző fajtára bonthatjuk: 
egyéni és csoportos, illetve vannak 
olyanok, akik mindkettőn részt vesz-
nek. A kérdőívben a teniszben eltöltött 
évek számát a következő intervallu-
mokra osztottuk: kevesebb, mint 1 
éve; 1-3 éve; 3-5 éve; több mint 5 éve 
teniszezek.

Az 1. táblázat alapján megállapítha-
tó, hogy a megkérdezettek 6%-a ke-
vesebb, mint 1 éve teniszezik, 42%-a 
1-3 éve, 30%-a 3-5 éve és 22%-a több 
mint 5 éve űzi ezt a sportágat. A kitöl-
tők 24%-a egyéni órákon, 50%-a csak 
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1. táblázat: Hogyan befolyásolja a teniszben eltöltött évek száma a foglalkozás 
típusát

 
foglalkozások típusa

Összesen
egyéni csoportos mindkettő

Te
ni

ss
ze

l t
öl

tö
tt 

év
ek

 sz
ám

a

kevesebb, 
mint 1 
éve

fő 0 1 2 3
eltöltött év szerinti 
megoszlás 0,00% 33,30% 66,70% 100,00%

foglalkozás 
szerinti megoszlás 0,00% 4,00% 15,40% 6,00%

összeshez 
viszonyított arány 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

1-3 éve

fő 6 14 1 21
eltöltött év szerinti 
megoszlás 28,60% 66,70% 4,80% 100,00%

foglalkozás 
szerinti megoszlás 50,00% 56,00% 7,70% 42,00%

összeshez 
viszonyított arány 12,00% 28,00% 2,00% 42,00%

3-5 éve

fő 2 9 4 15
eltöltött év szerinti 
megoszlás 13,30% 60,00% 26,70% 100,00%

foglalkozás 
szerinti megoszlás 16,70% 36,00% 30,80% 30,00%

összeshez 
viszonyított arány 4,00% 18,00% 8,00% 30,00%

több, mint 
5 éve

fő 4 1 6 11
eltöltött év szerinti 
megoszlás 36,40% 9,10% 54,50% 100,00%

foglalkozás 
szerinti megoszlás 33,30% 4,00% 46,20% 22,00%

összeshez 
viszonyított arány 8,00% 2,00% 12,00% 22,00%

Összesen:

fő 12 25 13 50
eltöltött év szerinti 
megoszlás 24,00% 50,00% 26,00% 100,00%

foglalkozás 
szerinti megoszlás 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

összeshez 
viszonyított arány 24,00% 50,00% 26,00% 100,00%

(Forrás: Saját szerkesztés)
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A kereszttábla elemzés alapján el-
mondható, hogy a megkérdezettek 
6,5%-a szerint inkább nem volt hasz-
nos, míg a többség szerint hasznos volt 
az iskolai teniszprogram (inkább hasz-
nos: 12,9%; teljes mértékben hasznos: 
80,6%). A kitöltők 16,1%-a úgy véle-
kedett, hogy az infrastruktúra nem volt 

A kevesebb, mint 1 éve teniszezők szá-
ma torzítja az arányokat, mivel a meg-
kérdezésben csak alacsony létszámban 
szerepeltek azok, akik teljesen kezdők.
Kérdőívünkben kitértünk az infra-
strukturális feltételek megfelelőségé-
re, valamint az iskolai tenisz program 
hasznosságára (2. táblázat).

2. táblázat: A teniszhez szükséges infrastruktúra és az iskolai teniszprogram 
hasznosságának kapcsolata

 

megfelelőek-e a körülmények, 
feltételek a teniszezéshez

Összeseninkább 
nem 
megfelelő

inkább 
megfelelő

teljes 
mértékben 
megfelelő

ha
sz

no
s v

ol
t-e

 a
z 

is
ko

la
i t

en
is

zp
ro

gr
am

inkább 
nem volt 
hasznos

fő 1 1 0 2
hasznosság 
szerinti megoszlás 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
körülmények 
szerinti megoszlás 20,00% 7,10% 0,00% 6,50%
összeshez 
viszonyított arány 3,20% 3,20% 0,00% 6,50%

inkább 
hasznos 
volt

fő 0 3 1 4
hasznosság 
szerinti megoszlás 0,00% 75,00% 25,00% 100,00%
körülmények 
szerinti megoszlás 0,00% 21,40% 8,30% 12,90%
összeshez 
viszonyított arány 0,00% 9,70% 3,20% 12,90%

teljes 
mértékben
hasznos 
volt

fő 4 10 11 25
hasznosság 
szerinti megoszlás 16,00% 40,00% 44,00% 100,00%
körülmények 
szerinti megoszlás 80,00% 71,40% 91,70% 80,60%
összeshez 
viszonyított arány 12,90% 32,30% 35,50% 80,60%

Összesen

fő 5 14 12 31
hasznosság 
szerinti megoszlás 16,10% 45,20% 38,70% 100,00%
körülmények 
szerinti megoszlás 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
összeshez 
viszonyított arány 16,10% 45,20% 38,70% 100,00%

(Forrás: Saját szerkesztés)
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gával, mind a foglalkozások feltétel-
rendszerével. Az eredmények alapján, 
minél kevésbé volt elfogadható az 
infrastruktúra, annál kevésbé találják 
hasznosnak a gyerekek a teniszprogra-
mot. A két változó között – vélhetően 
a kisebb elemszám miatt – nem figyel-
hető meg összefüggés (p > 0,05) a khi 
négyzet próba alapján. A következő 
összefüggésvizsgálatot annak tükré-
ben végeztük el, hogy megfigyelhető-e 
felmenő rendszer az iskolai teniszp-
rogram és egyesületi tagság között (3. 
táblázat). 

megfelelő a program lebonyolításá-
hoz, azonban a többség inkább meg-
felelőnek (42,5%), vagy teljes mérték-
ben megfelelőnek (38,7%) tartotta a 
körülményeket. Fontos megjegyezni, 
hogy utóbbi esetében nem az egyesület 
által biztosított vagy városban fellelhe-
tő infrastruktúra nyújtotta lehetőségek 
kerültek értékelésre, hanem az iskola 
által biztosított körülmények.
Nyilvánvalóan azok, akik hasznosnak 
tartották a programot a feltételekkel is 
inkább meg voltak elégedve (80,6%). 
Ebből 35,5% teljes mértékben elége-
dett volt mind a program hasznossá-

3. táblázat: Az iskolai teniszprogram és az egyesületi tagság közötti kapcsolat

 
Részt vett-e iskolai 
teniszprogramban? Összesen

igen nem

Je
le

nl
eg

 e
gy

es
ül

et
be

n 
te

ni
sz

ez
ik

?

ig
en

fő 16 11 27
egyesületi tagság szerinti 
megoszlás 59,30% 40,70% 100,00%

iskolai teniszprogram szerinti 
megoszlás 51,60% 57,90% 54,00%

összeshez viszonyított arány 32,00% 22,00% 54,00%

ne
m

fő 15 8 23
egyesületi tagság szerinti 
megoszlás 65,20% 34,80% 100,00%

iskolai teniszprogram szerinti 
megoszlás 48,40% 42,10% 46,00%

összeshez viszonyított arány 30,00% 16,00% 46,00%

Összesen

fő 31 19 50
egyesületi tagság szerinti 
megoszlás 62,00% 38,00% 100,00%

iskolai teniszprogram szerinti 
megoszlás 100,00% 100,00% 100,00%

összeshez viszonyított arány 62,00% 38,00% 100,00%
(Forrás: Saját szerkesztés)
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két változó független kapcsolatát iga-
zolja.
Az utolsó két táblázat (4. táblázat, 5. 
táblázat) az eddig vizsgált ismérveket 
mutatja be szintén kereszttábla segít-
ségével. Mivel a minta elemszáma ala-
csony, valamint a válaszlehetőségek 
száma meghaladja a kettőt, így több 
esetben megfigyelhető olyan kereszt-
metszet, ahol nulla található. Mindez 
azonban azt eredményezi, hogy össze-
függésvizsgálatok nem végezhetők el 
a mintán, azonban többletinformációt 
biztosítanak a mintával kapcsolatban. 

A 3. táblázat eredményei azt mutatják, 
hogy a játékosok 54%-a egyesület tag-
sággal rendelkezik, azonban csak 62%-
uk vett részt iskolai teniszprogramon. 
A keresztmetszetben 51,6% található, 
azaz 16 játékos rendelkezik egyesületi 
tagsággal, akik iskolai teniszprogramo-
sok voltak korábban. Ezen eredmények 
alapján nem következtetünk szoros 
kapcsolatra, melyet a khi négyzet pró-
ba is bizonyított, ugyanis nincs szig-
nifikáns kapcsolat a két ismérv között 
(p=0,665), a Fisher teszt Exact Sig. 
(2-sided) értéke is 0,773, ami szintén a 

4. táblázat: Az egyesület tagjainak kereszttáblás vizsgálata
Egyesületi tagok

Mióta
teniszezik?

Foglalkozások 
típusa Mutatók

Részt vett-e iskolai 
teniszprogramban? Összesen

igen nem

1-
3 

év
e

egyéni
fő 0 2 2
összeshez 
viszonyított arány 0,0% 22,2% 22,2%

csoportos
fő 6 1 7
összeshez 
viszonyított arány 66,7% 11,1% 77,8%

Összesen
fő 6 3 9
összeshez 
viszonyított arány 66,7% 33,3% 100,0%

3-
5 

év
e

egyéni
fő 0 1 1
összeshez 
viszonyított arány 0,0% 14,3% 14,3%

csoportos
fő 3 0 3
összeshez 
viszonyított arány 42,9% 0,0% 42,9%

mindkettő
fő 2 1 3
összeshez 
viszonyított arány 28,6% 14,3% 42,9%

Összesen
fő 5 2 7
összeshez 
viszonyított arány 71,4% 28,6% 100,0%
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járnak és ezt egészítik ki egyéni edzé-
sekkel is a további kategóriákban (3-5 
éve, 5 évnél több). Azok, akik nem 
vettek részt iskolai teniszprogram-
ban többnyire csak egyéni képzésben 
vesznek részt (54,5%; n=11), ami azt 
feltételezi, hogy nagyobb figyelmet és 
segítséget igényelnek a tenisz mozgá-
sanyagának elsajátítása során.
Az 5. táblázat csak azokat a válaszadó-
kat mutatja be, akik nem rendelkeznek 
egyesületi tagsággal. Ebben az esetben 
is többen vannak azok, akik részt vet-

A 4. táblázat az egyesületi tagsággal 
rendelkező utánpótlás játékosokat 
vizsgálja iskolai teniszprogramban 
való részvétel, foglalkozásokon való 
részvétel és teniszben eltöltött idő 
alapján.

A teniszben való részvétel alapján el-
mondható, hogy minden játékos (n=27) 
több mint egy éve teniszezik szervezett 
keretek között. Akik részt vettek isko-
lai teniszprogramban kezdetben (1-3 
év között) csak csoportos edzésekre 

Mióta
teniszezik?

Foglalkozások 
típusa Mutatók

Részt vett-e iskolai 
teniszprogramban? Összesen

igen nem
tö

bb
, m

in
t 5

 é
ve

egyéni
fő 1 3 4
összeshez 
viszonyított arány 9,1% 27,3% 36,4%

csoportos
fő 1 0 1
összeshez 
viszonyított arány 9,1% 0,0% 9,1%

mindkettő
fő 3 3 6
összeshez 
viszonyított arány 27,3% 27,3% 54,5%

Összesen
fő 5 6 11
összeshez 
viszonyított arány 45,5% 54,5% 100,0%

Ö
ss

ze
se

n

egyéni
fő 1 6 7
összeshez 
viszonyított arány 3,7% 22,2% 25,9%

csoportos
fő 10 1 11
összeshez 
viszonyított arány 37,0% 3,7% 40,7%

mindkettő
fő 5 4 9
összeshez 
viszonyított arány 18,5% 14,8% 33,3%

Összesen
fő 16 11 27
összeshez 
viszonyított arány 59,3% 40,7% 100,0%

(Forrás: Saját szerkesztés)
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az egyesületi tagság révén ismerkedett 
meg a tenisszel.

tek iskolai teniszprogramban (65,2%), 
így ezek alapján a teljes sokaság mind-
össze 16% az, aki sem a program, sem 

5. Táblázat: Egyesületi tagsággal nem rendelkezők kereszttáblás vizsgálata
Nem egyesületi tag

Mióta 
teniszezik?

Foglalkozások 
típusa Mutatók

Részt vett-e iskolai 
teniszprogramban? Összesen

igen nem

ke
ve

se
bb

, m
in

t 1
 é

ve csoportos
fő 1 0 1
összeshez 
viszonyított arány 33,3% 0,0% 33,3%

mindkettő
fő 0 2 2
összeshez 
viszonyított arány 0,0% 66,7% 66,7%

Összesen
fő 1 2 3
összeshez 
viszonyított arány 33,3% 66,7% 100,0%

1-
3 

év
e

egyéni
fő 0 4 4
összeshez 
viszonyított arány 0,0% 33,3% 33,3%

csoportos
fő 6 1 7
összeshez 
viszonyított arány 50,0% 8,3% 58,3%

mindkettő
fő 1 0 1
összeshez 
viszonyított arány 8,3% 0,0% 8,3%

Összesen
fő 7 5 12
összeshez 
viszonyított arány 58,3% 41,7% 100,0%

3-
5 

év
e

egyéni
fő 1 0 1
összeshez 
viszonyított arány 12,5% 0,0% 12,5%

csoportos
fő 5 1 6
összeshez 
viszonyított arány 62,5% 12,5% 75,0%

mindkettő
fő 1 0 1
összeshez 
viszonyított arány 12,5% 0,0% 12,5%

Összesen
fő 7 1 8
összeshez 
viszonyított arány 87,5% 12,5% 100,0%
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egyesületi tagsággal nem rendelkezők 
többsége (65,2%) az iskolai teniszp-
rogramban ismerkedett meg a sport-
ággal, valamint az ott megszokott 
edzéstípusokat tartják előtérbe az idő 
előrehaladtával is, hiszen 80%-uk ki-
zárólag csoportos foglalkozáson vesz 
részt. A játékosok 17,4%-a kizárólag 
egyéni foglalkozáson vesz részt, ők 
azonban nem szervezett keretek között 
ismerkedtek meg a tenisszel. 

Megbeszélés és következtetések
Jelen tanulmányban az iskolai teniszp-
rogramot, mint utánpótlás bázis növe-
lésére szolgáló programot vizsgáltuk 
meg két szempontból. Egyrészt az 
országos lehetőséget tekintettük át a 
programban résztvevő iskolák men-
tén. Ezen eredmények alapján elmond-
ható, hogy mindössze két megyében 
nem található olyan iskola, amelyek 
nem vesznek részt a programban 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Tolna megye). Az általunk készített 

Azok a játékosok, akik kevesebb, mint 
egy éve teniszeznek, azonban az isko-
lai teniszprogramban nem vettek részt, 
egyéni edzésekre is járnak, hogy az 
alapokat minél jobban megtanulják. 
Az 1-3 éve teniszezők körében meg-
figyelhető, hogy az iskolai teniszprog-
ramosok továbbra is szinte csak cso-
portos edzéseken vesznek részt. Ezzel 
ellentétben, akik nem vettek részt a 
programban inkább az egyéni edzése-
ket helyezik előtérbe (80%). A táblázat 
alapján elmondható, hogy azok, akik 
nem rendelkeznek egyesületi tagság-
gal mindössze legfeljebb 3-5 éve te-
niszeznek, ami a jelenlegi debreceni 
utánpótlásra vonatkoztatva elmondha-
tó, hogy az egyesületi tagsággal továb-
bi feltételek biztosítottak a gyerekek 
számára. Gondolva ezalatt például az 
infrastrukturális lehetőségekre, a nem-
régiben átadott Teknős Teniszközpont 
nyújtotta színvonalas légkörre, ami az 
országban egyedülálló.
Összességében elmondható, hogy az 

Mióta 
teniszezik?

Foglalkozások 
típusa Mutatók

Részt vett-e iskolai 
teniszprogramban? Összesen

igen nem
Ö

ss
ze

se
n

egyéni
fő 1 4 5
összeshez 
viszonyított arány 4,3% 17,4% 21,7%

csoportos
fő 12 2 14
összeshez 
viszonyított arány 52,2% 8,7% 60,9%

mindkettő
fő 2 2 4
összeshez 
viszonyított arány 8,7% 8,7% 17,4%

Összesen
fő 15 8 23
összeshez 
viszonyított arány 65,2% 34,8% 100,0%

(Forrás: Saját szerkesztés)
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az idő előrehaladtával a kizárólag 
csoportos foglalkozásban résztvevők 
száma csökken, hiszen minél több ide-
je teniszezik valaki, annál inkább va-
lószínűbb, hogy egyéni és csoportos 
foglalkozásokra is jár. A két változó 
között, azonban szignifikáns kapcso-
lat nem feltételezhető egyértelműen 
(mindez adódhat a kisebb elemszám-
ból is). 
Ezt követően kereszttáblás vizsgála-
tokkal összegeztük a megkérdezettek 
válaszait egyesületi tagság, iskolai 
teniszprogramban való részvétel, te-
niszben eltöltött évek száma, vala-
mint foglalkozási típus szerint. Az 
egyesületi tagokról elmondható, hogy 
kezdetben (1-3 év, 9 teniszező) meg-
tartották az iskolai teniszprogramban 
(66,7%) megszokott foglalkozási tí-
pusokat – csoportos edzések. A tenisz-
ben eltöltött idő előrehaladtával (3-5 
év) a csoportos foglalkozásokon túl 
már megjelennek az egyéni edzések is 
(mindkettő, 28,6%), de ezek egymás 
mellett kerülnek megtartásra. Valamint 
közöttük találhatók meg azok, akik 
több mint öt éve teniszeznek és inkább 
egyéni edzéseken vesznek részt, de a 
csoportos edzéseket is látogatják már 
kisebb számban. Ezen megállapításun-
kat a heti edzésprogram megtekintése 
alapján jelenthetjük ki.
Az egyesületi tagsággal nem rendel-
kező játékosok hányada 46% a debre-
ceni utánpótlásban, a megkérdezésben 
résztvevők körében. Ők nagyobb há-
nyadban (65,2%) részt vettek az isko-
lai teniszprogramban, ám - jelenlegi 
állapot szerint - legfeljebb 5 évig teni-
szeznek. A csak egyéni foglalkozások 

térképen látható, hogy túlnyomú rész 
Budapesten (24,2%), illetve Pest me-
gyében (14,3%) találhatók meg az 
iskolák, akik a versenyeket is szerve-
zik. Így több területhez hasonlóan, itt 
is központiasodás figyelhető meg a 
résztvevő iskolák és versenyek eseté-
ben. Ezek alapján elmondható, hogy 
a H1-es hipotézisünk részben igazo-
lódott csak be, hiszen egy országos 
szinten elterjedt programról van szó, 
azonban két megyében nem található 
együttműködő partneri iskola. Az is-
kolai teniszprogram a Magyar Tenisz 
Szövetség által működtetett program, 
melyhez partner iskolák és egyesületek 
jelenléte is szükségeltetik. A program 
működését és a hozzájuk kapcsolódó 
versenyeket az MTSZ által megalko-
tott szabályok és szabályozás mentén 
valósítják meg. Ezek alapján a H2-es 
hipotézisünk beigazolódott.
A programot másrészt területileg is 
vizsgáltuk kérdőíves megkérdezés se-
gítségével a debreceni utánpótlás köré-
ben (n=50). A kérdőíves megkérdezés 
szülői beleegyezés és segítségnyújtás 
mellett ment végbe. Eredményeink 
azt mutatják, hogy az utánpótlásban 
résztvevők 62%-a részt vett az isko-
lai teniszprogramban. Ők többségük-
ben (93,5%) inkább hasznosnak vagy 
teljes mértékben hasznosnak ítélték a 
programot, valamint a körülményeket 
is inkább vagy teljes mértékben meg-
felelőnek tartották (83,9%). Ezek alap-
ján mind a H3, mind a H4 hipotézisünk 
beigazolódott.
A teniszben eltöltött évek száma és a 
foglalkozások típusok szerinti vizs-
gálata alapján megállapítottuk, hogy 
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iskolák bevonására és a közöttük lévő 
kooperáció létrehozására, jelen kuta-
tásból adódóan Debrecenben esetében, 
ahol mindössze egy iskola vesz részt a 
programban.
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Absztrakt

Célkitűzés: A kézilabda játékra jellem-
ző technikai elemek a nagy sebességű 
futások, fel-és elugrások, különböző 
helyről indított lövésekhez, ütközések-
hez szükséges a megfelelő izomrend-
szer kialakítása. Az optimális alkat ki-
alakítása nélkülözhetetlen a játékhoz. 
Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam 
az testizomszázalék összefüggését a 
teljesítménnyel. Hipotéziseink: (H1) a 
versenyidőszak és pihenőidőszak tes-
tizom százalékai jelentősen eltérnek 
egymástól, (H2) a versenyidőszakban 
mért testizomszázalék és egyes teljesít-
ménymutatókösszefüggést mutatnak, 
(H3) A különböző verseny időszakok 
utolsó fázisában mért izomszázalékok 
összefüggést mutatnak, (H4) verse-
nyidőszakban mért testizom százalék 
és a CORE teszt eredményei összefüg-
gést mutatnak

Anyag és módszerek: A longitudiná-
lis vizsgálatba 8 fő (N=8); (átlagélet-

kor: 25,2 +/- 2,32) férfi kézilabdázót 
vontunk be testösszetétel- és, teljesít-
mény mérésre majd Core tesztre. A 
mérések időpontját a felkészülési, ver-
seny és pihenő időszakokhoz igazítot-
tuk. Az adatok statisztikai feldolgozá-
sára korreláció-, és varianciaanalízist 
és egymintás t próbát alkalmaztunk 
(p<0,05). A testösszetétel mérést OM-
RON BF511 műszerrel végeztük.

Eredmények: (H1): A t próba vizs-
gálat eredménye alapján mintánkban 
szignifikáns különbség található a ver-
senyidőszakban és a pihenőidőszak-
ban mért testizom százalékok között 
(p=0,02). (H2) A teljesítmény válto-
zóra az általunk kialakított index és 
izomszázalék között elvégzett korre-
láció szoros összefüggést (R=0,81), és 
szignifikancia szintet (p=0,26) muta-
tott. (H3) A különböző versenyidősza-
kok utolsó fázisában mért izomszáza-
lékok arányát figyelembe véve szoros 
(R=0,99) összefüggés és szignifikan-
cia érték mutatkozott a korrelációs 

NAGY TAMÁS, FILÓ CSILLA

FÉRFI KÉZILABDÁZÓK TELJESÍTMÉNY 
ÉS IZOMSZÁZALÉK VÁLTOZÁSAINAK 

HOSSZMETSZETI VIZSGÁLATA VERSENY, 
FELKÉSZÜLÉSI ÉS PIHENŐ IDŐSZAKOKBAN

LONGITUDINAL STUDY OF CHANGES THE 
PERFORMANCE OF MUSCLE PERCENTAGE 

AMONG MALE HANDBALL PLAYERS DURING 
COMPETITION AND REST PERIODS
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show a correlation.

Materials and Methods: We involved 
8 male handball players (N = 8); (mean 
age: 25.2 ± 2.32) for body composition 
and performance measurement and 
followed by Core test. Measurements 
were made at the end of the prepara-
tion, competition and rest periods. We 
used for statistical processing correla-
tion, variance analysis and one-sample 
t test (p <0.05). Body composition was 
measured with  OMRON BF511 in-
strument.

Results: (H1): The one-sample t-test 
showed that there was a significant 
difference between the percentage 
of body muscle measured during the 
competition and the rest period (p = 
0.02). (H2) The correlation between 
index and muscle percentage for the 
performance variable showed a close 
correlation (R = 0.81) and significance 
(p = 0.26). (H3) The proportion of 
muscle percentages measured in the 
final phase of the different competi-
tion periods showed close (R = 0.99) 
correlation and significance (p = 0.01). 
(H4): The muscle percentage measured 
during the competition period and the 
results of the CORE test show a close 
relationship (R = 0.87) and a signifi-
cant correlation (p = 0.01).

Discussion: As a result of regular 
training and competition, handball 
players achieve a high level of sports 
play skills by increasing their muscle 
mass. Examination of our sample con-
firms that the amount of body muscle 

vizsgálat kiértékelése után (p=0,01). 
(H4): A versenyidőszakban mért izom-
százalék és a CORE teszt eredményei 
a korrelációs vizsgálat alapján szoros 
kapcsolatot (R=0,87) és szignifikáns 
összefüggést mutatnak (p=0,01). 

Megbeszélés: A kézilabda játékosok 
a rendszeres edzés, versenyzés hatásá-
ra izomtömegük növelésével érik el a 
magas szintű sportjáték készségeiket. 
Mintánk vizsgálata alapján megfogal-
mazhatjuk, hogy a testizom mennyisé-
ge befolyásolja az egyéni teljesítmé-
nyeket.

Kulcsszavak: kézilabda, testösszeté-
tel, testizom százalék, CORE teszt

Abstract

Objective: The technical elements 
characteristic of handball play as high 
speed runs, jumps, varied shots and 
bumps require the adequate muscle de-
velopment. Creating the optimal body 
is essential for the sport. The object of 
my research is to examine the effect 
to body composition on performance. 
My Hypotheses: (H1) The percentages 
of competition period and resting pe-
riod the muscle mass are significantly 
different. (H2) There is a correlation 
between the composition and perfor-
mance of the muscle during the compe-
tition period. (H3) Muscle percentages 
measured in the final phase of different 
competition periods show correlation. 
(H4) The percentage of body muscle 
measured during the competition pe-
riod and the results of the CORE test 
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az elektromos áram hatását vizsgálta 
békákon. A francia orvos, Thomasset 
és kollégája fejlesztette ki az első Im-
pedancia analizálót, mellyel biológiai 
szöveteken tudtak kutatásokat elérni. 
1970-ben Froscher Nyboernek sikerült 
bizonyítani, hogy az impedancia érté-
kek és a testösszetevők között kapcso-
lat áll fent. A végső formáját a 80-as 
években nyerte el. Ma már világszerte 
elismert a táplálkozástudományban, az 
antropológiában és a sportban (Dörhö-
fer és Pirlich, 2007).
Nemzetközi tanulmányok (Manchado 
et al., 2017) igazolják, hogy a sport-
tudomány területén is egyre fontosabb 
a testösszetétel mérése, az edzettségi 
szintek összefüggésében. Visszajel-
zést, és irányelvet mutat az erőnléti 
trénereknek, valamint edzőknek az 
alapozás előtti, és utáni időszakokban 
a testzsírszázalék – testizomszázalék 
megoszlásában. A rendszeres mérések 
tendenciát mutatnak meg, melyek se-
gítségével meghatározhatjuk az edzés-
munkát, pihenőidőt, vagy a táplálko-
zást. Nem utolsó sorban a különböző 
sportágakban kifejlesztett edzéstervek 
hatékonyságát szakszerű, valid me-
rőműszerrel tudjuk követni. 
Spanyolországban, 2017-ben végzett 
kutatásban vizsgálták, hogy a CORE 
edzésprogram milyen hatással van a 
kézilabdázók dobósebességére. Az 
eredmények azt mutatták, hogy amely 
csoport részt vett a specifikus edzé-
sen szignifikánsan jobb eredményeket 
értek el a dobó teszten, mint azok a 
sportolók, akik ebben a programban 
nem vettek részt. Következtetéséként 
megfogalmazható, hogy a lumbális 

influences individual performance.

Keywords: handball, body composi-
tion, body muscle percentage, CORE 
test

Bevezetés
A kézilabdázás sportág 1972-től ke-
rült be a nyári olimpiák programjába, 
először a férfi szakág, 1976 óta pedig 
a nők is mérkőzhetnek olimpiai baj-
noki címért. Ennek köszönhetően a 
sportág dinamikus fejlődésnek indult a 
hetvenes évektől. Magyarországon az 
utóbbi évek eredményes klubszereplé-
sei (Veszprém 2015, 2016, 2017, 2019 
Final Four résztvevő, Szeged EHF 
Kupa bajnok 2013) miatt nagy nép-
szerűségnek örvend. Hazánkban már a 
sportág megjelenése után megjelentek 
a sportág versenyei, először a nagypá-
lyás változat, később a kispályás, majd 
a teremkézilabda hozta meg az igazi 
áttörést. A kézilabdázás fejlődése az 
utóbbi két évtizedben hatalmas válto-
záson ment át, a kezdeti aerob állóké-
pességi igényeket mára felváltotta az 
anaerob tevékenység, amely a gyor-
sasági erőállóképességhez szüksé-
ges. Napjainkban a kardiovaszkuláris 
edzés, valamint a motoros képességek 
felméréséről számtalan kutatási ered-
ményt publikáltak (Király és Szakály, 
2011), azonban olyan vizsgálatot, ami 
a testösszetétel mérése alapján hatá-
rozza meg az edzettségi szintet, keve-
set végeztek a sportágban. 
A testösszetétel mérésre alkalmazott 
Bioelektromos impedancia Analízis 
(BIA) története 1786-ra nyúlik vissza. 
Luigi Aloisius Galvani olasz fizikus 
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a testösszetétel (a zsír-izom arány) a 
megnövekedett izomtömeg optimális 
elérése.
Az optimális testalkat egyénenként 
változó. Kézilabda sportágban betöl-
tött pozíciókban különféle testösszeté-
tellel rendelkező játékosok játszanak. 
A 2007/2008-as bajnoki szezonban a 
Valladolid Kézilabda Klub csapatánál 
készült egy keresztmetszeti-kutatás a 
témában. A vizsgálatban antropometri-
ai, és bőrredő típusok alapján próbál-
tak különbséget felfedezni a kézilabda 
pályán betöltött pozíciók szerint. Az 
eredmények kimutatták, hogy szig-
nifikáns különbség fedezhető fel a 
mezomorf alkatú játékosoknál (irányí-
tó – szélső, szélső – kapus). Ezen felül 
tudományosan bizonyítható különbség 
mutatkozott a testtömeg arányában a 
pozíciók vonatkozásában. Az átlövő és 
a szélső játékosok között szignifikáns 
különbség mutatkozott a testsúly függ-
vényében. A testösszetétel elemzésé-
nél tudományosan igazolt különbség 
alakult ki a beállók és a többi játékos 
között (Ramos-Sánchez et al., 2008).
Hazai kutatásban vizsgálták az Győri 
AUDI ETO 29 éves világsztár átlövő-
jét. A monitorozás a 2010-2015 között 
zajlott, mindig a nyári pihenő időszak 
után közvetlen. A testösszetételt az 
„Inbody 720” típusú bioimpedancia 
elvén működő módszerrel mérték. A 
várthoz képest eltérő eredmény szüle-
tett a testtömeg változások tekinteté-
ben. Az évek során rögzített testtömeg 
változások (~2,6kg) mögött jelentős 
különbség mutatkozott a relatív zsír- 
és izomtömeg arányai kapcsán. A ku-
tatók azt a következtetést vonták le, 

gerinc tájék megerősítése a mozgás 
stabilitásának és kinetikájának javítása 
összefüggésben áll a kézilabda játéko-
sok dobási sebességével (Manchado et 
al., 2017).
A Core izomerő és egyensúly teszt – 
Core Testet 2002-ben Briann Macken-
zie fejlesztette ki specifikusan a spor-
tolók core izomzatának felmérésére 
(has és törzs alsó szakaszának izomza-
ta), amely alkalmas a teljesítőképesség 
vizsgálatára, elemzésére. A számos 
core izom közül (29 izompár) a leglé-
nyegesebbek a külső és belső ferde ha-
sizmok, a haránt hasizom, gerincme-
revítő, vagy más néven gerincfeszítő 
izmok, a farizmok, az egyenes hasiz-
mok, és a széles hátizmok, amelyek 
nélkülözhetetlenek a dobó mozdulat 
kialakításában és a cselezések kontroll-
jában. Ezen túlmenően ezek az izmok 
alakítják és határozzák meg a testtartá-
sunkat és a sportalkatot. A core izmok 
egyenesítik, stabilizálják a gerincet, a 
bordákat és a medencét, így rájuk ható 
statikus és dinamikus erőkkel szemben 
megvédik azokat. A kézilabda sportág 
sajátosságai miatt a dinamikus moz-
gások stabilizálására sokkal nagyobb 
szükség van a core izomzatra, mint a 
kevésbé lendületes sportágakban. 
A játékra jellemző technikai elemek- 
nagy sebességű futások, ugrások, kü-
lönböző testhelyzetből indított lövé-
sek, ütközések- gyakori előfordulása 
és ismétlődése növelik a kézilabda 
játékosra ható terhelés mértékét, en-
nek következtében igénybe veszik az 
ízületeket, izomrendszert. Az említett 
feladatoknak való megfelelés egyik 
követelménye az optimális testalkat, 
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beválasztás kritériumok alapján a 
kapusok kizárásra kerültek a vizsgá-
latból. A mérések időpontjait a felké-
szülési, verseny és pihenő időszakok-
hoz igazítottuk (2018. 05.15., 2018. 
08. 01., 2018. 09. 14., 2018. 12. 10.). 
A vizsgálathoz OMRON BF 511 mé-
rőeszközt használtuk a testösszetétel 
becsléséhez (testtömeg, BMI, testzsír, 
izom-százalék mérés). A has és törzs 
alsó szakaszának izomzat mérésére a 
CORE izomerő és egyensúlyi tesztet 
alkalmaztuk, melyet 2002-ben fejlesz-
tettek ki a sportolók teljesítőképes-
ségének vizsgálatára, elemzésére. A 
vizsgálatot alkartámaszban mértük. A 
teljesítmény méréséhez szubjektív mu-
tatót hoztunk létre, amely a következő 
ismérvek középértékéből képeztünk: 
testtömegindex, lőtt gólok száma, tá-
madásban elkövetett technikai hibák 
száma, valamint egy szubjektív edzői 
értékelés középértékéből képeztük. Az 
adatok feldolgozásához az IBM SPSS 
24.0 statisztikai szoftvert használtuk. 
Az adatok statisztikai feldolgozására 
leíró statisztikát, korreláció-analízist 
és egymintás t-próbát alkalmaztunk. A 
szignifikancia szint p<0,05 volt. 

Eredmények
A legalacsonyabb játékos 180 cm volt, 
a legmagasabb 193 cm. Az 1. ábra a 
sportolók testtömegének változásait 
mutatja az 5 különböző időszakokban 
történt mérések alkalmával.

hogy a különböző kardiorespiratorikus 
rendszer megfelelő működéséhez elen-
gedhetetlen a megfelelő testösszetétel 
az élsportolók körében (Tóth és Ihász, 
2015).

Célkitűzés
A hazai sporttudomány kevésbé hasz-
nálja ki ezen validált és minősített esz-
közök jelentőségét és hasznosságát, 
ennek tudatában kutatásunk célja volt, 
hogy megvizsgáljuk a testizom ará-
nyának hatását a teljesítményre.  

Hipotézisek
A kutatásunk tervezésekor négy hipo-
tézist állítottunk fel:
1. A versenyidőszak és pihenőidő-

szak testizom-százalékai jelen-
tősen eltérnek egymásól.

2. A versenyidőszakban mert izom-
százalék és teljesítményei össze-
függést mutatnak.

3. A különböző verseny időszakok 
utolsó fázisában mért izom-szá-
zalékok összefüggést mutatnak 
egymással

4. Versenyidőszakban mért testizom 
százalék és a CORE teszt eredmé-
nyei összefüggést mutatnak egy-
mással.

Anyag és módszerek 
A longitudinális vizsgálatban 8 ké-
zilabda játékos (3 átlövő, 2 szélső, 2 
beálló, 1 irányító) vett részt (N=8), a 
PEAC NBII-es csapatából. Az ala-
csony elemszám annak köszönhető, 
hogy az elmúlt évben a PEAC játé-
koskerete folyamatosan változott, 
az elmúlt bajnokság elején többen 
távoztak a csapattól, helyettük új já-
tékosok érkeztek. A mintavételezés, 
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köszönhetően megfigyelhető a testsúly 
gyarapodás. A 2018. májusi és decem-
beri mérések alkalmával produkálták a 
játékosok a legalacsonyabb testtöme-
get, hiszen ezen hónapokban rendsze-
res edzés mellett, folyamatos mérkőzés 
terhelést is kaptak. A 2. ábráról leolvas-
ható a vizsgálatunkban szerepelt játé-
kosok testizom százalékainak változá-
sa a különböző mérések alkalmával.

Általánosságban megfigyelhető, hogy 
a mintában szereplő kézilabda játéko-
sok testtömege a pihenő időszakokban 
nőtt. A 2018. augusztusi és a 2019. 
januári mérések alkalmával bizonyul-
tak a legmagasabbnak. Ezen adatok 
alakulása köszönhető annak, hogy az 
említett két hónapban a kézilabdázók 
pihenő idejüket töltötték, kevesebb 
edzésszámmal. A kevesebb edzésnek
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2. ábra: Kézilabda játékosok testizom százalék arányainak változása öt idő-
pontban mérve az egyes terhelési ciklusoknak megfelelően %-ban megadva

(Forrás: saját szerkesztés)



Sport- és Egészségtudományi füzetek

28 2021 V. Évfolyam 2. szám / 2021.

A párosított mintás t próba vizsgálat 
megmutatta, hogy szignifikáns kü-
lönbség található a versenyidőszak és 
a pihenőidőszakokban mért testizom 
százalékok között (p=0,02; t=2,94).
A második hipotézisünk szintén igaz. A 
teljesítmény ismérvre minőségi válto-
zót képeztünk, melyben a vizsgálatban 
részt vett kézilabda játékosok BMI-jét, 
lőtt góljainak számát, támadásban el-

követett technikai hibáinak számát, va-
lamint egy szubjektív edzői értékelés 
középértékéből képeztük. Ezen index 
és izomszázalék között elvégzett kor-
reláció szoros összefüggést (R=0,81), 
és szignifikanciát (p=0,26) mutatott.
A harmadik hipotézisünket szintén 
igazoltuk. A különböző versenyidősza-
kok utolsó fázisában mért izomszáza-
lékok arányát figyelembe véve szoros 
(R=0,99), és szignifikancia mutatko-
zott a korrelációs vizsgálat kiértékelé-

A testizom-százalék adataiból jól lát-
szik, hogy azon hónapban (augusztus), 
melyben a játékosok a pihenő idősza-
kukat töltötték a testizom-százalék 
arányuk a legalacsonyabb értékeket 
mutatta a mért mintánkat figyelembe 
véve. A 3. ábra a teljesítmény muta-
tót szemlélteti, amelyet 2 alkalommal 
mértünk és számítottunk (2018. ta-
vasz; 2018 tél).

Az 4. ábra pedig a core teszt eredmé-
nyeit mutatja be. A leíró statisztikák 
eredményeiből jól játszik, hogy a leg-
alacsonyabb, valamint a legkevesebb 
testtömeggel rendelkező játékos tes-
tizom százaléka a mért mintán a leg-
magasabb értéket mutatta, ahogy a 
core teszt eredménye is. Ennek követ-
kezményeként a teljesítmény mutató 
értéke neki volt a legmagasabb.

Az első hipotézisünk beigazolódott. 
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nyei a korrelációs vizsgálat után szoros 
kapcsolatot (R=0,87), és szignifikáns 
összefüggést mutatnak (p=0,01).

se után (p=0,01).
A negyedik hipotézisünk igaznak bizo-
nyult. A versenyidőszakban mért izom-
százalékok és a CORE-teszt eredmé-

4. ábra: Kézilabda játékosok core-teszt eredményei 1 időpontban mérve má-
sodpercben megadva

(Forrás: saját szerkesztés)
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Hipotézisek Statisztikai 
eljárás Érték Szignifikancia

(p<0,05)
A versenyidőszak és 
pihenőidőszak testizom-százalékai 
jelentősen eltérnek egymásól.

Párosított mintás 
t próba t=2,94 0,024

A versenyidőszakban mért 
izomszázalék és teljesítményei 
összefüggést mutatnak

Spearmann 
korreláció R=0,81 0,026

A különböző verseny időszakok 
utolsó fázisában mért izom-
százalékok összefüggést mutatnak 
egymással

Pearson 
korreláció R=0,99 0,01

Versenyidőszakban mért testizom 
százalék és a CORE teszt 
eredményei összefüggést mutatnak 
egymással.

Pearson 
korreláció R=0,87 0,01

(Forrás: saját szerkesztés)
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támogatta, a Pécsi Tudományegyetem 
2. tématerületi programja keretében. 
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Megbeszélés
A felmérés időszakában, a másodosz-
tályú kézilabda játékosok a verse-
nyidőszakra, a felkészülési terminus-
ban elvégzett edzések alkalmával, a 
kézilabda játékosok rendszeres, céltu-
datos, valamint tervszerű edzésprogra-
mokon vettek részt, amely alkalmassá 
teszi őket a versenyzésre. A fejlesztés 
hatására változott a testösszetételük, 
jelentősen nőtt a testizom százalék, 
amely alkalmassá tette őket a bajnok-
ságban való sikeres szereplésre. A 
megelőző évben a mérési időszakok-
ban az alacsonyabb számú edzés ha-
tására nem találtunk jelentős különb-
séget a testzsír és izom arányokban. 
A kutatás évében a kutatásba bevont 
játékosok csapata megnyerte a bajnok-
ságot. Ezek az eredmények egyrészről 
pozitív visszacsatolást eredményez-
hetnek az edzői stáb tagjainak, hiszen 
a programban részt vett sportolók a 
sporttudomány mai ismeretei alapján 
megfelelő mennyiségű, és minőségi 
munkát végeztek el. Másfelől, a kapott 
értékek biztosíthatják az edzőket, hogy 
a megtervezett edzésprogram megfelel 
a kor elvárásainak, a kézilabdázók jó 
ütemben fejlődtek. 
Mintánk vizsgálata alapján megfogal-
mazhatjuk, hogy a testizomszázalék 
aránya befolyásolja az egyéni teljesít-
ményeket. 

Köszönetnyilvánítás
A kutatást az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium Tématerületi Ki-
válósági Program 2020 Intézményi 
Kiválóság Alprogramja / Nemzeti Ki-
válóság alprogramja finanszírozta és 
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lő eset kapcsán nemcsak arra szeret-
nénk rávilágítani, hogy a megváltozott 
egészségi állapot és szociális helyzet 
között milyen összefüggések ismer-
hetők fel, és az ebből kialakult prob-
lémák kezeléséhez milyen módsze-
reket alkalmaztunk, hanem további 
célunk bemutatni azokat az akadályo-
kat, melyek nehezítették vagy éppen 
megkönnyítették munkánkat. Az eset 
ismertetésével középpontba állítottuk 
azt, hogy milyen társadalmi és egyéni 
tényezők befolyásolják az egyéni testi, 
lelki, szociális állapotát, a társadalom-
ba betöltött szerepét. 
Az esettanulmányon keresztül mutat-
juk be a munkavállaláshoz szükséges 
képességek fejlesztésével elért ered-
ményeket, a pszichoszociális képes-
ségek fejlődésének folyamatát, mely 
hozzájárult az esetben szereplő gond-
nokság alatt álló személy pozitív éne-
rejének erősítéséhez. A tanulmányban 
bemutatjuk munkaerőpiaci integráció 
lehetőségét, mely hosszú távon az 
egészségügyi és szociális problémák 
kezelésére is pozitív hatást gyakorol.

Anyag és módszerek
A szisztematikus adatgyűjtést igénylő 
magyarázó esettanulmány módszerét 

Bevezetés
A Központi Statisztikai Hivatal – a 
városi gyámhivatalok nyilvántartásai 
alapján készített – vizsgálata szerint 
Magyarországon a gondnokság alatt 
álló személyek száma 2008-ban 50 
580 fő, 2011-ben 52 830 fő volt, míg 
2017-ben 57.983 fő volt. Míg az utób-
bi években számuk jelentősen nem, az 
ezer nagykorú lakosra vetített arányuk 
azonban fokozatosan nőtt, 2008-ban 
6,2, 2011-ben 6,6, míg 2017-ben már 
7,2 volt az ezer 18 évnél idősebb lakos-
ra jutó gondnokság alatt álló szemé-
lyek száma. 2008-ban a gondnokság 
alatt állók 60,6%-a cselekvőképessé-
get kizáró, 39,4%-uk cselekvőképes-
séget korlátozó gondnokság alatt állt. 
2017-ben ez az arány úgy változott, 
hogy 50,1% állt cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alatt.
Az integráció kikerülhetetlen igény a 
társadalom és az érintett fél részéről, és 
ezt tudatosítani kell. És hogy mit is ér-
tünk velük kapcsolatban az integráció 
kifejezése alatt? Annak elősegítését, 
hogy a fogyatékos emberek kapcso-
latokat létesítsenek és tartsanak fenn 
más emberekkel, társadalmi, gazdasá-
gi intézményekkel (Bruckner, 2007).
Az alábbiakban bemutatásra kerü-

MEISZNERNÉ KUKLEK NOÉMI, PUSZTAFALVI HENRIETTE

MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ LEHETŐSÉGEI 
EGY ESETTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

OPPORTUNITIES FOR VOCATIONAL 
INTEGRATION IN CONNECTION WITH A CASE 

STUDY 
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ség miatt nem képesek önállóan, ér-
dekeiknek megfelelően döntést hozni. 
Arról, hogy az érintett személy beszá-
míthatósága hatással van-e ügyeinek 
megfelelő intézésére minden esetben 
bíróság határoz, méghozzá elsősor-
ban orvosi szakvélemények alapján. A 
gondnokság alá helyezés azonban nem 
végleges hatályú, a bíróság legkésőbb 
a döntését követő öt éven belül vizs-
gálja felül az eljárás szükségességét 
(2013. évi V. törvény a Polgári Tör-
vénykönyvről 2:8. §).

A cselekvőképesség
Általános esetben minden ember cse-
lekvőképes, akinek cselekvőképessé-
gét e törvény vagy a bíróság gondnok-
ság alá helyezést elrendelő ítélete nem 
korlátozza (2013. évi V. törvény a Pol-
gári Törvénykönyvről 2:8. §).
A cselekvőképesség főszabály szerint 
minden embert megillet, korlátozásá-
ra kizárólag a Polgári Törvénykönyv-
ben meghatározott okokból, a bíróság 
gondnokság alá helyezést elrendelő 
ítélete alapján az eljárási szabályok 
betartása mellett kerülhet sor. A cse-
lekvőképesség meghatározása, hogy 
az egyén képes legyen felismerni tette-
inek következményét, rendelkezzen az 
ügyeinek viteléhez szükséges belátási 
képességgel. Ha ez a belátási képesség 
valamilyen okból hiányzik, ezekben 
az esetekben a jog nem ismerheti el az 
érintett személyt cselekvőképesnek, 
hiszen ha az adott személy nem képes 
tetteinek következményét átlátni, akkor 
fennáll a veszélye annak, hogy saját ér-
dekeivel ellentétesen fog cselekedni. A 
cselekvőképes ember a maga nevében, 

alkalmaztuk mely, az adatok, informá-
ciók felderítését követően, a változók 
közötti kapcsolatok egymásra gyako-
rolt hatását mutatja meg. A kutatási 
stratégiát széleskörű forrásanyaggal 
támasztottuk alá: feltártuk a jelen- és 
múltbéli változásokat, következteté-
seket vontunk le és javaslatokat fo-
galmaztunk meg a jövőbeni folyama-
tokra vonatkozóan. A forrásanyaggal 
alátámasztott tapasztalati vizsgálaton 
alapuló hosszmetszeti esetismertetés 
elkészítéséhez az adatgyűjtést, mint al-
kalmazandó primer kutatási technikát 
alkalmaztuk. A leíró munkánk fontos 
adatgyűjtési módszere a rendelkezésre 
álló dokumentációk mellett a megfi-
gyelés és az interjúkészítés technikája. 
A félig strukturált interjú használatát 
helyeztük előtérbe, mely a problémák 
azonosítását teszi lehetővé, ezáltal se-
gíti megérteni a folyamatokat.

Gondnokság jogi szabályozása
Az alábbiakban egy olyan gondnokolt 
életútját, munkaerőpiaci integráció-
jának életminőségére gyakorolt hatá-
sát szeretnénk bemutatni, aki nagyon 
látványos fejlődést mutatott az elmúlt 
időszak során. Ahhoz azonban, hogy 
az esetet értelmezni tudjuk, meg kell 
vizsgálni a gondnokság alá helyezés 
jogi hátterét, valamint néhány fogalmat 
szükséges tisztázni. A gondnokság alá 
helyezés jogi hátterét az 1959. évi IV. 
törvény, a Polgári Törvénykönyv adta 
meg. Jelenleg a 2013. évi V. törvény 
hatályos, mely szerint gondnokság alá 
azokat a személyeket helyezik, akik 
18. életévüket betöltötték, és mentális 
állapotuk vagy fejlődési rendellenes-
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pességének tartós vagy időszakonként 
visszatérő nagymértékű csökkenése;
- a belátási képesség tartós vagy idő-
szakonként visszatérő nagymértékű 
csökkenése miatt –
egyéni körülményeire, családi és tár-
sadalmi kapcsolataira figyelemmel 
- meghatározott ügycsoportban gond-
nokság alá helyezése indokolt;
- az érintett személy jogainak védelme 
szempontjából más, cselekvőképessé-
get nem érintő mód, eszköz alkalmat-
lan.
A bíróság ebben az esetben a cselek-
vőképességet csak ügycsoportonként 
korlátozhatja. A bíróság általában az 
alábbi ügycsoportok tekintetében ren-
del el korlátozást: vagyonnal kapcso-
latos rendelkezés (nagyobb értékű 
ingó, ingatlan, bankszámla); munkavi-
szonyból származó jövedelemmel való 
rendelkezés; különböző társadalom-
biztosítási ellátások igénylése; egész-
ségügyi ellátással összefüggő jogok 
gyakorlása; tartózkodási hely megha-
tározása; lakásbérlettel kapcsolatos 
jognyilatkozatok; örökösödési ügyek; 
bentlakásos szociális intézetben törté-
nő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilat-
kozatok; választójog gyakorlása.

A cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott személy minden olyan ügy-
ben önállóan tehet érvényes jognyilat-
kozatot, amelyben cselekvőképességét 
a bíróság nem korlátozta. Azokban az 
ügycsoportokban, amelyekben a bíró-
ság korlátozta a gondnokság alá helye-
zett személy cselekvőképességét, saját 
maga tehet jognyilatkozatot, azonban 
ennek érvényességéhez szükséges 

személyesen tehet érvényes jognyi-
latkozatot, és a saját cselekményeivel 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket 
vállalhat. A mindennapi életben az 
ember cselekvőképessége birtokában 
hozza meg valamennyi döntését mind 
személyére, mind vagyonára vonatko-
zóan. A nagykorú személyek cselekvő-
képességét a bíróság a gondnokság alá 
helyezési perben meghozott ítélettel 
korlátozhatja. A 2014. március 15-én 
életbe lépett új Polgári törvénykönyv 
eltörölte a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság fogalmát, helyette a cse-
lekvőképességet korlátozó gondnok-
ság két kategóriáját vezette be: 1. a 
cselekvőképességet részlegesen kor-
látozó és 2. a cselekvőképességet tel-
jesen korlátozó gondnokság fogalmát 
(2013. évi V. törvény a Polgári Tör-
vénykönyvről 2:8. §).
Mivel a tanulmányban feldolgozott 
esetben a bírósági végzése alapján a 
tanulmányunkban szereplő személyt 
cselekvőképességében részlegesen 
korlátozó gondnokság alá helyezte, 
ezért ennek fogalmát ismertetjük.

A cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott nagykorú
Cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott az a nagykorú, akit a bí-
róság ilyen hatállyal helyezett gond-
nokság alá. Azt a nagykorút helyezi a 
bíróság cselekvőképességet részlege-
sen korlátozó gondnokság alá, akinél 
az alábbi feltételek együttesen állnak 
fenn:
- nagykorú személy mentális zavara;
- a mentális zavar következtében az 
ügyei viteléhez szükséges belátási ké-
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feszültséget nem tudta levezetni, bőrén 
bevágásokat ejtett, azonban a számára 
rendelt gyógyszeres terápiát folytatta. 
Zoltán 2002-ben vált nagykorúvá, ami-
kor a dokumentáció szerint pszichiát-
riai kezelésre szorult. A pszichiátriai 
epikrízis előzményi feljegyzése szerint 
Zoltán agresszivitásának kiváltó oka 
egy hétköznapi kérés volt, mely sze-
rint anyja arra kérte, hogy hozzon egy 
vödör vizet a kútról. Zoltán hirtelen 
felindulásból anyját, majd a beavat-
kozni próbáló családtagokat is bántal-
mazni kezdte, míg végül az apa test-
vére értesítette a rendőrséget. Zoltánt 
a helyi kórház pszichiátriai osztályára 
szállították. A szakvélemény kiállítá-
sát megelőző pszichiátriai gondozóban 
történt vizsgálat szerint Zoltán éber 
volt, a vizsgálati helyzetet felismerte, 
annak ellenére, hogy felfogását nehéz-
kesnek ítélték meg. Figyelme nehezen 
terelhető, emlékezete nem megítélhe-
tő, gondolkodása szegényes. Kóros 
tudattartalom a vizsgálat során nem 
került felszínre. Hangulatát színtelen-
nek, intellektuság az átlagosnál jóval 
alacsonyabbnak magatartását infanti-
lisnak, intellektusát nagyon alacsony-
nak ítélték. Feljegyzésre került, hogy 
impulzivitása miatt beilleszkedési 
problémái vannak, azonban a vizsgálat 
során együttműködő, irányítható volt. 
Zoltán a vele folytatott beszélgetés al-
kalmával elmondta, hogy napjait tele-
vízió nézésével tölti és saját bevallása 
szerint is időnként hiányzik az önkont-
rollja. Zoltán szavait anyja is megerő-
sítette. Édesanyja elbeszélése alapján 
a családban rendszeresen előfordul az 
erőszak, bántalmazás, az agresszív vi-

utóbb gondnokának a hozzájárulása. 
Ha a gondnok hozzájárulása elmarad, 
úgy a jognyilatkozat nem válik érvé-
nyessé, és az így érvénytelen jognyi-
latkozat semmilyen joghatást nem vált 
ki (2013. évi V. törvény a Polgári Tör-
vénykönyvről 2:19. §).

Eset ismertetés

Személyes benyomások, szociális 
helyzet, egészségi állapot 
Zoltán 1984-ben született hetedik 
gyermekként. Egy kisvárosban la-
kott a család, majd később zsákfalu-
ba költöztek. Zoltán időre született, 
pszichomotoros fejlődésében az anya 
eltérést nem észlelt. Zoltán elhúzódó 
kórházi kezelésére asthmás panaszai 
miatt másfél éves korában került sor, 
amikor a család lakóhelyétől távoli 
speciális intézményben kezelték. Az 
anya elmondása szerint az óvodában 
Zoltán beilleszkedéséhez, magatartá-
sához, teljesítményéhez kapcsolódóan 
problémák nem merültek fel,  hatéves 
korában kezdett általános iskolai ta-
nulmányait később kisegítő iskolában 
folytatta. Itt 3. osztály elvégzése után 
az ismételt bukások, súlyos magatartá-
szavar miatt felmentették. Írni, olvasni 
megtanult, számolni kevésbé. Nevelé-
si Tanácsadóban, Gyermekosztályon, 
Gyermek és Ifjúságvédelmi Pszi-
chiátriai Gondozóban is vizsgálták, 
gyógyszeres kezelését több alkalom-
mal beállították. A vizsgálatok során 
magatartászavart, kezelhetetlenséget, 
súlyos heteroagresszivitást indulatki-
törésekkel jegyeztek fel anyagába. Ha 
bosszúját, dühét, a benne felgyülemlett 
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vert tünetekkel. Krízishelyzet: szándé-
kos önártalom.

Jelen. Beszélgetés Zoltánnal
A Zoltánnal készített interjút, amelyre 
2020. májusában került sor, nem szó 
szerint idézzük, azonban beszédjének, 
megfogalmazásainak jellegzetességeit 
igyekeztük megtartani, hogy érzékel-
hetőbbé váljék intellektusa, habitusa. 
A beszélgetés bevezető szakaszában 
kérdésünkre, hogy miért van gond-
nokság alá helyezve elmondja, hogy 
„idegösszeroppanása van születésétől 
fogva”. Kérdésre, hogy miben más, 
mint a többiek: Hogyha valami nem 
tetszett neki, akkor nekiment az em-
bereknek választ adta. Ez már az isko-
lában is így volt. Iskolás korában volt 
olyan, hogy eltörte egy másik gyerek 
kezét. A másik gyerek kötözködött és 
azért törte el a kezét, de ez már régen 
volt, nem is emlékszik rá. Elmondása 
szerint 3 osztályt végzett, írni tud, de 
olvasni nem tud. Kisegítő iskolába járt, 
mindegyik osztályt többször járta.
Az alkoholt Zoltán elmondása szerint 
24 éves korában kóstolta meg, hogy 
milyen íze van. Csak akkor szokott 
inni, amikor bulik vannak. Olyankor 
több sört iszik, 8 sört is meg tud inni. 
Kérdésre, hogy mit érez tőle, elneveti 
magát, és azt mondja, hogy megszé-
dül, de van olyan is, hogy nem emlék-
szik arra, hogy mi történik. Ha ilyen-
kor kötözködik valaki, akkor abból 
ütés is van. Másnaposságra rákérdez-
ve: „Fúúúú…”. Soha nem volt olyan 
időszak az életében, hogy mindennap 
ivott volna. 17 éves kora óta dohány-
zik. Ha valaki felidegesíti, akkor két

selkedés, melyet Zoltán kezdeményez. 
Ha nincs otthon az apja, akkor vala-
milyen kárt tesz magában pl.: bemet-
széseket ejt a karjain, combjain, egész 
testfelületén. A 18 éves Zoltán „erős 
dohányosnak” számított, a szakvéle-
mény szerint alkoholt nem fogyasz-
tott. A státusz leírásában is rögzítésre 
került, hogy a nyak jobb oldalán a bal 
karon csuklótól a vállig többszörös 
vágott sérülések hegei találhatók. Há-
ziorvos beutalójával érkezett, mentők 
szállították kísérő nélkül. Epikrízis: 
Éber, tudata tiszta, térben és időben 
saját személyét illetően tájékozott. 
Figyelme nehezen kelthető fel, nehe-
zen is terelhető, felfogása kifejezetten 
megnehezült. Alacsony intellektuális 
teljesítmény mellett időnként kissé 
kritikátlan, frusztrációs toleranciája 
alacsony. Gyógyszeres kezelése során 
visszafogottabb, irányíthatóbb lett, és 
a kreatív foglalkozásokon is részt vett. 
A dokumentáció szerint következő 
pszichiátriai kezelésére 2006-ban ke-
rült sor. Mentő szállította ismételten a 
pszichiátriai osztályra szuicid kísérlet 
miatt. Benzinnel leöntötte magát, majd 
önmaga felgyújtására készült. Zoltán 
elmondása szerint apja 11 óra körül 
ittasan belekötött, fojtogatta, ezt kö-
vetően elkeseredésében valóban leön-
tötte magát benzinnel, öngyilkos akart 
lenni. Korábban számára terápiás cél-
ból felírt gyógyszereit hosszabb ideje 
már nem szedte. Gyógyszeres terápiá-
ja a kórházi tartózkodása alatt ismétel-
ten megkezdődött, majd édesanyjával 
bocsátották haza. Diagnózisa: enyhe 
mentális retardáció egyéb viselkedés-
romlással, bipoláris affektív zavar, ke-
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kontaktust tart, mimikája zavart tükröz 
és indokolatlanul nevetgél. Figyelme 
felkelthető, terelhető, rögzíthető. Fel-
fogása lassú és tompa. Gondolkodása 
lassú, tartalmilag szegényes, alakilag 
lassú, tartalmilag egysíkú, szegényes 
gondolkodásmód jellemzi, konkretizá-
ló, érdeklődése szűkkörű. A mindennapi 
élet személyes rutinjait el tudja végez-
ni, egyszerű munkafolyamatokat utasí-
tásra és felügyelettel képes elvégezni. 
Ítélő képessége és executív funkciói 
(tervezés, szervezés, kivitelezés) rend-
kívül alacsony szintűek. A magasabb 
rendű gondolkodási műveletek, az ana-
lízis-szintézis funkciói nem fejlődtek ki. 
A kritikai és önkritikai kontroll gyengén 
működik. Az élethelyzeteket és a társas 
helyzeteket könnyen félreértelmezi. Ér-
zékcsalódások sem az előzményekben 
nem szerepeltek, és jelenleg sincsenek. 
Érzelmileg gyermeteg, érzelmi élete fej-
letlen, színtelen. Az indulatait késleltetni 
nem képes, robbanékony. Decentrálásra 
nem képes, empátiás készsége hiányos, 
öntörvényű. Akarati élete a saját elha-
tározása mentén erős. Emlékezeti kin-
cse összegző jellegű, nagy vonalakban 
felidézhető. Intellektusa a középsúlyos 
értelmi fogyatékosság felső határán he-
lyezkedik el.
A szakvélemény szerint Zoltán közép-
súlyos értelmi fogyatékosság felső hatá-
rán lévő értelmi fogyatékosság állapít-
ható meg súlyos viselkedésromlással. 
Elvont gondolkodása minden területen 
nagymértékű elmaradást mutat a kor-
társakhoz képest. A világ dolgaiban tá-
jékozatlan, azok összetettségét nem érti. 
Kritikai készsége és ítélőképessége, 
executív funkciói (tervezés, szervezés, 
kivitelezés) alacsony szintű. Képes tár-
sas kapcsolatokat kialakítani és azokat 

dobozzal is elszív egy nap, ha nyugod-
tabb, akkor egy dobozzal. Kábítószert 
soha nem fogyasztott: „Többször csi-
nálják mások, de én nem foglalkozok 
vele.” Zoltán bűnlajstromán számos 
szabálysértési ügy szerepel. Időszako-
san előfordult, hogy heti rendszeres-
séggel állítják elő a rendőrségen vagy 
bírságolják meg. Ezek a feljelentések 
általában ittas állapotban elkövetett sza-
bálysértésekből keletkeznek.

Egyéb 
5+8: „Passz.” 2+3=6
8-4: (kezén számolja ki) „4”
A bankjegyeket felismeri, az aprópénzt 
nem nagyon tudja megkülönböztetni 
egymástól. Amikor boltba megy vásá-
rolni, akkor a boltos adja neki vissza a 
pénzt.
Törpe-gyermek különbségre rákérdez-
ve: „Passz.”
Létra-lépcső különbségre rákérdezve: 
”Veszélyesebb a létra.” A lépcsőn van 
korlát, ezért az nem olyan veszélyes, 
mint a létra.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem 
törik közmondásra rákérdezve: „Ami-
kor tele van a hócipője az embernek.”
Nincsen rózsa tövis nélkül közmondásra 
rákérdezve: „Nem tudom.”
A beszélgetés során elmondja, hogy 
könnyebben dühös lesz. Például, ha 
csúnyát mondanak. Társaságtól függ az, 
hogy könnyebben fölidegesíti-e magát. 
Volt olyan, hogy vagdosta magát, de 
az már nagyon régen volt. A vagdosás 
nyugtatta meg. 
A válaszai adekvátak, abban az esetben, 
ha nem érti meg a kérdést, negatív vá-
laszt ad. Beszéde lassú tempójú, tartal-
milag szegényes, tőmondatokat használ, 
nyelvtanilag helyesen beszél. Szem-
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2010. október 1-től került át. A doku-
mentációk tanulmányozásából kiderült, 
hogy 18. életévének betöltésekor kérvé-
nyezték megváltozott munkaképességű-
nek nyilvánítását, így a 18. életévének 
betöltése óta rokkantsági járadékban 
részesül. 
2002-ben rokkantsági járadékra az jo-
gosult, aki az OOSZI illetékes szak-
véleménye alapján 25. életévének be-
töltése előtt teljesen munkaképtelenné 
vált, nyugellátást, baleseti nyugellátást 
részére nem állapítottak meg és 18. élet-
évét betöltötte (83/1987. (XII. 27.) MT 
rendelet a rokkantsági járadékról).

fenntartani, azonban a szociális jelzé-
seket könnyen félreértelmezheti. Az in-
dulatait késleltetni nem képes, robbané-
kony és ez a környezet irányában jelenik 
meg agresszív magatartás formájában. 
Egészségügyi előzményeiben súlyos 
testi megbetegedésre utaló adat nem 
ismert. Pszichiátriai előzményében kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékosság mar-
káns viselkedésromlással és impulzus 
kontroll zavar szerepel. 
Értelmi fogyatékosság miatt leszázalé-
kolták, gondnokság alatt áll. Gondnok-
ság alá helyezésének felülvizsgálata 5 
évenként történik. Zoltán gondnokság-
gal kapcsolatos feladatainak ellátása 

1. ábra: Genogram, a család kapcsolatrendszere
(Forrás: saját szerkesztés)

Jelölések: 

Er s kapcsolat:  

Gyenge kapcsolat: 

Megszakadt kapcsolat:  

Zoltán

Gyermek 1. Gyermek 2. Gyermek 3. Gyermek 4. Gyermek 5. 

Apa

Anya  

Éle�árs 

Testvér 1. 

Testvér 2. 

Testvér 3. 

Testvér 5. 

Testvér 6. 

Testvér 4. 

Testvér 7. 
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felgyújtotta házukat, így hajléktalanná 
váltak. Kapcsolatot azóta nem tartanak. 
Az élettársi viszonyukból 5 fiú gyerek 
született, akik állami gondozásban van-
nak. Zoltán habozás után ugyan, de fel 
tudja sorolni a gyerekek nevét, velük 
kapcsolatot ad hoc jelleggel tart.

Az ecomap segítségével a család és a 
társadalmi kapcsolati rendszerét térké-
peztük fel. Az egyén körülményeinek 
áttekintése a jelenre és a helyzet meg-
értésére vonatkozik, mely segítséget 
nyújt abban, hogy felmérjük környeze-
tének belső viszonyait, vizionálhatók 
legyenek az interperszonális kapcsolati 
rendszerek, szerepek, elvárások, érzel-
mi kötődések, erőforrások, az a szociá-
lis háló, amelyre élete során számíthat, 
támaszkodhat. Az egyén és tágabb kör-
nyezete közötti kapcsolatrendszerek 
vizsgálatához Ann Hartmann 1970-es 
években kidolgozott technikáját, legin-
kább a szociális munkában használatos 
„ökológiai térképet” használtuk (Sza-
bó, 2003).
A szociális támogató hálózatnak nagy 
szerepe van a változás menedzselésé-
ben, ösztönzésében, mivel az érzelmi 
támasznyújtáson túl nagyban hozzájá-
rulhatnak az adott személy önértékelé-
sének erősítéséhez. A fent ismertetett 
Ecomap alapján a legerősebb bázist 
Zoltán számára a gondnok jelenti. A két 
személyben bízik meg leginkább, tőlük 
vár segítséget. A munkát a továbbiak-
ban Zoltán erősségeinek, pozitív sze-
mélyiségjegyeinek feltérképezésével 
folytattuk, erre építve a további közös 
munka folyamatát, mely önértékelését, 
önbecsülését, önbizalmát növeli.

Kapcsolatrendszer: családi, lakóhe-
lyi háttér
Zoltán kapcsolati rendszerét a gen-
ogram és az ecomap szociometrikus 
technikáinak segítségével tártuk fel. A 
genogram strukturális diagram, mely-
nek segítségével a család több gene-
rációjának kapcsolatrendszerét, belső 
viszonyait tudjuk feltérképezni (Mc 
Goldrick és Gerson, 1985). Az álta-
lam összegyűjtött adatokat ábrázoltam 
a genogram segítségével, mely jól át-
láthatóan tükrözi a család működését, 
viszonyrendszerét, a családtagok kötő-
déseit, dinamikáját, ezáltal segít meg-
érteni, hogy a múlt eseményei hogyan 
befolyásolják a jelen mintákat.
Az életútinterjú és a segítő beszélgeté-
sek, rendelkezésre álló dokumentációk 
segítségével ismertem meg Zoltán sok 
problémás, lelkileg nagyon megterhelt 
életét. Édesapjával kapcsolata nagyon 
rossz volt, gyermekkorában folyamato-
san bántalmazta, később is napi szintű-
ek voltak az összetűzések, melyek fizi-
kai tettlegességgel végződtek. Később 
Zoltán a szülői házat elhagyta, megsza-
kította apjával a kapcsolatot. Apja há-
rom osztályt végzett, anyja analfabéta. 
Zoltán, szülő nélkül maradt, édesanyja 
48 éves korában méhnyakrákban, míg 
édesapja szintén rákos megbetegedés-
ben 59 évesen vesztette életét. A szülők 
házasságából összesen nyolc fiúgyer-
mek született. Zoltán testvéreivel rend-
szeres kapcsolatot tart, kivéve a legidő-
sebbet, aki öngyilkosságot követett el.
Zoltán jelenleg egyedül él, azonban 
korábban élettársi kapcsolatban volt 11 
évig. Kapcsolata élettársával, aki szin-
tén gondnokság alatt áll, négy évvel 
ezelőtt romlott meg, amikor az élettárs 
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rabig az édesapja mellett dolgozott a 
tehenészetben, azt követően segéd-
munkákat vállalt ami adódott az erdőn 
vagy a mezőgazdaságban. 
A közös munka során fontos a dicséret, 
a pozitív megerősítés. Nagyra kell érté-
kelni minden erőfeszítést, és a legfon-
tosabb abban segíteni, hogy értékesnek 
lássa önmagát. A jelent érintő problé-
mák, a múltbéli sikerek, a családi kap-
csolati háttér, a környezeti térkép, va-
lamint az erősségek meghatározásának 
segítségével tűztük ki az elérni kívánt 
célokat.

Pozitív erőforrások, korábbi életsza-
kaszok, múltbeli sikerek:
A pozitív erőforrások fokozott előtérbe 
helyezésére volt szükség, folyamatosan 
rögzíteni szükséges azokat, valamint 
emlékeztetni rájuk Zoltánt, mivel az 
alacsony önértékelés, rossz lelkiállapot 
miatt nem tudta magában felismerni az 
értékeit. 

Pozitív erőforrások:
 – Fizikai egészségi állapota jó 
 – Motiváció
 – Korábbi munkatapasztalat

Munka: Az iskolából történt eltaná-
csolása után, 17 éves korában egy da-

Jelölések: 

Er s kapcsolat: 

Gyenge kapcsolat:  

Konfliktusos kapcsolat: 

Gyámhivatal Gyermeko�hon 

Gondnok 

Nevel szül k

Gyermek 1. 

Gyermek 3. 

Gyermek 5. 

Gyermek 4. 

Gyermek 2. 

Zoltán

2. ábra: Ecomap, környezeti térkép
(Forrás: saját szerkesztés)
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san képessé válhasson a változásra, al-
kalmazkodásra. Segíteni kellett, hogy 
megértse az önmagáról alkotott reális 
és pozitív gondolkodás jelentőségét. 
Felismerje a külső és a belső motivá-
ciókat és a felelősségteljes munkavég-
zéssel kapcsolatos együttműködés, 
a közös vállalások fontosságát, ezek 
elősegítik a pozitív énkép kialakítását. 
Segíteni kellett annak felismerésében 
is, hogy a társadalmi reintegráció sze-
repe a saját életében is elősegítheti a 
társadalmi beilleszkedés folyamatát. 
Ha segítséget kér, minden helyzetből 
meg lehet találni a kivezető utat. Na-
gyon nehéznek bizonyult ez a feladat. 
Amikor sikerült Zoltánnak felismernie 
a sikereket a múltból, az hozzájárult 
ahhoz is, hogy az önmagáról alkotott 
pozitív énkép megerősödhessen, és 
újra értékelje magát. A múltbeli sikeres 
eseményekre építettünk és Zoltánnal 
együttműködve kerestük a megoldáso-
kat a jelenlegi nehézségeire. Ezáltal a 
megszerzett új viselkedési minták be-
vésődnek, és felülírják a régi, rosszul 
működő mintát. A rendszeres találko-
zás során áttekintettük az előrehaladás 
mértékét, és fontosnak tartottam a fo-
lyamatos pozitív megerősítést, a dicsé-
retet is. Az erőfeszítések jutalmazása, 
dicsérete ugyanolyan lényeges a közös 
munka során, mint az eredmények ese-
tében.
Az ügyei intézése mellett sokat beszél-
tünk neki a munkavállalás előnyeiről, 
szükségességéről. A munkabérrel járó 
magasabb bevétel előnyeiről, amivel 
életvitele pozitív irányba mozdulhat 
el. Igyekeztünk felkelteni érdeklődé-
sét, motivációját és a vágyat arra vo-

Célok:
 – A munkavégzéshez szüksé-

ges képességek fejlesztése
 – Munkahely megtalálása, 

munkavégzés
 – Pszichés támogatás

További célok:
 – További szabálysértések el-

kerülése
 – A lakhatási körülmények ja-

vítása

Lépések a probléma megoldása ér-
dekében
Mivel sok problémát kellett megolda-
ni, amelyekhez elérni kívánt célokat 
rendeltünk, ezért azok kezelését egye-
sével, lépésenként lehetett végrehaj-
tani. Első lépésként fontos volt, ami 
később a sikeres munkavégzés során 
kiemelt szerepet kap a személyiség, 
az önismeret fejlesztése, stressz- és 
konfliktuskezelés, a reális önértéke-
lés kialakítása. Zoltán is, mint sokan 
a betegségeikkel folytatott küzdelem, 
az ebből fakadó bűntudat és a rossz 
szociális helyzete miatt, értéktelennek, 
reményvesztettnek érezte magát. Fon-
tos azoknak a környezeti tényezőknek 
az ismerete, amelyek alakíthatják az 
egészségi állapotot és az egyén egész-
ségmagatartását. Az egészségi állapot 
és társadalmi helyzet komplex jelensé-
geit együttesen vizsgálva az egészségi 
állapotban bekövetkező negatív válto-
zás hátrányos helyzetbe hozza a bete-
get és családtagjait egyaránt. Ugyan-
így a pozitív változás kedvezőbben 
hat, jobb helyzetbe hozza az érintettet 
és családtagjait (Kullmann, 2012). To-
vábbi célként tűztük ki, hogy fokozato-
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alkalmazkodás és az önálló ügyintézés 
képességei, valamint a helyes és elvárt 
viselkedés elemei elsajátíthatók. Az 
egész folyamatnak ez csak egy részét 
képezi, hiszen mindemellett rendszere-
sen figyelemmel kell kísérni a személy 
helyzetét, lelkiállapotát, s ennek tükré-
ben lehet cselekvési tervet kidolgozni.
A településen, ahol Zoltán él nagyon 
kevés a munkalehetőség, még keve-
sebb az olyan munkakör amit Zoltán 
képes ellátni. Zoltán a közös munkánk 
eredményeként nyitottá vált, munka-
végzésre felkészült, kellően motivált 
lett a munkavégzés irányában, így fel-
vettük a kapcsolatot a munkáltatóval, 
ami Zoltán készségeinek és képessége-
inek megfelelő munkakörben is kínál 
munkalehetőséget. Zoltánt felkészítet-
tük a munkáltatóval történő találkozás-
ra, majd felvételt nyert egy vállalko-
záshoz, ami állattartással foglalkozik. 
A munkaerőpiaci integráció azonban 
nem ér véget a képzettségnek, egészsé-
gi állapotnak, érdeklődési körnek meg-
felelő munka megtalálásával és a sike-
res felvétellel, munkába állással. Az 
ügyfelek többségénél, így Zoltánnál 
is a munkakezdést követően számos 
nehézség merült fel. A hosszan tartó 
munkanélküliség következményeként 
rendkívül nehéz volt számára a napi 
rutin kialakítása illetve megtartása, 
annak ellenére is, hogy erre korábban 
készültünk, rendszert vittünk az élet-
vezetésébe. Problémát jelentett a mun-
kahelyi normáknak való megfelelés, 
így a munkaközi szünetek betartása, a 
teljesítménykényszer, a munkautasítá-
soknak megfelelő munkavégzés, a fel-
merülő konfliktusok kezelése és egy-

natkozóan, hogy felmerüljön benne a 
dolgozni akarás gondolata. Zoltán nem 
rendelkezett reális célállás elképzelés-
sel, így meghatároztuk az elhelyez-
kedést gátló körülményeket. Továbbá 
a megoldásokat is meghatároztuk a 
munkára való felkészüléssel kapcso-
latos célokat, valamint ezek meg-
valósításához szükséges lépéseket, 
tevékenységeket és a hozzáférhető esz-
közöket. A beszélgetések során szeret-
tük volna elérni, hogy Zoltán képessé 
váljon a munkavállalását akadályozó 
tényezőknek és életviteli nehézségei-
nek felismerésére, megfogalmazására, 
ugyanakkor aktívan működjön közre 
helyzete javításában. Fontos volt ese-
tében, hogy képes legyen felismerni a 
munkavállaláshoz szükséges lehetősé-
geket és tudjon alkalmazkodni a mun-
kaképesség megőrzéséhez szükséges 
speciális körülményekhez, képessé 
váljon azonosítani azokat a személye-
ket, akik a munkavállaláshoz segítsé-
get nyújthatnak. Zoltánnal közösen 
térképeztük fel az erőforrásait, erőssé-
geit, érdeklődését, és az egészségká-
rosodási profiljával összeegyeztethető 
munkaköröket. Felmértük a munkavál-
lalással kapcsolatos korlátokat, feltéte-
leket és lehetőségeket. A találkozások 
alkalmával kiemelt hangsúlyt fordítot-
tunk Zoltán aktivitásának növelésére, 
az álláskeresést akadályozó tényezők 
elhárítására. Fontos lépés volt, hogy az 
addigi életvitelét, életvezetését akarja 
és képes legyen megváltoztatni a mun-
kavállalása érdekében. A csoportos 
munkavégzés törvényszerűségei, an-
nak előnyei, nehézségei megtaníthatók 
és megtanulhatók. A beilleszkedés, az 
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teljesítmény elérhető. Fontos, hogy 
figyelembe vegyük a munkába álló 
dolgozók előzetes elvárásait, elkép-
zeléseit is a szocializáció szempont-
jából. Ha ezek az elvárások reálisak, 
akkor a beilleszkedés sikeresen megy 
végbe. A dolgozni kívánó személyt 
segítő tanácsadón kívül azonban fon-
tos szerepe van a befogadó szervezeti 
kultúrának is. A tapasztalatok és a ku-
tatások azt mutatják, hogy a támogató 
szervezeti kultúra illetve a progresszív 
szellemű támogató kultúra a legide-
álisabb a valamilyen okból hátrányos 
helyzetűnek tekinthető munkavállalók 
alkalmazásához. Itt vannak jelen azok 
az értékek, mint a tolerancia, a támo-
gatás, az elfogadás, az együttműködés, 
a megbecsülés, amelyek befogadják il-
letve megkönnyítik a munkaerőpiacra 
visszalépni, integrálódni szándékozó 
munkavállalók munkahelyi alkalma-
zását és beilleszkedését (Jones, 1997). 
A munkahelyi szocializációnak két ol-
dala van: egyrészt jelenti az egyénnek 
a munkához illetve munkakörhöz való 
eredményes alkalmazkodását, más-
részt az új munkavállalónak az adott 
munkahelyre, munkaszervezetbe való 
sikeres beilleszkedését (Antalovits, 
2000).

Csatát nyertünk!
Zoltán lakóhelyének vonzáskörzeté-
ben a foglalkoztatottsági ráta alacsony. 
A településszerkezetből adódóan a 
viszonylag kis távolságok megtétele 
is komoly kihívást jelent, sok esetben 
meghiúsítja a munkavállalást. 
Zoltán rendszeres jövedelemmel ren-
delkezik. Az élettársa által felgyújtott 

általán a munkahelyi szocializáció, a 
munkahelyi hierarchia felismerése, el-
fogadása és alkalmazása. A felmerülő 
problémákra egyesével és azonnal kel-
lett reagálni és kivitelezhető megoldási 
tervet készíteni, nehogy olyan mértékű 
probléma, konfliktushelyzet alakuljon 
ki, amit már nem lehet kezelni.

Munkahelyi szocializáció
Kitérnék a sikeres munkahelyi szo-
cializációra, hiszen ez teszi lehető-
vé a munkavállalók számára, hogy 
megértsék az adott szervezet kultúrá-
ját, amelyben hatékonyan működnek 
(Schein, 1988). Az új belépő egy ösz-
szetett szituációba kerül és általában 
bizonytalan abban, hogyan viselked-
jen az új szociális közegben. A mun-
kahelyi szocializáció, egy komplex 
szociális tanulási folyamat, amely 
megköveteli az új alkalmazottaktól, 
hogy elfogadják a feladatstruktúrát, a 
teljesítménykövetelményeket, a cso-
portnormákat, a munkaszerepeket és 
az új kultúrát (Moxley és Finch, 2003). 
A foglalkoztatás során felmerülő prob-
lémák megoldásában kulcsfontossá-
gú szerepe lehet a személyre szabott 
segítségnyújtásnak. A munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetű egyé-
nek munkakörnek való megfelelé-
sét úgy biztosíthatjuk, ha eleve olyan 
munkát kínálunk, ami lehetővé teszi 
képességeik kibontakozását. A munka-
végző képesség, amely a munkakörhöz 
való sikeres alkalmazkodást alapoz-
za meg, meghatározott intervallumon 
belül értelmezhető. Ha megvannak a 
kulcsképességek, amik megalapozzák 
a sikeres munkavégzést, akkor a kívánt 
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pozitívan befolyásolták Zoltán élettel 
való elégedettségét. 

Következtetések, javaslatok: Milyen 
eredményeket tudtunk elérni? 
Megállapítható, hogy Zoltán kapcso-
latrendszere átalakult a megtett út 
alatt: Új kapcsolatokat létesített, mun-
kahelyén beilleszkedett. Adósságai 
kiegyenlítésre kerültek. Folyamato-
san dolgozik, ami lehetővé teszi a lét-
fenntartással kapcsolatos kiadásainak 
finanszírozását. Minden ember sze-
mélyiségéből, szociális hátteréből adó-
dóan más, nem lehet mindenkin segíte-
ni. Azonban úgy véljük, a megváltozott 
munkaképességűek, ezen belül a gond-
nokság alatt élők is megérdemlik az 
esélyt, az elsőre reménytelennek tűnő 
helyzetekben, és a végeredmény igen-
is lehet pozitív. Hasonló eredmények 
elérése véleményünk szerint egyéni, 
személyre szabott segítségnyújtással, 
hosszú távú támogatással, a szakembe-
rek együttműködésének megteremté-
sével lehetséges. Ezért is tartottuk fon-
tosnak, hogy ezt az esetet bemutassuk, 
mert a siker, a végkifejlet Zoltán érde-
me. Az ő pozitív hozzáállása, akarata 
együttműködési szándéka nélkül nem 
formálódott volna a személyisége, és 
nem tudott volna a változásokhoz al-
kalmazkodni. Csak útmutatásra volt 
szüksége, az úton Zoltán ment végig. 

Összefoglalás
Az Európai Unióban minden hatodik, 
Magyarországon minden tizedik em-
ber egészségkárosodásának mértéke 
kihatással van életvitelére. Ahogy a ta-
nulmány elején jeleztük, a gondokság 

lakóháza után gyakorlatilag Zoltán 
hajléktalanná vált. A vállalkozó biz-
tosított számára telephelyén lakhatási 
lehetőséget, így ez a probléma is meg-
oldódott. Az utóbbi időszakban mun-
kabérből származó bevétele jelentősen 
nőtt, aminek következtében a korábbi 
időszakban felhalmozódott tartozásai 
kiegyenlítésre kerültek. A munkabé-
rét, ellátását Zoltán két részletben kap-
ja, fizetésének rá eső felét lakossági 
folyószámlájára utalja a munkáltató, 
rokkantsági ellátását postai úton kap-
ja meg.  A munkabérének másik fele 
a gyámhatóság által fenntartott szám-
lára érkezik, amit az engedélykérés, a 
határozathozatal, és pénzfelvétel idő-
igényessége miatt a hónap végén ad 
át részére gondnoka, most már egy 
összegben, a rokkantsági járadékának 
másik felével együtt. Fizetését, ezen 
feltételek mellett be tudja osztani, 
adóssága nem keletkezett, pénzt soha 
nem kér a megbeszélt dátum előtt. 
Segítséget hivatalos ügyek intézése 
esetén továbbra is igényel. Felme-
rült annak lehetősége is, hogy szeret-
ne a jelenlegi tartózkodási helyéről, 
a vállalkozó telephelyéről elköltözni, 
amelynek feltételei és megvalósításá-
nak részletes kidolgozása folyamatban 
vannak. 
Zoltán az elmúlt időszakban hosszú 
utat tett meg és még sok-sok erőfe-
szítés vár rá annak érdekében, hogy 
életszínvonalát, életminőségét szinten 
tartsa és tovább javítsa. A 2017 őszén 
történt megismerkedésünk óta eltelt 
időszakban, Zoltán életében viszony-
lag rövid idő alatt számos terület átala-
kult, azonban ezek a változások immár 
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millióval csökkenjen a szegénységben 
élők vagy az elszegényedés és a társa-
dalmi kirekesztés kockázatának kitet-
tek száma. 
Az Európa 2020 stratégiában meg-
fogalmazott iskolából történő lemor-
zsolódási arányt az intézkedések kö-
vetkeztében több tagállam sikeresen 
csökkentette, azonban ez a tendencia 
nem mondható el a fogyatékkal élők-
re. Helyzetük rendkívül hátrányos az 
iskolaelhagyások tekintetében, mivel 
EU-szinten a fogyatékos fiatalok több, 
mint 21%-a hagyja abba idő előtt a tanu-
lást. A korai iskola elhagyás hátterében 
több probléma áll: az oktatáshoz való 
hozzáférhetőség hiánya, a fizikai, épí-
tészeti akadályok, amelyek jelentősen 
megnehezítik vagy ellehetetlenítik az 
oktatásban való részvételt. A kialakult 
állapotot előidézheti a megfelelő okta-
tási módszerek, és segítő eszközök hiá-
nya is. A képzéseket idő előtt elhagyók 
gyakorlatilag végzettség nélkül lépnek 
be a munkaerőpiacra jelentős, halmo-
zott hátránnyal indulva. A képzettség 
hiánya csökkenti beilleszkedési esé-
lyüket, a technológiai változásokhoz 
való alkalmazkodóképességüket, ru-
galmasságukat is. Az Európai Unióban 
a 30-34 évesek közel 40%-a rendelke-
zik felsőfokú vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel, ami szintén teljesíti a 
Stratégia által kitűzött célt. Azonban, 
ha a fogyatékkal élők között vizsgáljuk 
az arányt, már jóval kedvezőtlenebb 
adatokat kapunk. Esetükben a felsőfo-
kú vagy azzal egyenértékű végzettség-
gel rendelkezők aránya még a 30%-ot 
sem éri el. A fogyatékosság mértékét 
vizsgálva láthatjuk, hogy a 30-34 éves 

alatt állók a fogyatékkal élők csoport-
ját képezik, gyakorlatilag alig találha-
tó összegyűjtött, rendezett és elérhető 
adat vonatkozásukban Magyarorszá-
gon. Az államok felismerték, hogy a 
fogyatékkal élők megváltozott munka-
képességű személyek, így a gondokság 
alatt állók esélyeinek növekedéséhez, 
a hátrányaik leküzdéséhez szükséges 
az állami és a civil szereplők összehan-
golt működése a társadalmi, a gazdasá-
gi integráció elősegítése érdekében. Az 
„Európai fogyatékosságügyi stratégia 
2010-2020: megújított elkötelezettség 
az akadálymentes Európa megvalósí-
tása iránt” célkitűzése szerint 2020-ra 
a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek körében 75%-os arányt kell 
elérnie a foglalkoztatási rátának. A 
2010-2020 közötti időszakra vonatko-
zó Európai Fogyatékosságügyi Straté-
gia átfogó célkitűzése az, hogy erősítse 
a fogyatékossággal élők pozícióját an-
nak érdekében, hogy teljes mértékben 
élhessenek jogaikkal és teljes körűen 
részt vehessenek a társadalomban és 
az európai gazdaságban, különösen az 
egységes piac keretében. A célkitűzé-
sek elérésének érdekében a Bizottság 
nyolc cselekvési területet jelölt ki: 
akadálymentesítés, részvétel, egyenlő-
ség, foglalkoztatás, oktatás és képzés, 
szociális védelem, egészség és külső 
fellépés. Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban az alábbi három cél eléré-
sét emelték ki a tagállamok: a 20–64 
éves lakosság 75%-a rendelkezzen 
munkával; az iskolai lemorzsolódási 
arány 10% alá csökkenjen, és a 30–34 
évesek legalább 40%-a rendelkezzen 
felsőfokú végzettséggel; legalább 20 



45

Sport- és Egészségtudományi füzetek

2021 V. Évfolyam 2. szám / 2021.

tődés. A gazdaságilag aktív népességet 
a foglalkoztatottak és a munkanélküli-
ek alkotják. Az európai uniós munka-
erő-felmérés (EU MEF) meghatáro-
zása szerint, a foglalkoztatott az a 15. 
életévét betöltött személy, aki a bázis-
héten akár csak egy órán át, de munkát 
végzett fizetés, nyereség vagy családi 
haszon ellenében. 2016-ban az EU-
28-ban a 20–64 éves korcsoport teljes 
foglalkoztatási rátája az európai uniós 
munkaerő-felmérés szerint 71,1% volt, 
ami az Unióban valaha mért legmaga-
sabb éves átlag, azonban a fogyatékkal 
élők foglalkoztatása az Európai Unió-
ban 57%-os volt, ami jelentősen elma-
rad a nem fogyatékkal élők foglalkoz-
tatási rátájától (EU MEF). 
Ahogy azt már tanulmányunk elején 
jeleztük, a fogyatékkal élők csoportját 
képezik a gondnokság alatt állók. Kü-
lön statisztika nem készül velük kap-
csolatosan, azonban általánosságban 
elmondható, hogy nagyon elenyésző 
százalékuk vesz részt a foglalkoztatás 
valamilyen formájában. Azon gond-
nokság alatt álló személyek esetében, 
akiket a bíróság cselekvőképességük-
ben részlegesen korlátozott, érdemes 
lenne figyelmet fordítani a munkaerő-
piaci integrációra akár a támogatott 
foglalkoztatás, akár a nyílt munkaerő-
piac keretei között. A saját otthonuk-
ban élők többsége a számára megál-
lapított ellátásból él, ami sok esetben 
a létfenntartáshoz is alig elegendő a 
különböző állami és szociális juttatá-
sok igénybevétele mellett. Zoltán szá-
mára nagykorúvá válásakor, 2002-ben 
21.300Ft rokkantsági járadékot állapí-
tottak meg. Jelenleg 2020-ban 38.670.

fogyatékkal élő korosztály tekinteté-
ben a súlyos fogyatékkal élők 18-%-
a, a mérsékelten fogyatékosok 31%-a 
rendelkezik diplomával vagy azzal 
egyenértékű felsőfokú végzettséggel. 
Az oktatásban töltött évek száma je-
lentősen növeli a foglalkoztatottság 
arányát a fogyatékkal élők és a nem 
fogyatékkal élők között. A felsőfokú 
oktatásban (rövid ciklusú felsőoktatás, 
alapképzés, mesterképzés és doktori 
képzés, vagy ezekkel egyenértékűek) 
részesült 25–64 éves korosztály fog-
lalkoztatási rátája az EU 28 tagállamá-
ban 84,8% volt 2016-ban, ami jóval 
meghaladta a legfeljebb alapfokú vagy 
alsó/középfokú oktatásban résztvevő-
két (54,3%). Az EU 28 tagállamában 
a legfeljebb felső/középfokú vagy 
nem felsőfokú posztszekunder képzés-
ben részesültek foglalkoztatási rátája 
74,8% volt. A fogyatékkal élők eseté-
ben a legmagasabb végzettséggel ren-
delkezők foglalkoztatási aránya 69,3 
%-os, a középfokú végzettségűeké 
56,4-os, az alapfokú vagy középfokú 
képzésben részesülők foglalkoztatási 
rátája 32,6-os ugyanebben az évben. 
Az adatok alapján egyértelmű, hogy az 
oktatás jelentősen növeli a munkahely 
megszerzésének esélyeit. Általános-
ságban elmondható, hogy az Európai 
Unióban a fogyatékos és a megvál-
tozott munkaképességű személyekre 
jellemző az alacsony gazdasági akti-
vitás. Sokan közülük a munkaerőpia-
con történő elhelyezkedés nehézségei 
miatt inkább az inaktivitást választják, 
aminek számos következménye lehet: 
elszegényedés, további egészségügyi 
problémák, és a társadalmi kirekesz-
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see, videogames and its competitive 
form, the eSport, has went so fast from 
our living rooms to hundreds of thou-
sands of viewers to vast arenas among 
thousands of users that neither law, nor 
economics have been able to meet an 
accepted definition, or even come up 
with a spelling. In this dissertation, we 
examine, from a legal, philosophical, 
and health science perspective, wheth-
er or not e-sport can be considered a 
sport.

Célkitűzések 
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, 
vajon a 21. század információs társa-
dalmának egyik leggyorsabban fejlődő 
jelensége, az e-sport, sportnak tekint-
hető-e jogi, társadalom- vagy egész-
ségtudományi szempontból.

Bevezető
Jelen tanulmány jogi, társadalom- és 
egészségtudományi (illetve érintőle-
gesen filozófiai) szempontból vizsgál-
ja azt, hogy vajon ez e-sport sport-e 
kifejezetten tudományos tekintetben. 
Magyarországon a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény nem ad lehetőséget arra, 
hogy sportnak nevezzük az e-spor-
tot, hiszen a sportági besorolást nem 
nyerte el a jelenség (a sportról szó-
ló törvény, 2021). Mégis általánosan 
megfigyelhető, hogy a teljes magyar 
piaci környezet olyan jogi álláspontra 

Absztrakt

Az ipar 4.0 olyan digitális világot ho-
zott el számunkra, mely társadalmunk 
alapvető rendjét, hétköznapjainkat és 
a tudományt is reformálja, továbbá 
olyan alapvető kérdéseket reformál, 
mint az emberi civilizáció hajnala 
óta  konzerválódott, tan- és történe-
lemkönyveinkben konszenzust nyert 
jelenség: a sport. Ahogy látni fogjuk, 
a szabadidő eltöltésének újkori vívmá-
nya, a videójáték és annak kompetitív 
formája a sport, olyan gyorsan került 
az otthonokból hatalmas arénákba né-
zők százezrei közé, hogy sem a sport-, 
sem a jog-, sem a közgazdaságtudo-
mányok nem voltak képesek egyelőre 
elfogadott definícióval, vagy írásmód-
dal sem előállni. Jelen dolgozatban azt 
vizsgáljuk jogi, filozófia és egészségtu-
dományi szempontból, hogy az e-sport 
vajon sportnak tekinthető vagy sem.

Abstract

The digital world that Industry 4.0 has 
brought us is reforming the basic order 
of our society, our everyday lives and 
also science and it gives new perspec-
tive for important issues such as the 
phenomenon that has been conserved 
since the dawn of human civilization 
and what is a consensus in our history 
and textbooks: the sports. As we will 

NOVÁK PÁL , SZENTEI ANDRÁS 

MIÉRT SPORT AZ E-SPORT ÉS MIÉRT NEM AZ?

WHY ESPORT IS A SPORT AND WHY IT IS NOT?
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nem követelné meg (sőt, logikusan 
meg kéne, hogy akadályozza) azt a pi-
aci attitűdöt, illetve gyakorlati viselke-
désformát, aminek eredményeként az 
e-sport erőit kihasználni kívánó szer-
vezetek nagy része civil szervezet. 

Anyag és módszer
A cikk alapját képező vizsgálatok kva-
litatív jellegűek, melyeket snowball 
módszerrel választottunk ki, az on-
line tudományos munkákat összegző 
keresőmotorok (Pubmed, Microsoft 
Academic, Google Scholar) e-sportra 
vonatkozó találatai alapján. A fizikai 
aktivitás és az e-sport keresőszavak 
megléte volt a feltétele a tudományos 
munkák beválasztásának. Kizárás-
ra került minden olyan tudományos 
munka, amely nem tartalmazott a fenti 
keresőszavak alapján releváns infor-
mációkat a témában. Ezek alapján ösz-
szegeztük a kutatás időpontjáig megje-
lenő releváns forrásokat.

Eredmények
Sportjogi szempontból, az e-sport nem 
minősül sportnak. Jelenleg az e-sport 
nem elismert a NOB által, mint sport 
tevékenység. Ezáltal nem is részesül-
hetnek az e-sport tevékenységet vég-
zők sportösztöndíjakban sem. Nincs 
egyetemes elfogadott definíció jelen-
leg az e-sportra, ezért nehéz értelmez-
ni a különbözőség mentén. Gazdasági 
szempontból főleg profitorientált cégek 
írányítják az e-sport ipart, mely a szó-
rakoztató iparág részét képezi. A nem-
zetközi jogi szabályozások részben így 
is vonatkoznak az e-sport résztvevőire, 
amit egyes kiadók és fejlesztők külön-

helyezkedett, mely szerint az e-sport 
egy sportág. (Magyarország Bíróságai, 
2021) Ezt világosan mutatja a www.
birosag.hu köznyilvános adatbázisa 
összehasonlítva www.e-cegjegyzek.
hu adatbázisával, mely webhelyekről 
kiderül, hogy az e-sporttal foglalkozó 
szervezetek döntő többsége Magyar-
országon civil szervezet, azon belül 
egyesület, ami sport- és szabadidőte-
vékenység végzése végett jött létre. 
Ehhez képest a gazdasági társaságok 
száma eltörpül, civil szervezeteket ala-
pítanak tehát az emberek azért, hogy 
piaci alapon részt vehessenek a hazai 
e-sport élet gyakorlatában. Jelen tanul-
mány a fenti célok mellett tehát azt a 
jelenséget is fogja vizsgálni, hogy az 
e-sport bár jogi értelemben nem sport, 
mégis a piaci attitűd azt sugallja, hogy 
már az, vagy az lesz. 
Természetesen az, hogy civil szerve-
zeteket hoznak létre a piaci szereplők 
e-sport tevékenység végzése érdeké-
ben tökéletesen racionális lépés volna 
egy sportág esetében. Hazai és nem-
zetközi szerződések határozzák meg 
azt a jogviszonyt, amelynek keretében, 
pontosabban amelynek határai kö-
zött maga az adott sporttevékenység 
szövetségi környezetben, mely meg-
határozott sportszervezetek tagjaként 
folytatható, ezt taxatíven felsorolja a 
sportról szóló törvény: „Sportszerve-
zetek a sportegyesületek, a sportvál-
lalkozások, a sportiskolák, valamint az 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítványok”. (a sportról szóló tör-
vény, 2021) A tény, hogy az e-sport 
nem sport jogi értelemben és a fenti 
rendelkezés együttesen természetesen 
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továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány 
által alapított ösztöndíj, melynek célja 
a felsőoktatási intézményekben hallga-
tói jogviszonnyal rendelkező olimpiai 
vagy paralimpiai sportágakban spor-
toló azon hallgatók támogatása, akik 
tanulmányaik ideje alatt eséllyel ren-
delkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, 
világbajnoki vagy olimpiai, paralim-
piai érmet szereznek.” (Magyar Sport-
csillagok Ösztöndíjról szóló Korm. 
rendelet, 2021)
Látható ez esetben is, hogy csak olim-
piai sportágak művelése esetén lehet 
elnyerni az ösztöndíjat, a példákat 
ha nem is vég nélkül, de egészen ad-
dig lehetne sorolni, amíg el nem fogy 
valamennyi magyarországi sportösz-
töndíj. Egyébként sok, az e-sporthoz 
hasonló jelenség kapcsán merült fel a 
kérdés, vajon sport-e, ilyen pl. az on-
line póker. (Lovinger, 2014) Az online 
póker több szempontból szenved azo-
nos, legalábbis hasonló „tünetekben”, 
mint az e-sport. Többek álláspontja, 
hogy nem minősül szerencsejáték-
nak (Dufourab, Morvannoub et. al., 
2019)   mert a játékoson múlik, hogy 
sikerül-e nyernie  vagy sem, a szeren-
cse ebben bár közre játszik, nem azon 
múlik, hogy a játékos nyer vagy veszít, 
hanem a megjátszott tétek nagyságán, 
a vakmerőségen, a látszaton, amit ké-
pes egy ügyes játékos fenntartani, a 
„blöff” erején. Mégsem hallani erős 
tiltakozást az ellen, hogy nem tekin-
tik sportnak ezt a játékot. Egyébként 
a piac általános várakozásán felül 
hazánkban (hiszen szinte kizárólag 
sportszervezeteket alapítanak Magyar-
országon a verseny fenntartására) igen 

bözően értelmezhetnek, ezért ebben 
sem tudjuk kijelenteni, hogy egységes 
képet mutatnának. Egészségtudomá-
nyi szempontból egyes kutatások sze-
rint az e-sport hasonlóságokat mutat 
a tradicionális sportversenyekkel fizi-
kai aktivitási mutatókban, mint magas 
pulzusszám, emelkedett vérnyomás 
értékek. Ezen tényezők a versenyhely-
zetben fellépő stressz jelei is lehetnek, 
illetve az ismételt precíziós kézmozdu-
latok megterheléséből is adódhatnak. 

Sportjogi megközelítés
Feltehetően a sportról szóló törvény 
16. § (2) bekezdése – legalábbis stilá-
ris jegyeiben - a hagyományos sport-
szervezeti felépítést irodalmi tisztel-
géssel tükröző módon, nem kizárólag 
szabályt alkotva, de hazánk uralkodó 
sportszervezeti attitűdjét is megfe-
lelő nyomatékkal átadva deklarálja: 
„A sportegyesület a magyar sport ha-
gyományos szervezeti alapegysége, a 
versenysport, a tehetséggondozás, az 
utánpótlás-nevelés és a szabadidősport 
műhelye”. Tehát, mint alapvető szer-
vezeti egységet jeleníti meg a törvény 
a sportegyesületet, értelemszerűen egy 
olyan környezetben, ahol mindez kö-
telező erővel is bír. Vagyis nem csoda, 
hogy Magyarországon a sport szó elter-
jedése miatt kialakult ez a viselkedés-
forma, ellenben az igen érdekes, hogy 
nem változik. Hiszen Magyarországon 
nem lehet pl. klasszikus sportösztöndí-
jat adni e-sportolóknak, csak egy gyors 
példát kiragadva: a Magyar Sportcsil-
lagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 
28.) Korm. rendelet 1. §-a szerint 
„A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a 
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gén” (Dawkins, 1986) elméletében 
megpedzegetett akció-reakció alapú 
agya előfordulhat, hogy annyira be-
folyásolható, hogy akár az Amerikai 
Egyesült Államokban választást le-
het nyerni(Universidad Carlos III de 
Madrid, 2018) egy ilyen ún. horizon-
tális platformmal (Ződi, 2018), mint 
a Facebook. Az érdekes, hogy eleve 
vadiúj szabályozás szükséges ahhoz, 
hogy képesek legyünk szabályozni 
az információs társadalom, mint új 
szektor (Ződi, 2018) kihívásait, de va-
jon ha bebizonyosodik a fent említett 
döntéselmélet (mely koncepcióra épül 
egyébként a Nobel díjas Francis Crick 
elméletéből létrejött neuromarketing is 
(Logothetis, 2004) nevezetesen, hogy 
minden egyes ember személyisége 
puszta reakció, amelyet a világra ad, 
akkor érdemes lehet feltenni a költői 
kérdést: a korlátlan befolyásolás ellen 
is szükséges hozni egy szabályt az e 
teória szerint esetlegesen bekövetkező 
jövőben? Mi van akkor, ha Ződi Zsolt 
elméletét tovább gondolva megvizs-
gáljuk a videojátékipart és az e-sportot 
(melyet elfogadott definíció hiányában 
egyszerűen úgy jelölünk meg most is, 
mint a videojátékokkal való kompeti-
tív tevékenységforma) és az elképzelt 
óceán hasonlatában a Google, mint 
világítótorony, a Facebook mint sziget 
mellett maga a videojáték lehet a vég-
telen óceán játékos élővilága. Persze 
ez egy távoli és tudományosan nehe-
zen értelmezhető hasonlat, viszont az 
egy tény, hogy a videojáték nem csak 
egy újabb G.I.JOE., LEGO, vagy Bar-
bie szerű szórakoztató tárgy, ami mint 
a kisvasút, szintén elektromos és ki-

kevés fókusz helyezkedik arra, hogy 
az e-sportot sportnak tekintsék és en-
nek könnyen lehet az egyik oka pont 
az, hogy milyen nehéz alkalmazni rá a 
megfelelő jogi szabályozást. Ugyanis, 
ahogy jelen tanulmányban is látható 
lesz a későbbiekben szigorúan egész-
ségtudományi szempontból nem elha-
nyagolható a szignifikáns kapcsolat az 
e-sport és a klasszikus sportok között. 
Mégis érdekes kérdésként merülhet fel 
az, hogy vajon ha 1999-ben nem pub-
likálja egy újságíró (Winer, 2019) az 
e-sport kifejezést, így megjelölve egy 
online videojáték versenyt, mi lett vol-
na a sorsa ennek a jelenségnek. 

Társadalomtudományi, 
sportfilozófiai megközelítés
Ződi Zsolt (Ződi, 2018) érdekfeszítően 
világít rá arra, hogy a Facebook és a 
Google, mint horizontális platformok 
milyen erős szabályozási módosítást 
követelnek az információs társadalom 
jelensége mögött a jogalkotóktól. Egy 
olyan világban, ahol az emberek he-
lyett dolgozva, profitot termelve, egy 
algoritmus 360.000 munkaórát spó-
rol meg egy cégnek (Sullivan, 2017) 
értelemszerűen szükséges lesz telje-
sen új perspektívából megközelíteni 
a szabályozási kihívásokat. Ugyan-
csak Ződi Zsolt megfogalmazásában 
a Google egy világítótorony az inter-
net óceánjában, a Facebook pedig egy 
sziget ahol lehetőségünk nyílik a saját 
magunk által preferált tartalom ösz-
szegyűjtésére és a közelmúltig nem is 
igazán sejtettünk a szabályozás mögött 
egyebet. Senki nem gondolta, hogy a 
homo sapiens Richard Dawkins „önző 
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nosa és/vagy felhasználási jogosultja. 
És itt gyorsan meg is ragadnánk az 
alkalmat, hogy differenciáljuk ettől a 
klasszikus sportokban már oly régóta 
jelen lévő ernyőszervezeteket, mint pl. 
a FIFA. Míg az egyik egy sport érdek-
képviseleti, nemzetközi szerződésen 
alapuló szervezet, melynek célja gya-
korlatilag a futball és futball szereplő-
inek minden lehetséges eszközzel való 
támogatása, addig egy multinacionális 
cégóriás térnyerése mellett végső so-
ron szükségszerű az érdekképviselet 
az adott országok törvényei és a nem-
zetközi megállapodások miatt, de ta-
nulmányok boncolgatják azt is, hogy 
miért van szüksége egy cégnek a profit 
érdekében (Spangler, Pompper, 2011) 
olyan startégiát kidolgozni, amellyel 
társadalmi felelősségének is eleget tud 
tenni.)

Számtalan jogszabály kényszeríti nem-
zeti és nemzetközi szinten a vállalato-
kat arra, hogy társadalmi felelősséget 
vállaljanak, de érdekes kérdés felvetni 
az e-sporttal kapcsolatban (melynek 
konszenzus alapú, elfogadott definí-
ciója a mai napig nincs), hogy milyen 
társadalmi felelősséget vállalnak az 
olyan multinacionális cégek mint a 
Microsoft, az Activision vagy éppen a 
Ubisoft, amikor nem is tisztázott pon-
tosan az, hogy e felelősség első sor-
ban milyen jellegű. Sportjogi (jelenleg 
nem, jogi értelemben az e-sport nem 
sport, ahogy ezt tisztáztuk már)? Pia-
ci? Mi történik a játékosokkal, a ver-
senyszervezőkkel ha egy cég monopol 
helyzetbe kerül az e-sport területén? 
Jelenleg polgári jogi környezetben ke-

zárólag abban különbözik tőle, hogy 
kell hozzá egy televízió. Mert a katód-
sugárcsöves szórakoztató eszköz - az 
első videojáték – (Amerikai Egyesült 
Államok Szabadalmi Hivatala, 1947) 
megjelenése óta ezt a megközelítést 
alkalmazta a tömegmédia és a társa-
dalom és ez egyenes ágon korrelálhat 
azzal, hogy a kompetitív részét ennek 
sportnak tekintjük. De ha közelebbről 
vizsgálódunk, akkor azt tapasztalhat-
juk, hogy a videojátékokat felhasz-
nálják 2003 óta az oktatásban (Simul, 
2003) az egészségügyben (Stern, 2016) 
(a sebészek motorikus képességeinek 
fejlesztésében) sőt, ezen felül segíti a 
tudományos felfedezéseket (Rubota, 
2019), a rehabilitációt stb. Hol találha-
tó itt a gyerekjáték? Hol található itt e 
tanulmány témája: a sport? 

Gazdasági megközelítés
A gazdasági hatalomért és gazdagsá-
gért folytatott társadalmi versengést 
piaci versenynek hívjuk és több keve-
sebb sikerrel nemzetközi szerződések-
kel, nemzeti jogszabályokkal (1987. 
évi 20. törvényerejű rendelet) harco-
lunk azért, hogy ne monopolizálódjon. 
Ez a veszély, a monopolizálódás, lehet, 
hogy erősen jelen van az e-sport vilá-
gában is. Ha megvizsgáljuk a video-
játékipart, látható, hogy hatalmas óri-
áscégek kezdtek bele felvásárlásokba, 
mint pl. a Microsoft (Warren, 2020) 
és ez egyértelműen monopolizálja az 
ipart, az e-sport speciális volta miatt, 
lehet, hogy jobban, mint más. 

(Ki marad egy e-sport versenyen mo-
nopol helyzetben? A forráskód tulajdo-
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az e-sport rendszernek az ember-gép 
kommunikációs rendszer által végző-
dik” (Hamari és Sjöblom, 2017). Azt 
gondoljuk, hogy az e-sport tevékeny-
séggel részletesebben kell foglalkoz-
nunk, mert a mai napig nem eldöntött, 
hogy a versenyszerű, anyagi haszon-
szerzés céljából végzett, számítógé-
pes vagy konzolos játéktevékenységre 
mondhatjuk-e, hogy sport, vagy meg 
kell maradnia a rekreációs tevékeny-
ségek között. Egy szempontból, az 
Európai Sport Charta (2001) leírása 
szerint - amit az Európai Bizottság is 
jóváhagyott 2007-ben - a sport klasz-
szikus értelmezésének meg kell felelni 
több kritériumnak, hogy sportnak ne-
vezhessünk egy tevékenységet:
• fizikai aktivitás jelenlétét feltéte-

lezi;
• rekreációs céllal is végezhető le-

gyen;
• jelenjen meg valamilyen verseny-

rendszerben;
• egy szervezeti egység irányítása 

alatt működjön.
Ezt kiegészítették még egy kompo-
nenssel, miszerint általánosan elfoga-
dott legyen a média és/vagy a spor-
tügynökségek által (Gratton-Taylor, 
2000). A fizikai aktivitást is részletesen 
meghatározták (American Heart Asso-
ciaton, 2007), ahol az egyhelyben ülés 
1 MET, azaz metabolikus egységnek 
felel meg, a könnyű séta 3-6 MET egy-
ség. Fizikai aktivitásnak az felel meg, 
ahol a MET egység mérsékelt erőfeszí-
tést, 3-5 MET-et mutat egy meghatá-
rozott időegységen keresztül folyama-
tosan.
Kutatási eredmények szerint (Rudolf 
és mtsai., 2016), az e-sport versenye-

rül minden verseny megszervezésre, 
melyhez mindössze megbízási szerző-
désre van szükség, egyre a rendezvény 
megszervezéséhez, egyre pedig ahhoz, 
hogy a játékos indulhasson. Engedélyt 
a szoftver tulajdonosa ad. Vagy nem 
ad. Ezen utóbbi esetben mi lehet a sor-
sa egy olyan képzeletbeli e-sportoló-
nak, aki pl. 40.000, azaz negyvenezer 
órát játszott egy játékkal, aminek a 
szoftvertulajdonosa egész egyszerűen 
megtiltja a versenyek szervezését? Ok-
kal bízhatott egy karrierben és a végső 
soron az derült ki, hogy csak játszott? 
Ezen károk megtérítésére még nincs 
koherens szabályzat, valószínűleg eb-
ben pedig igen nagy szerepe van an-
nak, hogy az e-sport jelenleg jogi érte-
lemben, még nem sport. 

A fentiekben röviden áttekintettük a 
jogi vonatkozásokat, illetve az ezekből 
levonható következtést, egy gyors ki-
tekintéssel a morális, etikai kérdések-
re, de értelemszerűen az egyik legfon-
tosabb kulcskérdés ezeken túl, hogy 
egészségtudományi, sporttudományi 
szempontból milyen besorolást kaphat 
ez a cseppet sem egyszerű jelenség. 

Egészségtudományi megközelítés

V.1. A fizikai aktivitás fontossága 
professzionális e-sport tevékenység 
mellett.
Az e-sport definiálására egy általunk 
elfogadott megfogalmazást tekint-
sünk, miszerint „az esport egy olyan 
fajta sporttevékenység, ahol a sporto-
lás klasszikus elemeit egy elektroni-
kus rendszer hajtja végre, a kimenetele 
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de itt is inkább a professzionális játé-
kosok érdekvédelme és az illegális fo-
gadások kontrollálása, amely jelentős 
szerepet játszik (Seo & Jung, 2016). 
Ha megnézzük a sportot meghatározó 
újonnan hozzáadott kritériumot, akkor 
azt gondoljuk, hogy a média és a kü-
lönböző ügynökségek már felismerték 
és elismerték az e-sport jelentőségét 
úgy, mint növekvő marketing megje-
lenések, saját televíziós csatornák, a 
Szerencsejáték Zrt. által is köthető rá 
fogadás, mint más sportokra. A felso-
rolt változások annak a törekvésnek 
igazolásai, hogy a sport egy válfaja-
ként tekintsenek rá a jövőben.
Lee és Shoenstedt (2011) azt mutatták 
ki kutatásukban, hogy az e-sport tevé-
kenységet folytatóknál a versenyzés 
élménye, a saját képességeik fejleszté-
se és a társas hatások jelentősége volt 
szignifikáns az e-sport tevékenységben 
való részvétel szempontjából. Megem-
lítenénk egy olyan kézikönyvet, amely 
számunkra alátámasztja, hogy az 
e-sport tevékenységet komolyan kell 
venni, mint jelenséget és gazdaságot 
befolyásoló faktort is egyaránt, mert 
ez a kézikönyv specifikusan e-sporto-
ló atlétáknak íródott, „Pszichológiai 
készségeket fejlesztő edzés” címen 
(Collins, 2017). A kézikönyv sport-
pszichológiai szempontból a pszichés 
készségek fejlesztésével próbál telje-
sítménynövekedést elérni az e-spor-
tolóknál. Emellett az is célja, hogy a 
körülöttük tevékenykedő csapatot, és 
a segítő szakemberek részére egy út-
mutatót adjon. Megjelentek benne a 
célállítás, a pozitív énkép fogalma, az 
imaginációs technikák széles tárháza, 

ken a játékosok szívverése átlagosan 
100/perc felett van 160 és 180-as ér-
tékeket is elérve esetenként, mely a 
fizikai aktivitás és a fokozott érzelmi 
állapot, valamint a stressz jeleit mutat-
hatja, amely a tradicionális sportver-
senyek egyik jellemzője is. Továbbá 
ez egyfajta lelki megterhelést is je-
lenthet, akárcsak a tradicionális spor-
tolóknál, eszerint megegyező szinten 
van az e-sport egyes sportokkal a leírt 
jellemzők tekintetében (Rudolf és mt-
sai., 2016). Hallmann 2017-es beszá-
molójában rávilágít, hogy egyik nagy 
hiányossága a tradicionális sporttal 
szemben az e-sportnak, hogy nincs egy 
olyan ernyőszervezete, amely szabá-
lyozni tudná és egységesítené az összes 
e-sport versenyt, versenyrendszereket, 
hasonlóan, mint az Olimpiai Bizott-
ság. Ezt írja Koot (2017) is miszerint 
a GSO (Global Sport Organization) lé-
teznek az e-sportban, de lényegi nagy 
eltéréseket láthatunk a működésükben, 
valamint szabályozó szerepük mértéke 
is jóval mérsékeltebb. Továbbiakban 
Koot (2017) rávilágít, hogy ez a je-
lenség azért fordulhat elő, mert egyes 
kiadók joggal érvelhetnek amellett, 
hogy az általuk publikált, fejlesztett, 
folyamatosan gondozott szoftverek, 
jelen esetben a számítógépes játékok, 
az ő saját szellemi termékük, így annak 
felhasználási feltételeit, szabályozását, 
versenyrendszerének kialakítását is 
ők, a szellemi tulajdonosok birtokol-
ják. Vannak intézményesült szerveze-
tek KESPA (Korean Esport Associa-
tion), ESL (Electronic Sport League), 
amelyek sikeresen szabályozzák az 
e-sport tevékenység egyes területeit, 
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