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mak, a mindenkori politikai hatalom 
felhasználta a sport területeit érdekei 
érvényesítése céljából, így a modern-
kori olimpia történetéből tudjuk, hogy 
„kitűnő” terep volt terrorszervezetek-
nek is céljaik elérése érdekében. Ebből 
kiindulva az olimpiai játékokat, mint 
óriásrendezvényeket és hatásukat a 
turizmusra, a sok szempontból külön-
legesnek, egyedinek és tragikus kezde-
tűnek mondható 1972. évi Müncheni 
Nyári Olimpiai Játékok példáján ke-
resztül kívánjuk bemutatni.  

Kulcsszavak: mega- esemény, olimpi-
ai játékok, turizmus, gazdasági hatások

Abstract

Introduction: The aim of my thesis 
was to examine the relationship betwe-
en sports and tourism through the 1972 
Summer Olympics held in Munich and 

Absztrakt

Célkitűzés: Tanulmányunk közép-
pontjában a mega- események és a ren-
dező ország turizmusára gyakorolt ha-
tásuk áll. Minden bizonnyal a sporthoz 
köthető legnagyobb és legnépszerűbb 
mega- esemény az olimpiai játékok.

Anyag és módszer: A hazai és a kül-
földi szakirodalom feldolgozásán, do-
kumentumértékelésen valamint sta-
tisztikai adatok elemzésén alapult.

Eredmények: Várható eredményként 
tisztább képet kaphatunk az Olimpiai 
Játékok, mint mega-események jelen-
tőségéről illetve a turizmusra gyako-
rolt hatásairól.

Következtetések: Kétségtelen, hogy 
a sport és a politika gyakran egymás 
mellé kerülő összekapcsolódó fogal-
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a fejlődés következtében változott és 
kibővült. Valójában tehát, a közpon-
ti kérdés, hogy miben különböznek a 
mega-események más eseményektől? 
Ingerson (2001) szerint egy mega-ese-
mény két fő szempontból vizsgálha-
tó: Az első fókusz a belső jellemzőire 
irányul, mint például időtartam, méret 
(látogatók, nézők száma, a szervezett-
ség teljességének mértéke), a második 
a külső jellemvonásokra, ami főként 
a médiai és turisztikai vonzásából, 
valamint a rendező városra mért ha-
tásából olvasható le. Egy rendezvény 
belső jellemzői önmagában korlátolt 
figyelmet kapnak. Mindemellett, né-
hány esetben a kétféle tényezők között 
nincs is feltétlen kapcsolat. Például 
Ausztráliában a limitált időtartamú és 
kis médiavonzatú események nagyobb 
gazdasági hatással rendelkeztek, mint 
a nagy médiavonzatú, hosszabb lefutá-
sú rendezvények. 
Hill (1992) megközelítése szerint a 
lehetőségekre való ráfordítások, az 
infrastrukturális előkészületek, a láto-
gatóktól származó és állami bevételek, 
valamint a médiaközpontúság adják az 
alapját a mega-esemény analízisnek. 
Azonban, még tovább gondolva az is 
világossá válik, hogy ezek a progra-
mok elemezhetőek úgy is, mint a kor-
mány politika eszközei vagy, mint po-
litikai ideológiák leképeződései. 

És még ennél is tovább haladva, mérhe-
tők a tőkefelhalmozódásban, a közös-
ségi támogatásban, illetve a nézőkö-
zönségben betöltött szerepük alapján. 
(Whitson és Machintosh, 1996)
„A mega- események (MegaEvents) 
egyszeri vagy ismétlődő időben korlá-

to summarize what kind of effects ter-
rorism has on tourism.

Material and methods: My research 
and examination methods are based on 
the elaboration of both Hungarian and 
international literature, the evaluation 
of documents and the analysis statistic 
data.

Results: As expected, we can get a 
clearer picture about the importance 
of the Olympic Games as mega events 
and about their impact on tourism.

Conclusions: Olympic Games 
are certainly the biggest and most 
popular mega event related to sport. 
Undoubtedly, sport and politics are 
often interlinked concepts, political 
power has used sport areas to enforce 
its interests, so we know from the 
history of the modern Olympics that it 
was "an excellent" ground for terrorist 
organizations to achieve their goals. 
From this point of view, I would like 
to present the Olympic Games as giant 
events and their impact on tourism 
through the example of the 1972 
Summer Olympics in Munich, which 
was very special, unique, and tragic in 
many respects. 

Keywords: mega event, olympic 
games, tourism, economic effects

Elméleti háttér

1. A mega-események definiálása

A mega-sportesemények definiálása 
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adott közösség szociális státuszának 
fejlődésére is. 
Crompton (1995) szerint egy esemény 
gazdasági hatása abban meghatároz-
ható, hogy mekkora változás zajlik le 
a közösségben annak hatására. Ebben 
az értelemben szükségszerű, hogy 
megértsük, hogy a bevétel- jegyekből, 
közvetítési jogokból, támogatásokból- 
nem feltétlenül járul hozzá a gazdasági 
fejlődéshez, hiszen a bevételek több-
nyire éppen fedezik a kiadásokat. A 
gazdasági hozzájárulása az ilyen ese-
ményeknek többnyire a biztosított le-
hetőségekben merül ki, tehát felhívja a 
figyelmet a városra, mint turisztikai és 
befektetési célpontra. Így a városok a 
beáramló befektetések és látogatók ré-
vén például új munkahelyeket hozhat-
nak létre, növekszik a vendégéjszakák 
száma, országimázs szempontjából 
is kiemelt jelentőséggel bír, hiszem a 
pozitív tapasztalatok révén barátok, is-
merősök is desztinációként választhat-
ják az adott országot, várost. 
Ezekből kiindulva, a gazdasági elő-
nyök összefüggésbe hozhatók a kü-
lönböző sporteseményekkel, mivel fel-
hívják a figyelmet az adott eseménnyel 
kapcsolatos munkahely létesítésre, a 
látogatók fontosságára és a hirdetések-
re. Különösen fontos téma az esemény 
kapcsán a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség.
Kiemelve a munkahelyteremtés esetét, 
kétségtelenül igaz, hogy egy kiemel-
kedő fontosságú esemény nagyszámú 
munkahelyet teremthet. Nem csak 
közvetlen kapcsolatban lévő munka-
helyek létesítéséről beszélhetünk, ha-
nem azokról is, amelyek közvetetten 

tozott időtartamú események, amelyek 
az egyediségük alapján globális jelen-
tőségű média figyelmet nyernek, s a 
látogatók irányában magas vonzerőt 
mutatnak. A rendezvény odaítélése 
formális pályázat útján történik. A pá-
lyázatra és a megvalósításra többnyire 
saját társaságot alapítanak, amely szo-
ros kapcsolatot tart fenn az átadó jog-
tulajdonossal” (Piskóti, 2010). 
Az Idegenforgalmi Tudományos Szak-
értők Nemzetközi Szövetsége a követ-
kező meghatározást rögzíti: „Rövid 
ideig tartó, de egész régióra kiható 
jelentős rendezvények, amelyek meg-
rendezése nagy figyelmet, nagy felada-
tokat és nagy bevételeket jelenthet."
Összefoglalva tehát mega-esemény-
nek minősülnek azok a sporttal kap-
csolatos, kulturális, kereskedelmi ren-
dezvények, melyek hatása jelentős az 
adott város, terület vagy ország számá-
ra. Egyszeri vagy ismétlődő rendezvé-
nyek, amelyek időben korlátozottak, 
de földrajzi kiterjedését tekintve jelen-
tősek.

2. A mega- események hatásai

Az óriásrendezvények pozitív és ne-
gatív hatásait négy dimenzió mentén 
vizsgálhatjuk. Ezek a gazdasági, kul-
turális, infrastrukturális és környezeti 
valamint a politikai dimenziók. 

a) Gazdasági hatások
Gyakran vitatott nézet, hogy a legfon-
tosabb ok, ami egy rendezvény szerve-
zésének elvállalását, pályázását jelenti, 
az a lehetséges pozitív hatások sokasá-
ga a helyi gazdaságra, amely kihat az 
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Hasonlóképpen történt ez Franciaor-
szágban az 1998-as Labdarugó Világ-
bajnokságon. Körülbelül 10-15 mil-
lióan látogattak el az eseményre és 
fél milliárd fontot költöttek hotelra, 
utazásra valamint ételre (Chaudhary, 
1999).
Morphet (1996) azt állította, hogy a 
médiának nélkülözhetetlen szerepe 
van abban, hogy a figyelem az adott 
eseményt rendező városra koncentrá-
lódjon. Ezen felül azt is hangoztatta, 
hogy ha egyszer a város bekerül a mé-
diába, akkor az a város már soha sem 
lesz olyan, mint azelőtt. 
Kutatások kimutatták például, hogy a 
televízióban közvetített angol krikett 
túra Nyugat-Indiába 60%-al megnö-
velte a turisztikai forgalmat azokon a 
területeken (Morphet, 1996).
Sőt mi több, Smith és Ritchie (1991) öt 
évig tartó tanulmánya kimutatta, hogy 
az 1988-as Calgaryban megrendezett 
téli olimpia után, nagymértékben meg-
nőtt Calgary ismertségi mutatója más 
kanadai városokkal szemben, mind az 
európaiak, mind az USA-ban élők kö-
rében. 

Hasonlóképpen, 1996-ban a 17 napig 
tartó, XX. Olimpiai Játékok alatt 2 
millióan látogattak el Atlantába és 3,5 
milliárd ember látta a várost televízi-
ón keresztül, 214 országban (Stevens, 
1999).
Mosseberg (1997) kutatásában felhív-
ja a figyelmet, hogy az extenzív média 
lefedettség egy mega-esemény kap-
csán, nem feltétlenül garantál extra 
turista forgalmat a rendező városnak. 
Göteborgban, miután megrendezték 
az 1995-ös Atlétikai Világbajnokságot, 

kapcsolódnak a rendezvényhez. Ilye-
nek például a megnövekedett turisz-
tikai forgalom kapcsán létesült mun-
kahelyek, valamint a különböző ipari 
munkálatokhoz kötődő foglalkoztatási 
helyek. Atlantában az 1996-os játékok 
miatt, 2 milliárd dollárt fektettek az 
olimpiával kapcsolatban álló projek-
tekre. 1990-1996 között 580.000 új 
munkahely létesült és az összesített 
gazdasági hatás 1991 és 1997 között 
5,1 milliárd dollár volt. Barcelonában 
az 1992-es olimpia kapcsán a munka-
nélküliség 18,4 %- ról 9,6%-ra csök-
kent (Stevens, 1999; Brunet, 1995).
Annak ellenére, hogy a mega-esemé-
nyek új munkahelyeket teremtenek, 
a hangsúlyt ezek fennállásának hosz-
szára, és minőségére kéne helyezni. 
Schimmel (1995) rámutat, hogy a 
sportesemények szolgáltatással kap-
csolatos munkahelyeket kínálnak, 
amik többnyire részidősek, vagy alul 
fizetettek. Hiller (2000), Miguelez és 
Carrasquer (1995) szintén ezen az ál-
lásponton voltak a témát illetően. 
Még mindig a munkahely létesítés és 
a széleskörű gazdasági fejlődés téma-
körében mozogva, az otthont adó vá-
ros, régió vagy éppen ország számára 
a legnagyobb lökést a turizmus jelenti. 
Erre példa az 1996-os Labdarúgó Eu-
rópa Bajnokság, melyen a turizmus-
ban bekövetkezett „robbanás” segített 
Nagy Britannia kereskedelmi mérlegét 
az első többletszintre juttatni 1995 ele-
je óta. Összesen 280.000 látogató és 
közvetítő érkezett, akik nagyjából 120 
millió fontot költöttek el 3 hét alatt a 
8 városban és környékükön (Dobson 
et.al., 1997).
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eredményezik, problémát okozva ez-
zel az alacsonyabb keresetű társadalmi 
réteg számára. 
Az 1996-os atlantai olimpia a 
mega-események negatív társadalmi 
hatásának mintájául szolgál 15.000 
lakost lakoltattak ki amiatt, hogy le-
döntötték a közösségi házépítési pro-
jektben felépített házaikat, annak ér-
dekében, hogy helyet biztosítsanak az 
Olimpiának. 1990 és 1995 között 9.500 
ház veszett oda és 350 millió dollár 
került elvonásra a hátrányos helyzetű 
családoktól, szociális szolgáltatások-
tól, és más támogatási szervezetektől 
az Olimpia előkészületeire.
Tetézte a helyzetet, hogy a hajléktalan 
szállók raktárként szolgáltak a játékok 
ideje alatt, ugyanis az emberi erőfor-
rások szervezetének juttatásokat ígér-
tek, hogy két hétig a szolgáltatásaikat 
a turistákra és ne a hajléktalanokra 
irányítsák. Ehhez hasonló helyzet volt 
Sydneyben 1998-ban, amikor az olim-
piai infrastrukturális munkálatok a 
csúcspontjukon voltak, az ingatlanárak 
7%-kal inflálódtak a szokásos 2% he-
lyett  (Beaty, 1999).
Essex és Chalkley (1998) kiemeli, 
hogy Naganoban az 1998-ban megren-
dezett téli olimpia helyszínén, a lakos-
ság 20.000 fontos adósságot szenved-
tek el háztartásonként a rendezvény 
költségei miatt. 

Preuss (2000) szerint fontos, hogy a 
szervező város fel tudja mérni egy ren-
dezvénynek a hatásait, mint egyszeri 
impulzusként jelentkező hasznot, hogy 
biztosítsa a hosszú távú turizmust; be-
fektetéseket; más régiókkal, országok-
kal való kapcsolatok létesítését; és to-

a hatásokat tekintve a turisták nagyon 
csekély része hozta kapcsolatba a vá-
rost a bajnoksággal, annak ellenére, 
hogy az volt az addigi legnagyobb 
sportesemény a város életében, és ab-
ban az évben az egész világban egya-
ránt. Állítólag ennek hátterében az áll, 
hogy habár a médiai felhang intenzív 
volt a sportokkal kapcsolatban, kevés 
szó esett magáról a városról. 

A másik példa a szöuli olimpia, amely 
kapcsán, hosszú távon nem volt észlel-
hető hatás a helyi turizmusra. Görögor-
szág turisztikai mutatói 2003 és 2004 
között enyhe emelkedést mutattak a 
látogatók tekintetében, amíg Athén 
csökkenést mutatott. A turisztikai ha-
tóságok azt állították, azért maradnak 
távol a turisták, mert félnek a felújítá-
soktól, amik a látványosságoknál zaj-
lanak (Hellenic Tourism Board, 2004).
A fentiek tehát azt támasztják alá, hogy 
a mega-eseményeknek meg van a po-
zitív hatásuk a városra nézve, azonban 
számolni kell azokkal az egyedüli im-
pulzusokkal melyek, a megnövekedett 
keresletre épülnek az esemény időtar-
tama alatt, és elveszthetik jelentősé-
güket rövid időn belül. Az Olimpiai 
Játékok népszerűségének kihasználása 
akkor lehet hatékony, ha az esemény 
után is fent tudja tartani az érdeklődést 
a város, ország iránt ezzel keresett, lá-
togatott desztinációvá tud válni.
Hall és Hodges (1998) hangsúlyozzák, 
hogy az ilyen események nagy hatással 
vannak az ingatlan piacra és birtokér-
tékekre. Azt állítják, hogy az ezekhez a 
rendezvényekhez kötődő infrastruktu-
rális építkezések a házak áttelepítését, 
valamint az ingatlanárak emelkedését 
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hozzájárulhat az élet minőségi javulá-
sához, mind a magán, mind a közös-
ségi szektorban. Példaként említhető 
Truno (1995) nyomán, hogy Barcelo-
nában az olimpiát követő években ér-
zékelhető növekedés figyelhető meg a 
részvételben a populáció új társadalmi 
szektoraiban, az aktív sportolás tekin-
tetében. 46.000 fővel többen kezdték 
használni a sportcentrumokat, továb-
bá a nők sportolási aktivitása 35%-ról 
45%-ra nőtt 1995-ben. 1994-ben több 
mint 300.000 ember vett részt spor-
teseményeken, ami a város lakóit az 
utcákra csődítette, például az atlétika 
versenyekre, a népi maratonra, a bicik-
lifesztiválokra, valamint a gördeszka 
felvonulásra.
A mega-sportesemények szintén hoz-
zájárulhatnak a város látképének átala-
kításához. Példaként Sheffield városát 
említenénk, ami tradicionálisan gyár-
város volt, az 1980-as évek gazdasá-
gi pangása és munkahelymegszűnései 
után, a város adoptálta a sportot, a szó-
rakozást és a turizmust, mint új arcu-
latot. Ezen elképzelés alatt az olimpia 
megrendezése nélkülözhetetlen része 
volt a stratégiának. A 139 millió fon-
tos befektetés a sportinfrastruktúrába, 
majd az újabb 600 millió font értékű 
beruházás a szórakozási és kulturális 
lehetőségekbe, az 1990-es évek elejé-
re új fókuszt adtak a városnak (Roche, 
1994).

c) Infrastrukturális és környezeti 
hatások
A mega-sportesemények megteremt-
hetik a lehetőségét a felújításoknak, az 
új sportolási lehetőségek bevezetésé-

vábbi rendezvények szervezését. 
Emellett szükségszerű, hogy megért-
sék a tényt, hogy az előnyök kiter-
jesztése az egész gazdaságra csak ak-
kor lehetséges, amikor az eseménnyel 
kapcsolatos befektetések felismerésre 
kerültek. A megnőtt befektetési aktivá-
ció egy szakasza, és a megnövekedett 
fogyasztási kiadások együtt egy gaz-
dasági fellendüléssel legyengíthetik a 
pozitív gazdasági elbillenést. 
Következésképpen, ha egy esemény 
kiadásai a gazdasági pangás során ke-
letkeznek, akkor valószínűleg megerő-
sítőleg hat. Az 1972-es Müncheni, az 
1992-es Barcelonai, az 1996-os Atlan-
tai játékok például szerencsések voltak 
olyan szempontból, hogy a befekteté-
seik a gazdaságilag gyenge időszakra 
estek. 

Összefoglalva, a mega-sportesemé-
nyek súlyosbíthatják a társadalmi 
problémákat és elmélyíthetik a szaka-
dékot a társadalmi rétegek között.
 
b) Kulturális hatások
Ha pusztán úgy tekintünk a mega-ese-
ményekre, mint sportfesztiválokra, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a rende-
ző város számára szocio-kulturális 
előnyöket biztosít. Erre példa, hogy 
fokozhatják a helyi érdeklődést és 
részvételt a sportolási tevékenységek-
ben valamint, ahogy Exess és Chalkey 
(1998) állítja, megerősíthetik a helyi 
hagyományokat és értékeket, továbbá 
növelik a lakosok büszkeségét és a kö-
zösségi összetartást. 
Ezen a ponton maga a rekreáció fo-
galma is bekapcsolódik, hiszen a fo-
kozott sportolási részvétel jelentősen 
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1999).
A 2000-ben Sydeyben megrendezett 
olimpiai játékok folytatták a tendenciát 
a városi átalakítással. 1,7 milliárd dol-
lárt költöttek a sportolással kapcsolatos 
adottságok átalakítására, 1,15 milliárd 
dollárt az infrastruktúra fejlesztésére 
és 137 millió dollárt a Homebush öböl 
tisztítására, ami a sportközpont lett a 
játékok ideje alatt. 
Hasonlóképpen Athénban, 2004-ben, 
a felújítások mellett 1,4 milliárd fontot 
költöttek az új repülőtér megnyitására, 
hogy fogadni tudják a 16 millió utast, 
és a 220.000 tonna teherárut évente. 
Ezen felül 820 millió font értékű ex-
panziót hajtottak végre a metróvona-
lon, továbbá 3.000 teljes munkaidős 
állást hoztak létre. 
Mindemellett 1 milliárd dollárt köl-
töttek 2000 és 2004 között olyan pro-
jektekre, amelyek nem kapcsolód-
nak szorosan a játékokhoz, azonban 
a játék rendezésének ténye váltott ki. 
Az ötkarikás játékok hatása a fizikai 
környezetre magába foglalja az új 
sportközpontok építését, a szállítási- 
közlekedési útvonalak épülését, és az 
ipari helyek létrehozását (NSW Gover-
nment, 2000-2001).
Annak ellenére, hogy a mega-sportese-
mények hozzájárulnak a városi fejlő-
déshez, a hangsúlynak a konstrukciós 
feladatok megvalósításához szüksé-
ges munkálatokon kéne lennie. Ahogy 
Lenskyj (2000) rámutatott, a megha-
tározott átalakítások véghezvitelének 
határidejét általában a helyi politiku-
sok alakítják ki.

nek éppúgy, mint a város fizikai kör-
nyezetének javítását. Az olimpiákhoz 
hasonló események szervezése gyak-
ran magába foglalja új sportközpontok 
felépítését, vagy a régiek felújítását 
annak érdekében, hogy a szervezők 
eleget tegyenek az elvárásoknak a sok-
rétű sportpályák rövid időn belüli fel-
állításának. Ezen felül a tetemes meny-
nyiségű turista beáramlása az országba 
új utak létrehozását, a meglévők javí-
tását, valamint a tömegközlekedés fej-
lesztését igénylik. 
Ráadásképpen, hogy a város fizikai 
megjelenése is imponáljon a látogatók-
nak, a szervezők hajlamosak olyan inf-
rastrukturális beruházásokra is, amik 
nem feltétlenül kapcsolódnak az olim-
pia rendezvényéhez (pl. kereskedelmi 
központok, szabad területek, szaba-
didő eltöltésére alkalmas helyek).
Talán a legjobb példa a fentiekre a Kit-
chen (1996) által említett 1992-ben, 
Barcelonában megrendezett ötkari-
kás játékok esete. Itt a fő befektetések 
arra irányultak, hogy kiépítsenek egy 
új szállítási rendszert valamint, hogy 
újjáélesszenek egy tengerparti terüle-
tet, ami mostanra egy kishajó kikötővé 
alakult, szórakozási lehetőség tucatjai-
val és homokos tengerparttal.
A másik példa lehet Portugália esete, 
aki elnyerte a jogot, hogy megrendez-
ze a 2004-es labdarugó EB-t, annak 
ellenére, hogy szegényebb lehetőségei 
voltak, mint a spanyoloknak. Az, hogy 
mindezek ellenére Portugáliának ítél-
ték a jogot a rendezésre, azt engedi fel-
tételezni, hogy a cél a portugáliai fut-
ball megsegítése és az ország sporttal 
kapcsolatos fejlesztése volt (Stevens, 
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lakat épít ki más szervezetekkel, ami 
gyakran erőltetett.

3. A Német Szövetségi Köztársaság 
terrorfenyegetettségének jellemzői 
és az Olimpia tragikus eseményei

Vizsgálatunk középpontjában a 
mega-események turizmusra gyako-
rolt hatása áll. Ahogy korábban már 
megállapítottuk a sporthoz kapcsolha-
tó mega- események közül az olimpiai 
játékok a legjelentősebbek. A moder-
nkori olimpiai játékok történetében 
a müncheni olimpiai játékok kiemel-
kednek több szempontból is. Vizsgála-
tunk szempontjából ez az az olimpiai 
ahol terrorcselekmény történt, amely 
egyrészt komoly károkat okozott az 
olimpiai eszmében, másrészt - ahogy 
hipotézisünkben is megfogalmaztuk- 
negatív hatással volt a Német Szövet-
ségi Köztársaság turizmusára, sőt a 
soron következő olimpiai játék nép-
szerűségére is. Az eredmények világo-
sabb értelmezése érdekében röviden a 
terrorcselekményről és annak mértéké-
től is szót kell ejteni. 
A Német Szövetségi Köztársaságban a 
palesztin terrorcsoportok által elköve-
tett akciók közül a legnagyobb hatást 
minden kétséget kizáróan a XX. Mün-
cheni Nyári Olimpiai Játékokon történt 
támadás érte el. A Fekete Szeptember 
nevű terrorszervezet tagjai 1972. szep-
tember 5-én a hajnali órákban betörtek 
az olimpiai faluba, ahol az izraeli spor-
tolók és vezetők szállásán két embert 
megöltek és a zsidó állam csapatának 
kilenc tagját ejtették túszul. Az elkö-
vetők a túszok szabadon bocsátásáért 

d) Politikai hatások
Az olimpiákhoz vagy labdarugó világ-
bajnokságokhoz hasonló jelentőséggel 
bíró rendezvényeknek többnyire meg-
van a saját lokális, regionális netán 
központi kormánya. 
A legfőbb ok erre az, hogy az admi-
nisztráció ilyen eseményeknél ne-
hézségeket okozhat az infrastruktúrát 
támogató költségek lefedettségével, 
vagy a jegyek, támogatások, közvetí-
tési jogok tekintetében, így a gazdasá-
gi hozzájárulás gyakran szükséges. 
Szükségszerűen, a döntés az olimpia-
rendezésre való pályázatok beadásáról 
a kormány kezében van.  Ha nagyobb 
a gazdasági, fizikai, környezeti befek-
tetések hatásfoka, mint a beruházások 
összköltsége, akkor a kormánynak 
kifizetődő az esemény megrendezése. 
A kormányoknak többnyire helyi vagy 
területi szinten van szerepük, hiszen a 
mega-sportesemények többnyire egy 
város vagy régió működésére hatnak 
kitűntetett mértékben (Preuss, 2000).
Harvey (1998) szerint, a helyi kormá-
nyok autonómiával rendelkeznek a 
központi kormánnyal szemben, ezért 
kevesebb a bürokrácia és több a gya-
korlatiasság az ő működésükben. A 
verseny az esemény rendezés jogára 
szerves része a városi politikának. 
Hall (1987) javaslata szerint, azok-
nak a döntéseknek, amelyek érintik a 
„mega-események” rendezését olyan 
politikai folyamatokból kéne kiindul-
niuk, melyek nem tartalmazzák a poli-
tikai hatóságok, valamint a profitorien-
tált vállalatok érdekeit. Olimpiára való 
felkészülési évek során, egy szervezői 
bizottság, különböző kapcsolati szá-
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téből tudjuk, hogy „kitűnő” terep volt 
terrorszervezeteknek is céljaik elérése 
érdekében. Ebből kiindulva az olimpi-
ai játékokat, mint óriásrendezvényeket 
és hatásukat a turizmusra, a sok szem-
pontból különlegesnek, egyedinek és 
tragikus kezdetűnek mondható 1972. 
évi Müncheni Nyári Olimpiai Játékok 
példáján keresztül kívánjuk bemutatni.  

Hipotézisek

Hipotéziseinket a következőképpen 
fogalmaztuk meg:
H1: Feltételezzük, hogy az 1972-es 

Müncheni Nyári Olimpiai Játékok 
eseményei törést okoztak a Német 
Szövetségi Köztársaság turizmu-
sában.

H2:  Feltételezzük, hogy a tragikus 
események törést okoztak a soron 
következő Nyári Olimpiai Játé-
kok népszerűségében. 

Anyag és módszer

Módszertanunk a hazai és a nemzetkö-
zi szakirodalom feldolgozásán, doku-
mentumértékelésen valamint statiszti-
kai adatok elemzésén alapult. 

Eredmények

Az Olimpia összköltsége kb. 2 milli-
árd német márka volt, és 1,3 milliárd 
német márka volt a bevétele. München 
városa a további fennálló költségekből 
143 millió német márkát vállalt el, a 
többi költséget a Szövetség „rendez-
te”. 
Az Olimpiának köszönhetően Mün-

cserébe 234 Izraelben és a Német Szö-
vetségi Köztársaságban fogva tartott 
német és palesztin terrorista szabadon 
bocsátását követelték. 
A túszügy kezelése komoly diplomá-
ciai, nemzetközi jogi vitákat váltott ki. 
Az izraeli kormány mereven elutasí-
totta, hogy a terroristák követelésének 
eleget tegyenek, de felajánlották a köz-
reműködésüket egy túszmentő akció 
megszervezésére. A német hatóságok 
úgy döntöttek, hogy szabad és bizton-
ságos elvonulást adnak az elkövetők-
nek és a foglyaiknak. Viszonylag hosz-
szas alkudozás után a terroristákat és 
az általuk fogva tartottakat autóbusszal 
szállították Füstenfeldbruck repülő-
térére, hogy onnan másik repülőtérre 
szállítsák őket. Szeptember 6-ára vir-
radó éjszaka azonban a repülőtéren az 
események tragikus fordulatot vettek, 
mert a rendőrségi mesterlövészek és a 
palesztin fegyveresek között lövöldö-
zés tört ki. A tűzharcban öt terrorista és 
kilenc túsz veszítette életét (Horváth, 
2011).

Célkitűzés

Tanulmányunk középpontjában a 
mega- események és a rendező or-
szág turizmusára gyakorolt hatásuk 
áll. Minden bizonnyal a sporthoz köt-
hető legnagyobb és legnépszerűbb 
mega- esemény az olimpiai játékok. 
Kétségtelen, hogy a sport és a politika 
gyakran egymás mellé kerülő össze-
kapcsolódó fogalmak, a mindenkori 
politikai hatalom felhasználta a sport 
területeit érdekei érvényesítése céljá-
ból, így a modernkori olimpia történe-
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Olimpiai Park és környékének kiépí-
tése mellett a sportesemények művé-
szettel és kultúrával való körbeölelése, 
kiegészítése volt, a minőségi és meny-
nyiségi kulturális létesítmények létre-
hozása, a kulturális ajánlat nemzetközi 
színvonalra való emelése. Az Olimpiai 
Park és annak későbbi hasznosítása a 
mai turisztikai programok szerves ré-
szét képezik, ma is turisztikai attrakci-
ónak számít az Olimpiai toronnyal, és 
az un. sátortető építészettel. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint, hogy az Olim-
piai Parknak évente 10 millió látogató-
ja van, az éves bevétel pedig akkor 2 
millió német márka volt. Az 1972- es 
Müncheni Olimpiai Játékok mottója 
„Olimpia Zöldben”, ezt a Park, mely a 
modern kertépítészet mesterművének 
számít és a Stadion hűen tükrözi.
Turisztikai szuprastruktúrára jellemző 
volt a rövidtávú növekedési impul-
zusok a magán és közszféra beruhá-
zásokban, mely magában foglalja a 
szállodaépítéseket ezzel együtt pedig 
a személyzeti kapacitás növekedését. 
1966 óta ez volt az első komoly irány-
váltás a szálloda iparban, mely korsze-
rűsítéshez, bővítéshez vezetett ezzel 
növelve a teljes kapacitást. Ekkor va-
lósult meg a Home & Host program 
(otthon és vendéglátó program), mely 
100.000 nem kereskedelmi szálláshe-
lyet teremtett. Az Olimpiához kapcso-
lódó férőhely kapacitásnövekedés te-
hát 12.2 % volt.
Tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
egy világméretű rendezvényre készí-
tett épület komplexumok a versenyek 
után feleslegessé, kihasználatlanná 
válnak és a pusztulás útjára lépnek.  

chen számos előnyt élvezett. Az olim-
piát megelőző előkészítő szakasz ked-
vező gazdasági hatással volt München 
városára. A legtöbbet az építőipar 
profitálta. De más területek, mint pél-
dául a kiskereskedelem is hasznot 
húzott az olimpiának köszönhetően. 
Így az olimpia előtt álló Münchenről 
elmondható, hogy a gazdaság szinte 
minden egyes résztvevője vagy ösz-
szetevője közvetett vagy közvetlen 
módon összefüggésben volt az olim-
piával. Így a fellendült gazdasági élet 
eredményeként 0,5 %- kal csökkent 
Münchenben a munkanélküliségi ráta 
(Rózsaligeti, 2012).
Az 1972- es Müncheni Olimpiai Já-
tékok turizmusra gyakorolt hatásit 
vizsgálhatjuk a turisztikai kínálat és 
a turisztikai kereslet oldaláról. En-
nek megfelelően a turisztikai kínálat 
oldalán vizsgáltuk az általános infra-
struktúrát, turisztikai infrastruktúrát, 
turisztikai szuprastruktúrát és a sport-
létesítmények helyzetét. 
Az általános infrastrukturális célok 
között szerepelt a közlekedési rend-
szer fejlesztése, mely magába foglal-
ta a metró vonal és villamos hálózat 
kiépítését, kiterjesztését az Olimpiai 
rendezvények helyszíneire. Továbbá a 
gyalogos turista centrum létrehozását, 
egy új repülőtér építését a Játékokra, 
ehhez kapcsolódott még a szövetségi 
vasút és autóbusz hálózat fejlesztése is 

(Geipel, et al. 1993).
Következtetésként levonható, ezek a 
hirtelen jövő hatalmas nagyságrendű 
kiadások a város fejlődésében 6-15 
éve előnyt jelentett.
Turisztikai infrastruktúra célja az 
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televíziós jogok eladása és a szponzo-
ráció, melyek máig a legfontosabb for-
rások, tekintélyes méretre nőttek. Az 
1972-es Müncheni Olimpia kiemelten 
fontos a közfinanszírozás szempontjá-
ból (Fischer és Höß, 2004).
Az 1972-es Olimpiát "különleges fi-
nanszírozási módszerekkel" pénzelték. 
Ezek mind OCOG (Olimpiai Szerve-
zőbizottság) bevételek (19%) voltak.
Ezek magukba foglalták az Olimpiai 
érmeket és bélyegeket, és az Olimpiai 
lottó bevételeinek megosztását. A ma-
radék 893,1 Millió USA dollárt a szö-
vetségi kormány (50%), a szövetségi 
államok (25%), valamint München és 
Kiel városa (25%) fedezte.
München turista forgalmának vizsgála-
tát (1. ábra) az 1965-ös évvel kezdtük, 
mikor is a vendégek száma megha-
ladta az 1,8 millió főt. Ez a növekedő 
tendencia egészen 1973-ig figyelhető 
meg, amikor is egy nagyon gyenge, 
alig 1%-os visszaesés volt tapasztal-
ható és egy hasonló (2,8%) csökkenés 
volt jellemző 1974-re is. 
Azután, azonban mint, ahogy azt az 
ábra is mutatja folyamatos növekedés 
volt jellemző München turista forgal-
mára.
1972-ben a látogatók száma meghalad-
ta az előző 1971-es évet és az Olimpia 
nézői száma elérte a 3,3 millió főt, a 
lényegesen több vendég pedig hónapra 
lebontva szeptemberben és október-
ben látogatta meg Münchent, ebben 
az Olimpia mellett a Sörfesztiválnak is 
nagy szerepe volt.  A legnagyobb nö-
vekedés azonban november és január 
hónapra tehető.

Így a sportlétesítmények kialakításánál 
is fontos szempont volt a későbbi hasz-
nosíthatóság és a gazdaságos üzemel-
tetés figyelembevétele, ezt a németek 
kitűnően megoldották, talán azóta sem 
született ilyen jó megoldás a létesítmé-
nyek „megmentésére”.
Az Olimpiai falu férfi része társasház-
ként a női részlege kollégiumként, a 
sajtóközpont iskolaként, a televízió- 
és rádió centrum központi egyetemi 
sportpályaként, az Olimpiai Csarnok 
koncertek, kongresszusok helyszíne-
ként, az Olimpiai Stadion pedig fontos 
sportesemények, futballmérkőzések 
helyszíneként működött tovább. 
Mint azt már fentebb említettük az 
1972- es Müncheni Olimpiai Játékok 
turizmusra gyakorolt hatásait vizsgál-
hatjuk a turisztikai kereslet oldaláról is. 
A turisztikai kereslet esetében a turista 
forgalmat, a vendégéjszakák számát, 
turizmus specifikus publikációkat, a 
reklámokat vizsgáltuk.
A turizmus specifikus publikációk és 
a reklámok célja a Német Szövetségi 
Köztársaság imázsának javítása volt 
a külföldiek körében, mely előmozdí-
totta a turisztikai kereslet növekedését. 
Ehhez nagyban hozzájárult a fentebb 
már említett Olimpiai Park megépítése 
is, mely turisztikai látványosságként 
szolgált és vonzotta a látogatókat. Cél 
volt továbbá, hogy Nyugat- Németor-
szág bemutassa, igyekszik megszaba-
dulni náci múltjától.
Ami az Olimpiai Játékok finanszírozá-
sát illeti a pénzügyi források megnyitá-
sának sürgőssége növekedett az Olim-
piai Játékok méretének növekedésével. 
Az általunk is vizsgált időszakban a 
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kát. München volt a Német Szövetségi 
Köztársaság legnagyobb idegenforgal-
mi központja, itt értékesítették a leg-
több vendégéjszakát a közép ár kate-
góriában.

Nézők száma és a sportolói létszám 
az Olimpiai Játékok történetében
Hipotézisünk második félének bizo-
nyításához az Olimpiákon részt vevő 
sportolók létszámának (3. ábra) vizs-
gálatát, valamint a Játékokon megje-
lent nézők számának (4. ábra) alakulá-
sát, ezek elemzését használtuk fel.
Az Olimpiai Játékokon részt vevő 
sportolók számát tekintve természete-
sen látható, hogy az Olimpiai Játékok 
a kezdetektől fogva egyre népszerűb-
bek lettek a nemzetek és a sportolók 
körében.

Azt gondoljuk vizsgálni kell a turista 
forgalomban a külföldi vendégek ará-
nyát illetve arányuknak a változását is 
(2. ábra).
1965-ben a külföldi vendégek aránya 
37,31% volt, ez a növekedés 1971-ig 
tartott, amikor is az összes turista for-
galom 40,2%-át tették ki külföldiek. 
A külföldiek, anyaországukat tekintve 
az Egyesült Államokból, Olaszország-
ból és Ausztriából származtak. 
Érdekesnek tartjuk továbbá, hogy az 
Olimpia évében, ami tudjuk egy nem-
zetközi sportesemény, melyről azt fel-
tételeznénk, hogy vonzza a turistákat, 
a külföldi vendégek száma lecsökkent 
37,61 %-ra. Ezen szám alapján előző 
állításunk nem igazolható.
A vendég éjszakák száma (2. ábra) 
1972-ben ért el a „rekordot”, amikor 
is meghaladta a 4 millió vendégéjsza-
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2. ábra: München vendégéjszakáinak száma
(Forrás: Fremdenverkersamt München (Hrsg.) Aktionplan (2004) alapján saját 

szerkesztés)
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el a szerepléstől az afganisztáni szovjet 
megszállás miatt.
Az 1984-es Los-Angeles-i Olimpiától 
újra növekedésnek indult a sportolók 
létszáma, annak ellenére, hogy Szov-
jetunió és a Keleti blokk 14 állama 
(kivéve Romániát) ellen bojkottálta a 
Los Angelesi Olimpiai Játékokat. Azt 
állították, hogy nem tudják garantálni 
sportolóik biztonságát. A szovjet poli-
tika arra hivatkozott, hogy „a sovinisz-
ta felfogás és a szovjetellenes hisztéria 
felkapott lett az Egyesült Államokban” 
(Rózsaligeti, 2012).
A sportolói létszámban bekövetkező 
későbbi növekedés a világpolitikai 
helyzet viszonylagos rendeződésének 
köszönhető. Mára az Olimpián részt-
vevő sportolói létszám megközelíti a 
11.000 főt.
Felmerülhet a kérdés és bennünk is fel-
merült, hogy az izraeli állam sportolói 
ellen intézett terrorcselekmény után, a 

Az 1956-os melbourne-i olimpián 
csökkent ugyan a résztvevők száma, 
de mint azt a diagram is mutatja a so-
ron következő három Olimpiai minden 
azt megelőző sportolói létszámot meg-
haladott, felülmúlt.
Kiugró pontnak számít az általam vizs-
gált 1972-es Müncheni Olimpia, ahol 
7134 sportoló képviselte országát.
A soron következő Olimpiai Játéko-
kon, mint látható a sportolók létszáma 
jelentősen visszaesett, ennek hátteré-
ben az a tény húzódhat, hogy a Mün-
cheni Olimpián történt terrorcselek-
mény után a sportolók és a szakmai 
vezetés nem tartotta biztonságosnak az 
Olimpián való megjelenést, részvételt.
A résztvevő sportolók száma az 1980-
as Moszkvai Olimpián tovább csök-
kent, amely szintén a politikai ese-
ményekhez vezethető vissza, ugyanis 
több nyugati állam bojkottálta ezt az 
Olimpiát. Mintegy 65 állam zárkózott 
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Ennek hátterében a ma divatossá váló 
katasztrófa turizmus állhat. Az gondol-
juk, hogy sokan szerették volna azo-
kat a helyszíneket látni, ahol egy ilyen 
terrorcselekmény lezajlott, a látogatók 
egy része talán zarándokútként is te-
kintett München meglátogatására és 
kegyeletét szerette volna leróni az iz-
raeli sportolók előtt.
Hipotézisünk második fele mely sze-
rint a Müncheni Olimpián történt ter-
rorcselekmény negatív hatással volt a 
soron következő nyári Olimpiai játé-
kok népszerűségére szintén valósnak 
bizonyult. Az általunk elemzett ábrán 
látható, hogy a Montreali Olimpián 
több mint 1000 sportolóval kevesebb 
vett részt, melyet én egyértelműen a 
terrorcselekmény elrettentő hatásaival 
magyarázunk. Sem a sportolók sem 
pedig a szakmai vezetés nem tartotta 
biztonságosnak a Játékokon való meg-
jelenést. A teljesség kedvéért fontos 
azonban azt is megemlíteni, hogy ezen 
az Olimpián jelent meg a bojkott fogal-
ma hiszen ekkor történt meg az, hogy 
afrikai csapatok nem álltak rajthoz. 
Kérték a NOB-ot, hogy Új- Zélandot 
zárják ki a Játékokból és mivel ennek 
a NOB nem tett eleget, távol maradtak.
Ugyancsak csökkenő arányt mutat - és 
ez is alátámasztja hipotézisünk helyt-
állóságát- az Olimpiákon megjelenő 
nézők száma, mely 1972-ről 1976-ra 
közel 120.000 fővel csökkent.

Vizsgálatunk célja volt: a sport és a 
turizmus kapcsolatának vizsgálata az 
1972-es Müncheni Nyári Olimpiai Já-
tékokon keresztül, valamint a terror-
cselekmény hatásainak áttekintése a 

következő Olimpián vajon képviseltet-
ték e magukat? Az 1972- es Münche-
ni Olimpián 14 sportoló volt jelen az 
1976-os Montreáli Olimpián 26 spor-
toló képviselte országát. Tehát igen 
megjelentek a soron következő Játéko-
kon.
Az egyes Játékokon megjelenő nézői 
számot (4. ábra) tekintve hasonlóak 
mondhatók el, mint a sportolói létszám 
esetében.
A Müncheni Olimpián több mint 3,3 
millió néző jelent meg ez ugyan keve-
sebb, mint az azt megelőző Játékokon, 
de itt figyelembe kell venni, hogy az 
1972-es év az olajválság kezdete volt. 
Viszont a csökkenő tendencia az 1976-
os Olimpiára tovább csökkent ennek 
hátterében, mint ahogy az munkánk 
során is bizonyosságot nyert az a tény 
állt, hogy a Müncheni terrorcselek-
mény után a sport iránt érdeklődők sem 
tartották biztonságosnak az Olimpiai 
rendezvények látogatását. De figye-
lembe kellett azt is vennünk, hogy erre 
az időszakra az „Olajválság” begyű-
rűzött a világba, mely nagyban növelte 
az olimpiára utazás költségeit mind a 
sportolók mint a nézők oldaláról.

Következtetések

Hipotézisünk első fele mely szerint az 
1972-es nyári olimpiai játékok tragi-
kus eseményei törést okoztak a Német 
Szövetségi Köztársaság turizmusában 
bizonyítást nyert, ahogy az ábrán is 
látható a vendégek száma az olimpiát 
követő években csökkent. Ezzel egy-
idejűleg azonban az is látható, hogy a 
külföldi vendégek aránya növekszik. 
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versenyszinten sportoltak. A résztve-
vők életkora tizennyolc és huszonöt év 
közé esett. Az összegyűjtött anyagon 
kvalitatív tartalomelemzést végeztünk, 
majd tematikus szempontból értékel-
tük az eredményeket.

Eredmények: Az elemzés eredményei 
felvázolták az általános, sporttal járó és 
az elköteleződéssel kapcsolatos jelen-
ségeket, az abúzus különböző formái 
köré csoportosuló eseteket, a szexuális 
bántalmazás előzményeit és következ-
ményeit, a zaklatás eseteit, a megküz-
dés, trauma és feldolgozás élményeit 
és egy speciális dimenziót, ami a hata-
lom köré összpontosul. Mindemellett 
körvonalazódott egy olyan tabu-jelen-
ség az átélt élményekkel kapcsolatban, 
ami az elszenvedett bántalmazás fel-
dolgozását hátráltathatja.

Következtetések: A megfigyelt jelen-
ségek alapján levonható következte-
tések további kutatási- és megelőzé-

Absztrakt

Bevezetés: A szervezett testmozgás 
hozzájárul a gyermekek testi és lelki 
fejlődéséhez, azonban minden pozi-
tív hatása mellett sem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül a sportban megjelenő 
erőszakot és annak következményeit. 
Kutatásunk célja feltárni az érzelmi, 
fizikai, illetve szexuális abúzussal ösz-
szefüggő tapasztalatokat női sporto-
lók körében. Emellett megfigyeltük, 
hogy a résztvevők hogyan alkotják 
meg a bántalmazás fogalmát a sport-
tevékenység keretein belül, mennyire 
tájékozottak a gyermekek jogaival és 
az erőszakkal kapcsolatban és milyen 
hosszú távú következményekről szá-
molnak be.

Anyag és módszer: Ennek érdekében 
félig-strukturált interjúkat készítettünk 
öt felnőtt nővel (N=5), két vízilabdá-
zóval és három kézilabdázóval, akik 
tíz és tizennyolc éves koruk között 

RITZ ANNA, SZABÓ ATTILA, KALÓ ZSUZSANNA

NŐI TRAUMÁK ÉS VERSENYSPORT – INTERJÚS 
VIZSGÁLAT VERSENYSPORTOLÓ NŐKKEL 

A GYERMEKKORI FELNŐTTEK ÁLTAL 
ELKÖVETETT TRAUMATIKUS ÉLMÉNYEKRŐL 
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abuse, cases of harassment, experiences 
of coping, trauma and processing, and 
a special dimension concentrating 
around power. In addition, a taboo 
phenomenon has been noted, in 
relation to the abuse experiences, that 
hindered and delayed coping.

Conclusions: Important conclusions 
drawn from these real-life abuse stories 
provide an opportunity for further 
research and prevention strategies.

Keywords: trauma, abuse, women's 
competitive sport

Bevezetés

A szervezett testmozgás hozzájárul a 
gyermekek testi és lelki fejlődéséhez, 
formálja a személyiségüket és a ma-
gukról alkotott képüket, együttműkö-
dést, toleranciát, fegyelmet és tisztele-
tet tanít nekik. A sport minden pozitív 
hatása mellett azonban nem hagyhat-
juk figyelmen kívül a közegen belül 
megjelenő erőszakot és annak követ-
kezményeit. 
Gyermekjogi szempontból két fontos 
alapelvet érdemes áttekintenünk. Elő-
ször is, a gyermekek számára biztosí-
tani kell a szabadidőhöz, életkoruknak 
megfelelő játékhoz és sporthoz való 
joguk érvényesülését (ENSZ Gyer-
mekjogi egyezmény, 31. cikk, 1989). 
Másodszor, minden gyermeknek joga 
van az erőszakmentes gyermekkorhoz, 
tehát meg kell óvni őket „az erőszak, 
a támadás, a fizikai és lelki durvaság, 
az elhagyás vagy az elhanyagolás, a 
rossz bánásmód vagy a kizsákmányo-

si-stratégiák lehetőségét terjesztik elő.

Kulcsszavak: trauma, abúzus, bántal-
mazás, női versenysport

Abstract

Introduction: Organized sports and 
exercise contribute to the physical 
and mental development of children. 
Despite its positive effects, scholars 
should not overlook the incidence of 
violence and its consequences in sport. 
The aim of our research was to explore 
emotional, physical, and sexual abuse 
experiences among female athletes. 
In addition, we assessed participants’ 
concept of abuse within the framework 
of sporting activities, their level of 
knowledge about children's rights and 
about violence in sports, and what 
long-term consequences they report.

Material and methods: Therefore, we 
conducted semi-structured interviews 
with five adult women (N = 5), two 
water polo players, and three handball 
players, who practiced their sport at 
a competitive level between the ages 
of 10 and 18. The current age of the 
participants was between eighteen 
and twenty-five years. Qualitative 
content analysis was performed on the 
collected material, and the results were 
evaluated from a thematic perspective.

Results: The results of the analysis 
outlined general, sports-related and 
engagement-related phenomena, 
idiographic cases and forms of abuse, 
history and consequences of sexual 
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záshoz. 
Az abúzus, avagy bántalmazás fogalma 
alatt az Egészségügyi Világszervezet 
definíciója alapján a következőt értjük: 
„A gyermek bántalmazása és elha-
nyagolása (rossz bánásmód) magában 
foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz 
bánásmód, a szexuális visszaélés, az 
elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, 
a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmá-
nyolás minden formáját, mely a gyer-
mek egészségének, túlélésének, fejlő-
désének vagy méltóságának tényleges 
vagy potenciális sérelmét eredményezi 
egy olyan kapcsolat keretében, amely a 
felelősségen, bizalmon vagy hatalmon 
alapul.” (Árki et al., 2013) Ez alapján 
négy fő kategóriát különböztethetünk 
meg a bántalmazáson belül, a fizikai, a 
szexuális és az érzelmi abúzust, illetve 
az elhanyagolást. A sportbeli bántalma-
zás megtörténhet például megszégye-
nítés, kiabálás, „bűnbakállítás”, figyel-
men kívül hagyás, fenyegetés, izolálás, 
lekicsinylés és elutasítás formájában 
(Gervis és Dunn, 2004), megfelelő 
mennyiségű vagy minőségű víz, étel 
vagy  alvás megtagadásaként, megfé-
lemlítésként (például tárgyak erősza-
kos dobálása), sérülések gyógyulási 
idejének figyelmen kívül hagyásaként 
(Stirling et al., 2011), fizikai erőszak-
ként, szexuális zaklatásként és bántal-
mazásként, veszélyeztetés formájában, 
szervezeti szintű rossz bánásmódként 
és gyermekmunka szintű edzéstervek 
kényszerítéseként is (Stirling, 2009). 
Az abúzussal párhuzamosan emellett 
beszélhetünk zaklatásról is, aminek 
Stirling (2009) szintén négy formáját 
különbözteti meg, a fizikai zaklatást 

lás - ideértve a nemi erőszakot is - bár-
milyen formájától mindaddig, amíg 
szüleinek vagy valamelyik szülőjének, 
illetőleg törvényes képviselőjének 
vagy képviselőinek, vagy bármely más 
olyan személynek, akinél elhelyezték, 
felügyelete alatt áll” (ENSZ Gyer-
mekjogi egyezmény, 19. cikk, 1989). 
Ezeknek az elveknek egyidejűleg kell 
érvényesülniük, nincsenek egymást ki-
záró viszonyban.
A sportban megjelenő, gyermekek 
elleni erőszak viszonylag új és eddig 
csupán kismértékben feltérképezett 
terület, melynek kutatására a téma 
komplexitása, érzelmi telítettsége, to-
vábbá jogi és gazdasági érintettsége 
miatt egyelőre kevesen vállalkoztak. 
Magyarországon ez ideig egy kutatás 
foglalkozott a kérdéssel, az UNICEF 
2012-ben készült, nem reprezentatív, 
de kétségkívül informatív vizsgálata. 
Ennek során 957 fő, 18 és 63 év közöt-
ti felnőtt számolt be a szervezett sport-
ban szerzett gyermekkori élményeiről 
egy kérdőív kitöltésével. A kutatási 
mintában az esetek 73%-ban fordult 
elő érzelmi bántalmazás, 39%-ban fi-
zikai erőszak, 31%-ban szexuális zak-
latás és 15%-ban beavatási szertartás. 
Az adatok igen szoros kapcsolatot mu-
tatnak az egyes bántalmazási formák 
között is (Gyurkó et al., 2014). Továb-
bá, ahogy Bjørnseth és Szabó (2018) 
szisztematikus irodalmi áttekintésük-
ben megállapították, a magasabb szin-
ten sportolók sebezhetőbbek, nagyobb 
eséllyel esnek a grooming (behálózási) 
folyamat csapdájába, ami a bizalom 
kiépítésén és a sportoló elkülönítésén 
keresztül vezet a szexuális bántalma-
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gadott, az erőszakos módszerek hasz-
nálata pedig legitimizálódik a siker 
fényében (Gyurkó et al., 2014). Belát-
ható, hogy a felvázolt problémák meg-
előzéséhez és megoldásához először a 
helyzet és a jelenség alaposabb meg-
értésére van szükség, különösképpen a 
magyar közeg sajátságainak figyelem-
bevételével. Mindazonáltal Bjørnseth 
és Szabó (2018) is kitér az élmények 
megosztásának problémájára – a bán-
talmazott sportolókat a következmé-
nyektől való félelem és a helyzet kétes, 
bizonytalan értékelése megakadályoz-
za abban, hogy megnyíljanak az átélt 
eseményekről. Így az egyedi történe-
tek felderítésében előnyt jelent a kö-
zeg és a sportolói mentalitás beható 
ismerete. Az első szerző saját, tizenkét 
éves élsportolói pályafutása alatt kö-
zel naponta szembesült az erőszak és 
a bántalmazás különböző formáival a 
gyakorlatban, így lehetősége nyílt a 
szakirodalomra és személyes tapaszta-
lataira alapozott kvalitatív módszerek 
használatára ebben az egyébként igen 
zárt közösségben. Exploratív kutatá-
sunk célkitűzése, tehát, lépést tenni a 
magyar sport ezen aspektusának fel-
térképezése felé és afelé, hogy a folya-
mat pontosabb megértésével hatékony 
preventív programok jöhessenek létre 
a gyermekek védelmében. 
A vizsgálat célja emellett feltárni az 
érzelmi bántalmazással és a fizikai, 
illetve szexuális bántalmazással ösz-
szefüggő tapasztalatokat női sportolók 
körében. Továbbá annak a feltárása 
is, hogy a résztvevők hogyan alkotják 
meg az abúzus fogalmát a sporttevé-
kenység keretein belül, mennyire tá-

(például szándékos ütközés vagy a sze-
mély útjának elállása), a szexuális zak-
latást (például szükségtelenül hiányos 
egyenruha), az érzelmi zaklatást (pél-
dául megszégyenítő viccek) és a nemi, 
faji vagy szexuális orientáció alapú 
zaklatást (például ezek alapján kiközö-
sítés). Mindezeknek kiváló terepet biz-
tosít a komoly hatalmi és tekintélybeli 
különbség a sportban dolgozó felnőtt 
és a sportoló gyermek között (Stirling 
et al., 2011), illetve a szülők nagyfokú, 
kritikátlan bizalma a sportszakembe-
rekben (Brackenridge, 1998). 
A bántalmazás és a zaklatás következ-
ményei igen súlyosak is lehetnek; az 
UNICEF vizsgálata szerint az elszen-
vedett bántalmazás minden második 
esetben az önkép vagy a testkép torzu-
lását idézte elő a gyermekben (Gyurkó 
et al., 2014). Mindemellett tovább sú-
lyosbíthatják a helyzetet az elmosódó 
szerephatárok, és az ezáltal kialakuló 
családias viszony és többszörös füg-
gés. Erről a jelenségről ír Bracken-
ridge 1997-es cikkében, ahol az ilyen 
körülmények között történő szexuális 
abúzust „virtuális vérfertőzésnek” ne-
vezi. A bántalmazás következményei-
nek tárgyalásakor fontos kiemelnünk a 
közvélemény és a hozzátartozók véle-
kedésének, illetve a társadalmi elfoga-
dottságnak a hatását. Magyarországon 
a gyermekbántalmazással szembeni 
széleskörű tolerancia (Tóth, 1999) és 
a sporttal kapcsolatos különleges elbí-
rálás figyelhető meg a közvélemény-
ben. Az emberek elnézőbbek a sérel-
mekkel, ha azokat az eredményesség 
szempontjából is meg lehet közelíteni. 
A győzelemért elviselt szenvedés elfo-
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„célja és lényege a minél jobb egyéni 
eredmény elérése, illetve meghaladása, 
és mások eredményeinek túlszárnyalá-
sa” szervezett formában (Ekler, 2011). 
Teljesítménybeli csúcsa az élsport. A 
kutatás kifejezetten a női narratívát 
hivatott feltérképezni, ezért kizárólag 
nőkkel vettünk fel adatokat. Felső kor-
határként a 35 éves kort jelöltük meg. 
Csak egészséges, gyógyszeres kezelés 
alatt nem álló felnőtteket kerestünk 
meg (az interjúkat az első szerző ké-
szítette). Kvalitatív kutatásként nem 
volt cél reprezentatív minta vizsgálata, 
ezért szűrőfeltételként nem alkalmaz-
tuk sem az iskolázottságot, sem a szo-
cioökonómiai státuszt. Továbbá nem 
kontrolláltuk a minta életkori elosz-
lását a meghatározott paramétereken 
belül az alacsony szükséges elemszám 
miatt. A résztvevők kiválasztása és az 
adatgyűjtés a téma szenzitivitása és a 
közeg zártsága miatt kényelmi min-
tavételi eljárással történt, és a hólab-
da mintavételi módszerrel bővült. A 
megkeresett személyeket elektronikus 
üzenetben kértük fel a részvételre egy 
felhívó levélen keresztül. A levélben 
tájékoztatást kaptak a kutatás témá-
járól, céljairól és lebonyolításáról is. 
Előzetes tudással, a sportbeli abúzus-
sal kapcsolatos élményeikről nem ren-
delkeztünk. 

Résztvevők

A megkeresettek fele vállalta a rész-
vételt, így a résztvevők száma öt fő 
volt, életkoruk 18 és 25 év közé esett. 
A kutatásban három kézilabdázó és 
két vízilabdázó vett részt. Ahogyan azt 

jékozottak a gyermekek jogaival és az 
erőszakkal kapcsolatban. A sportolók 
a magasan toleráns társadalmi megíté-
lés és a sportetikával kapcsolatos hie-
delmek következtében az erőszakos, 
illetve bántalmazó viselkedést lega-
lább részben a sport természetes vele-
járójának tekintik, ahogy azt például 
Vertommen et al. 2018-as kutatása is 
felvetette. Külföldön (Brackenridge, 
1998) és az UNICEF magyar jelenté-
sében (Gyurkó et al., 2014) is tájéko-
zatlansággal szembesültek a kutatók a 
gyermekek jogaival és az erőszakkal 
kapcsolatban. A bántalmazás hatá-
saiként a szakirodalom a következő-
ket említi: szomatizáció, depresszió, 
szorongás (Vertommen et al., 2018), 
érzelmi instabilitás, magas szintű ma-
gyarázatkeresés, önértékelési problé-
mák, alvászavarok, evészavarok, test-
képzavarok, bizalmatlanság, elkerülő 
viselkedés a bántalmazás körülménye-
ivel kapcsolatban, önkárosító és ön-
bántó viselkedés, agresszió, szexuális 
és párkapcsolati problémák, kiégés, 
kényszeres tendenciák és szerhaszná-
lat (Stirling et al., 2011).

Anyag és módszerek

Minta

A kutatás narratív nézőpontból vizs-
gálta az versenysportoló lányok ellen 
elkövetett bántalmazást. Ennek érde-
kében a mintát olyan felnőttek alkot-
ták, akik 10 és 18 éves koruk között 
részt vettek versenysportban. A ver-
senysportot ez esetben olyan sportte-
vékenységként definiáltuk, melynek 
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mivel a minta nagysága, összetétele és 
a kiválasztás módja miatt nem bizto-
sít reprezentativitást (Gobo, 2004). A 
kutatás félig-strukturált interjúja egy-
szerre működik deduktív és induktív 
eljárásként. Deduktív, hiszen az eddigi 
kutatások megállapításain alapul, vi-
szont induktív is, mivel egyedi esete-
ket vizsgál, teret ad a személyességnek 
és mintázatok megállapítására törek-
szik (Dew, 2007). Az interjú felépítése 
keretes szerkezetet vett fel, melyben 
először az általános eseményektől és a 

kisebb érzelmi töltettől haladtunk a ku-
tatás fókuszában álló kérdéskörökhöz, 
majd a témát újra kiterjesztve eltávo-
lodtunk az esetlegesen felkavaró em-
lékektől. A mérőeszköz összeállításá-
ban további támpontot nyújtott az első 
szerző saját élsportolói tapasztalata. Ez 
segített a rapport kialakításában is, és 
a kérdések megfelelő pontosításában 
az egyes interjúk során, amennyiben 
a résztvevő nem tudott választ adni 
egy túl absztrakt témában. A sportolói 

Vertommen et al. 2016-os publikáció-
jában is olvashatjuk, minél magasabb a 
sportolás szintje, annál nagyobb száza-
lékban találkozik a sportoló erőszakkal 
pályafutása során. Mivel a résztvevők 
nagy része a nemzetközi szintű élsport 
közegében mozog, a kényelmi, illetve 
hólabda módszerrel elért személyek 
többsége is a legmagasabb teljesít-
ményt igénylő szinteken sportolt már 
gyerekként is. A vizsgálati személyek 
releváns adatait az 1. táblázat szemlél-
teti.

Mérőeszköz

A kutatás félig-strukturált interjúk fel-
vételével zajlott. A stratégia előnye, 
hogy mély, beható ismereteket szerez-
hetünk a vizsgált jelenségekről, ami 
támpontot adhat kvantitatív mérőesz-
közök és kísérleti módszerek kifejlesz-
téséhez. Emellett nem csak a különál-
ló konstruktumokról, hanem a lezajló 
folyamatokról is információt ad. Hát-
ránya, hogy nehezen általánosítható, 

1. táblázat: A kutatásban résztvevő személyek releváns adatai
(Forrás: saját szerkesztés)

Életkor Sportolás 
kezdete

Sportolás 
vége Szint Sportág

18 11 évesen 18 évesen versenysport (megyei) kézilabda

20 9 évesen - versenysport (országos) kézilabda

22 8 évesen 18 évesen élsport (nemzetközi) vízilabda

22 4 évesen - élsport (nemzetközi) vízilabda

25 5 évesen - élsport (országos) kézilabda
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tottuk. A kész szövegeken kvalitatív 
tartalomelemzést végeztünk az Atlas.
ti szoftver segítségével. A kutatásban a 
10 és 18 éves kor közötti élményeket 
vizsgáltuk, így felnőttkori élményeket 
csak kivételes esetben vettünk figye-
lembe az elemzés során. Fiatalkorú-
ként megélt élményként jellemeztük 
azokat az eseteket, amelyeket akkor 
élt át a résztvevő, amikor a 18. életévét 
még nem töltötte be, de a 14-et már 
igen, kiskorúként megélt élményként 
pedig azt, amelyet 14 éves kor alatt élt 
át. Tekintve, hogy a kutatás fókuszában 
a felnőttek által elkövetett bántalmazás 
áll, a kortársak által elkövetett atrocitá-
sok, például bullying (zaklatás), kikö-
zösítés vagy beavatási szertartás, csak 
akkor kerültek elemzésre, ha közvetlen 
kapcsolatban álltak egy felnőtt csele-
kedeteivel. A nem releváns adatokat – 
melyek a kutatás kérdésköreihez nem 
kapcsolódtak, például a felnőttkori 
pozitív élményeket – nem elemeztük. 
Kutatásetikai szempontból kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk a résztvevők tájé-
koztatására arról, hogy bármikor kilép-
hetnek a helyzetből. Emellett megrázó 
emlékfelidézés esetére előkészítettünk 
egy listát elérhető segélyvonalakról és 
pszichológiai tanácsadásról, erre azon-
ban végül nem volt szükség. 

Eredmények

Mind az öt résztvevő beszámolt a bán-
talmazás különböző formáiról. A kó-
dok csoportosítása és az adatok meg-
figyelése után különböző témakörök 
rajzolódtak ki, melyek mentén a rész-
letes jelenségelemzést végezhetjük. 

háttér elengedhetetlen volt a bizalom 
elnyeréséhez is, ugyanis a téma és a 
közeg zárt természete akadályozza a 
megnyílást kívülállók felé. 

Eljárás

A kutatás etikai engedélyt az ELTE 
PPK Etikai Bizottságától kapott 2018 
novemberében. Az engedély alapján, 
a vizsgálat során a potenciális résztve-
vőket, akik megfeleltek a mintavétel 
feltételeinek, elektronikus üzenetben 
kerestünk meg, és egy felhívó levél-
ben kértük őket a részvételre, melyet 
a megkeresettek fele vállalt. A levél 
tartalmazta a kutatásról szóló legfon-
tosabb információkat és röviden az 
adatkezelés módját is. Ezután közösen 
megbeszélt időpontban és helyszínen 
találkoztunk, ami a legtöbb esetben 
egy nyugodt, zárt irodahelyiség volt. 
Itt a résztvevők részletes tájékoztatást 
kaptak az adatkezelésről, az interjú 
menetéről és arról a jogukról, hogy 
bármikor megszakíthatják az adatfel-
vételt, majd aláírták az informált be-
leegyezésről szóló nyilatkozatot. Az 
írásbeli beleegyezés után hangfelvéte-
len rögzítve történt az adatfelvétel. 

Adatgyűjtés és adatelemzés

Az interjúk hossza hatvan és kilenc-
ven perc közé esett, a vizsgált kor-
pusz nagysága 48085 szó. A felvett 
hanganyagokat átírtuk szöveges for-
mátumba, majd töröltük, ahogy a tá-
jékoztatóban is állt. Az azonosításra 
alkalmas adatokat, azaz neveket, he-
lyeket, egyesületek neveit, eltávolí-
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a nyomást, ami tekintélyszemélyként 
hatékony lehet.
Az iskolai hiányzások több esetben 
nem csak a közösségi eseményeket 
érintik, hanem a tanulmányokat is. 
Stirling (2009) klasszifikációja alap-
ján az iskolakerülés támogatása annak 
érdekében, hogy a sportoló versenye-
ken vagy edzésen vegyen részt már 
az elhanyagolás kategóriájába tarto-
zik, ami a bántalmazás egyik típusa. A 
résztvevők többsége beszámolt arról, 
hogy a sportért hozott áldozatoknak a 
tanulmányaik is kárát látták és jelen-
tősen nehezebb körülmények között 
teljesítettek a középiskolában. Ennek 
következményei további beszűkülést 
eredményezhetnek a lehetőségekben, 
illetve az azokra való rálátásban, míg 
egy idő után a sportoló egyes esetek-
ben lemond a továbbtanulásról vagy 
tanulmányait is szigorúan a sporthoz 
kötötten képzeli el.

Elhanyagolás

Az elhanyagolásnak számos másik 
formája is megjelent a résztvevők be-
számolóiban. Az egyik legjellemzőbb 
a fizikai elhanyagolás volt, ami meg-
jelent különböző sérülések gyógyulá-
si ideinek megsértésében, betegségek 
és érési szempontok figyelmen kívül 
hagyásában, az alkoholfogyasztás 
engedélyezésében és a fizikai épség 
veszélyeztetésében. Az interjúk azt 
tanúsítják, hogy a sportolók sokszor 
elhasználódó eszközökként voltak ke-
zelve, melyek addig jók, amíg képesek 
a versenyeken megfelelően működni. 
A gyerekek több alkalommal is bete-

A tartalomelemzés eredményei fel-
vázolják az általános, sporttal járó és 
az elköteleződéssel kapcsolatos jelen-
ségeket, az abúzus különböző formái 
köré csoportosuló eseteket, a szexuális 
bántalmazás előzményeit és következ-
ményeit, a zaklatás eseteit, a megküz-
dés, trauma és feldolgozás élményeit 
és egy speciális dimenziót, amit annak 
legfontosabb elemével, a hatalommal 
írhatunk le.

Elköteleződés

A szabadidő jelentős beszűkülése, az 
iskolai programokból való kimara-
dás, a családi kapcsolatokra szánt idő 
sérülése és a további befektetett áldo-
zatok iránti nyomás visszatérő elemek 
a beszámolókban. A nyomás külön-
böző formákban jelenik meg – egy-
részt, a társadalom pozitív, élsportért 
lelkesedő szemlélete sugallja, hogy 
a tevékenység egészséges, másrészt, 
a család, az edzők és a sportoló saját 
elvárásai is nagy hatást gyakorolnak. 
Ahogy a beszámolókban is látható, a 
szociális nyomás akár bűntudatkeltés-
sel is párosulhat, ami hatással lehet a 
személyes célokra. Ez a fajta nyomás 
sokszor az edzőtől érkezik, aki, az in-
terjúk tanúsága szerint, a kilépés gon-
dolatának hallatán két stratégiát alkal-
mazhat a nyomásgyakorlás és ezáltal 
a sportoló megtartásának érdekében. 
A „jó zsaru, rossz zsaru” analógiát kö-
vetve vagy ígéretekkel, kedvességgel, 
dicséretekkel és megértő viselkedéssel 
igyekszik az elköteleződés mérlegét is-
mét pozitív irányba billenteni, vagy fe-
nyegetéssel és bűntudatkeltéssel emeli 
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Meg ugye hát az az uszoda is, tehát az 
meg annyira, az egy depresszió. De-
pressziós hely volt. Ott, ott aludtunk, 
meg azt vártuk, hogy mikor megyünk 
haza.” - Résztvevő (4)
A fiatalkorúak alkoholfogyasztásának 
engedélyezése mellett a résztvevők 
közül volt, aki arról számolt be, hogy 
az edzők együtt is dohányoztak a spor-
tolókkal, ami szintén elhanyagolásnak 
tekinthető. Továbbá, a nem megfelelő 
étkeztetés is többször visszatért az el-
beszélések során és említést kapott a 
teljesítménynövelő szerek kérdése is. 
Ez utóbbival kapcsolatban alapvető-
en a tájékoztatás hiánya volt jellemző 
motívum – az edzők ismertetés nélkül 
adtak a sportolóknak szereket, és fel-
tételezhető, hogy volt olyan eset, ami-
kor ők sem tudták, mit tartalmaznak. 
A fizikai elhanyagolás mellett jelentős 
volt a különböző érzelmi és szociális 
szükségletek elhanyagolása is. A visz-
szajelzések hiánya, a sport család elé 
helyezése, a pszichológiai segítség 
biztosításának hiánya és a nem realisz-
tikus teljesítményelvárások mind em-
lítést kaptak az interjúk során. Mind-
emellett aggodalomra adhatnak okot 
azok az esetek, amikor nem csak a sa-
ját versenyzőinek a jóllétét kockáztatja 
az edző hozzáállása, hanem az ellenfe-
lekét is. Ez a jelenség megnyilvánulhat 
például a mások elleni fizikai erőszak-
ra való felbujtásban.

Érzelmi bántalmazás

Amennyiben a sportoló ehhez hasonló 
kártékony és szabályellenes cseleke-
detekben vesz részt az edző utasítását 

gen, lázasan, sérülten vagy begyógy-
szerezve vettek részt a versenyeken, 
aminek bizonyos esetekben műtéti be-
avatkozás, illetve kórházi kezelés lett 
a vége. 
„Vicces volt, mert az utolsó térdműté-
temnél, a jobbos keresztszalagomnál 
ö, edzettem három darabot, kérlek, és 
hétvégén végigjátszottam a meccset.” 
- Résztvevő (2)
„Bele se gondoltunk, hogy bármilyen 
sérülésünk lehet, mert például az edző 
csináltatta azt, hogy egymás hasán 
kellett lépkedni. És megcsináltuk neki. 
Pedig mondhattuk volna azt, hogy nem 
csinálom meg, mert elreped a lépem és 
itt vérzek el úgy, hogy észre se veszed, 
mert akkora balfasz vagy, és megcsi-
náltuk neki. De teljesen, mindent, ki 
voltunk szolgáltatva nekik.” – Részt-
vevő (3)
Amennyiben a fizikai elhanyagolás 
együtt jár az érzelmi elhanyagolással, 
azaz a sérült sportoló figyelmen kívül 
hagyásával vagy elutasításával, a ne-
gatív érzelmi hatások fokozódhatnak. 
Az elhanyagolás kiterjedhet a sporto-
lási környezetre és a használt eszközök 
karbantartására is. Mindemellett a kör-
nyezet pszichológia aspektusai is fon-
tos tényezőt játszhatnak a gyermek jól-
léte szempontjából. Az ingerszegény, 
monoton vagy ijesztő környezetnek 
való hosszú távú kitettség depresszív 
gondolatokat válthat ki a sportolókból.
„Lementünk és minket bezártak abba 
a... kollégiumba, és tényleg ott nem le-
hetett sehova se menni, mert mi még 
féltünk is, tudod, hogy ö, hogy ha az 
[edző] meglát minket az utcán és mi 
nem alszunk, akkor mi lesz, tudod. 
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kérdés nélkül hozott fel élményeket, és 
gyakran csapongott is a negatív esetek 
között. Mindeközben pedig tapintható 
érzelmi reakciókat mutatott. Hovato-
vább, a traumákhoz köthető elkerülés-
ről is beszámolt, miszerint önszántából 
nem lép be a traumához köthető hely-
zetbe.
„Nem. Hát a lányokkal megbeszélhet-
tük, ha van ilyen, de hát amúgy nem. 
Most barátokkal - de ők nem értik ezt 
az egész közeget. Tehát ö, tehát tény-
leg, ez egy tök külön élet volt, ami az 
uszodán belül volt. Még most is érzem, 
hogy egy csomó mindent máshogy ve-
szek, mert hát az ott volt, ott történt. És 
akkor mással így nagyon nem tudtam 
volna megbeszélni, csak a lányokkal.” 
„Mínusz volt. Havazott. (…) És az 
50-es körül, a nyitottban, mínuszban, 
papucs nélkül, fürdőruhában, vizes 
fürdőruhában, békaügetni kellett. A 
medence körül. És már nem is az za-
vart, hogy a medencében, egy szál für-
dőruhában vagyok, és a medencében 
nemtom hány száz fiú van éppen és 
nézi, hogy éppen békaügetek, hanem 
az, hogy én akkor felfáztam amúgy. 
Tehát szétfagyott a kezem, a lábam, a 
mindenem, borzasztóan fáztam, fel is 
fáztam utána.” – Résztvevő (3) 
A résztvevők a sírásnak arról a kelle-
metlen következményéről is beszá-
moltak, hogy egyes edzők a gyenge 
pontok azonosítására használják, azaz 
a sírás tovább fokozza az érzelmi se-
bek mélyítését. Továbbá, a félelem 
korlátozza a gyermek az irányú tö-
rekvéseit, hogy nehézségeit másokkal 
megossza. A megfélemlítés egyik leg-
jellemzőbb módjának a tárgyak elleni 

vagy célzásait követve, sérülhetnek 
a moralitással kapcsolatos elvei, ami 
egyrészt kognitív disszonancia re-
dukcióhoz, és így feltehetőleg az el-
lenfelek negatív attribútumokkal való 
felruházásához és az ellenségesség 
elfajulásához vezethet, másrészt, a 
sportolót kvázi bűnrészessé teszi írott 
és íratlan szabályok megsértésében. Ez 
a helyzet pedig könnyen kihasználha-
tóvá válik a különböző érzelmi bán-
talmazási formákkal interakcióban, és 
erősíti a közeg zártságához tartozó „ti-
toktartási” normát. Az interjúk alapján 
elmondhatjuk, hogy a titoktartás kárté-
kony jelenségként részt vesz egyfajta 
tabu kialakulásában, ami azt közvetíti, 
hogy ami a közegben történik, annak 
ott is kell maradnia. A sportolók csak 
egymás között osztják meg negatív 
élményeiket, melyek gyakorta bán-
talmazáshoz vagy traumához is kö-
tődnek. A tabut jelentősen erősíti az 
általános bizalmatlanság, ami ezekben 
a szociális környezetben megfigyelhe-
tő. Ennek szerves része az a „besúgó 
rendszer”, amit az edzők, illetve sport-
vezetők kiépítenek maguk körül ked-
vezményekkel és megfélemlítéssel. 
Mindennek eredményeképp, ha a spor-
toló traumát szenved el, kevésbé lesz 
hajlamos ennek nyílt feldolgozására 
és megosztására olyanokkal, akik nem 
élték át ugyanazt. Ez a folyamat pedig 
az emlékek olyan konzerválódásához 
vezethet, ami egy figuratív zárt doboz-
ba helyezi az érintett időszakot és nem 
integrálja a személyes narratívába. 
Egy jó példa erre Résztvevő (3) esete, 
akivel nem lehetett követni az interjú 
tervezett struktúráját, ugyanis magától, 



Sport- és Egészségtudományi füzetek

30 2019 III. Évfolyam 4. szám / 2019.

megjegyzések voltak. Az érzelmi bán-
talmazás ezen típusai egyenesen a sze-
mély önmagáról alkotott képét ássák 
alá, ami később önértékelési problé-
mákat és önbizalomhiányt okozhat az 
interjúk alapján. Ezek a megjegyzések 
sokszor olyan környezetben hang-
zottak el, ahol sok fül- és szemtanúja 
volt az eseményeknek, így nyilvános 
megszégyenítésnek is tekinthetők. To-
vábbá, a súlyért, illetve kinézetért való 
elítélés, megalázás testkép- és evésza-
varokat is okozhat. Sokszor emellett 
sértő és bántó viccek formájában is ér-
keztek ilyen megjegyzések.
„Az enyémre is tettek [súlyra megjegy-
zést]. De olyan szinten, hogy ordítva. 
Tehát hogy a vízben úsztunk, például, 
és ordítva megkérdezték, hogy hány 
kiló voltál. Kihozta a mérleget az edző, 
a partra, úgy, hogy tél volt, és ö, a nyi-
tott ötvenesben edzettünk, mellettünk 
három fiúcsapat, és kirakta, és oda kel-
lett kimenni, hogy megmérje a súlyo-
dat. És utána tök hangosan, mindenki, 
tehát hogy mindenki hallotta azt, hogy 
te hány kiló vagy. (…) Akkor pont ab-
ban a serdülőkorban voltunk, mindany-
nyian, lányok, hogy ez amúgy simán 
anorexiába átmehetett volna sok lány-
nál, csomóan depressziósok lehettek 
volna.” – Résztvevő (3)
„Volt olyan, hogy fociztunk kint az ud-
varon, ott ugye az uszodában, és für-
dőruha volt rajtunk csak. És meglátta, 
hogy ők is ott fociznak fürdőruhában, 
és "milyen gusztustalanok vagytok, 
vegyetek már föl valamit". Csomó 
lány el is sírta magát ettől. Én is sírtam 
ettől.” – Résztvevő (3)
„Akkor minden edzésre úgy mentem le 

megfélemlítő erőszak bizonyult. Az 
edzők rendszeresen rúgnak és dob-
nak tárgyakat a játékosok közelében. 
A nyilvános agresszív, erőszakos vi-
selkedés erős félelmet gerjeszt és elő-
segíti a szélsőségesen kiegyenlítetlen 
hatalmi viszonyok létrejöttét. Emellett 
jelentős szerepe volt a félelemkeltés-
ben a fenyegetéseknek is.
„Megkérdeztem az [edzőt], hogy 
nem-e mehetek haza, vagy nem-e me-
hetek el (…) és akkor mondta, hogy 
mit képzelek magamról. (…) Olyano-
kat mondott, hogy "kibelezlek", meg 
nem tudom, tehát hogy ilyen nagyon 
mérges lett.” - Résztvevő (4)
„Elvileg fel kéne nézni azokra az em-
berekre, de nem tudsz rájuk felnézni, 
mert úgy viselkednek veled, mint egy 
kutyával. (…) A tisztelet átment féle-
lembe. És a félelem miatt volt az. Te-
hát hogy igen, mi féltünk az - féltünk 
az edzőtől.” – Résztvevő (3)
Az interjúkban az érzelmi bántalmazás 
számtalan formája reprezentálva volt. 
A leggyakoribb változatok szinte min-
dig együtt jártak, azaz a megalázás ál-
talában együtt fordult elő a kiabálással 
és a megszégyenítő büntetéssel. Gyak-
ran kapcsolódott ehhez a kombináci-
óhoz az általunk „pikkelésként” cím-
kézett jelenség, ami alapvetően egy 
hosszú távú időbeliséget tesz hozzá az 
érzelmi bántalmazás megannyi altípu-
sához. Ez azért különösen súlyos, mert 
gyakran éket ver a sporttársak és a ki-
emelt versenyző közé, eltávolítja őt a 
többiektől, így pedig akár kiközösítés-
hez vagy bullying-hoz is vezethet. A 
megalázás másik leggyakoribb társai 
a súlyra, illetve kinézetre vonatkozó 
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sport iránt olyan szinten áll, hogy még 
az olyan súlyosan negatív érzelmeket 
is ellensúlyozza, mint a szégyen és a 
félelem. Ebben a képletben az ágen-
cia elvesztéséhez erősen hozzájárul-
nak a túlzó szabályok. A vélemény-
nyilvánítás, érzelemkifejezés, szóbeli 
önvédelem és a szabadság általános 
korlátozása kivesz a gyermek kezéből 
minden olyan eszközt, amivel a hely-
zetet uralni tudná. A kontroll így tel-
jes mértékben a felnőtt kezébe kerül. 
Az interjúk során ez általában együtt 
járt a kiszámíthatatlan viselkedéssel 
– ami a haragostól a szeretetteljesig 
változott – és a bizonytalansággal, 
ami tovább rontja a gyermek helyze-
tek uralására vonatkozó elképzeléseit. 
Mivel ez egy alapvető szociális haj-
tóerő (Smith et al., 2016), a sportoló 
babonákkal és verseny előtti összetett 
rutinnal igyekszik érzelmi szinten visz-
szaállítani a kontrollt. Ennek a hatalmi 
dimenziónak fontos része a sportoló 
függő viszonya a felnőttel, a ráutalt-
ság. Ahhoz, hogy a függés kiterjedjen 
a gyerek életének több szegmensére is, 
a felnőtt szerephatárainak elmosódása 
szükséges, azaz egyszerre több szerep 
betöltése a gyerek életében, ez pedig 
súlyosbítja a kárt, amit a bántalmazás 
okoz. Az interjúk során az edzői sze-
repek elmosódása visszatérő jelenség 
volt. Egyes esetekben az edző átvette 
a szülők helyét és képviselte a fiatal-
korú sportolót annak apja helyett. Más 
esetekben az edző maga próbált pszi-
chológiai tanácsadást tartani saját játé-
kosainak. Továbbá visszatérő jelenség 
volt a fiatalkorú játékosok külföldre 
szállítása bármiféle szülői engedély, 

[félelemmel]. De akkor olyan szinten 
nem ettem semmit, hogy hagyjanak 
már békén, hogy rosszul voltam edzé-
sek előtt.” – Résztvevő (3)
Az érzelmi abúzus egyik legnehezeb-
ben kezelhető esetei azok, amikor egy-
szerre több tekintélyszemély is részt 
vesz a megalázásban. Erre is akadt 
több példa is a résztvevők beszámo-
lóiban. Az ilyen formában történő bán-
talmazás túlmutat az individuumon és 
szervezeti szintű problémákat sugall. 
A sportegyesület feladata, hogy biz-
tosítsa, az edzők követik az általános 
etikai irányelveket, illetve – ha vannak 
– az egyesület etikai előírásait.

Hatalom

Az érzelmi abúzus és a szélsőséges 
bevonódás következtében jön létre az 
a hatalmon alapuló kapcsolati struk-
túra, ami egy domináns, teljhatalmú, 
mondhatni omnipotens tekintélysze-
méllyel a központban működik. Egy 
olyan komplex, bizalomra, félelemre 
és függő viszonyra épülő rendszerről 
van szó, ami aláássa a gyermek ágen-
ciáját (hatóképességét), önbizalmát, 
motiváltságát és elősegíti a szélsősé-
gesen alárendelődő tendenciák, illetve 
a kényszeres szokások kialakulását. 
Ez utóbbiak azért jönnek létre, hogy 
a sportoló látszólagos kontrollt tudjon 
érezni az egyébként kontrollvesztett 
helyzetben. A rendszer szerves része 
a kiszolgáltatottság, ami a magas fokú 
elkötelezettség és a hatalmi különbség 
kombinációjából következik. A gyerek 
nem hajlandó, illetve nem képes kilép-
ni a helyzetből, mert elköteleződése a 
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kapcsol, illetve vezet vissza. A sporto-
ló nem hozhat döntéseket, és amennyi-
ben mégis megtette és nincs lehetőség 
a változtatásra, a tekintélyszemély úgy 
értelmezi át a helyzetet, hogy mégis ő 
hozta a döntést, vagy azt az ő sugal-
mazására hozták. Ez a folyamat meg-
fosztja a sportolót ágenciájától, egyes 
esetekben még gondolati szinten is. 
Mindehhez hozzá tartozik az az elvá-
rás a tekintélyszemély részéről, hogy a 
sportoló számoljon be minden lépésé-
ről, nemcsak a sporttal kapcsolatosan. 
A tekintélyszemély gyakran beszélget 
kettesben a sportolókkal és igyekszik 
személyes jelentőséggel bíró, intim 
részleteket megtudni róluk a kedvesség 
és megértés álcája alatt. Majd ezeket a 
részleteket felhasználja a gyermek ki-
zökkentésére, illetve akár az identitá-
sának átformálására is. Viszont, abban 
az esetben, ha a sportolók kudarcot 
vallanak, a tekintélyszemély a felelős-
séget teljes mértékben áthelyezi, gyak-
ran vonásszintű, változtatásra már nem 
alkalmas problémákra utalva, ami az 
önhibáztatás, a negatív önértékelés és 
a tanult tehetetlenség dimenzióit erő-
síti.
„Nekem sokszor az volt, hogy az 
[edző] mondta, hogy ez a nevelőegye-
sületed, én vagyok a nevelőedződ, 
minden, amit tudsz, tőlem származik.” 
– Résztvevő (4)
Jellemző, továbbá, a szabadság kor-
látozása is, nem csak a döntésekben, 
hanem fizikai, érzésbeli, időbeosztá-
si és kapcsolati szinten is. A baráti és 
családi kapcsolatok elé helyeződik 
a sport, a bizonytalan és ellenséges 
környezetben pedig még a sportolók 

illetve tájékoztatás nélkül, ami a spor-
tolóban adott esetben tovább növelheti 
a függőség érzését, hiszen a szülei azt 
sem tudják, hogy pontosan hol van. 
Ez még olyan esetekben is előfordult, 
amikor a játékosokat repülőn vitték ki 
az országból.
„Tehát egyrészt játszani akarunk. Más-
részt pedig teljesíteni akarunk. Gyere-
kek vagyunk hozzájuk képest. Tehát ki 
vagyunk szolgáltatva. Fürdőruhában 
vagyunk.” – Résztvevő (3)
„Az is probléma volt, hogy ő próbált 
meg lenni a kondi edzőnk, a pszicho-
lógusunk, az edzőnk, az apánk, a nem-
tom. Tehát minden ő volt.” – Résztve-
vő (4)
A bizonytalanság, a következetesség 
hiánya, a helyzetek uralására vonat-
kozó képesség elvesztése, a hatalmi 
különbségek és az érzelmi abúzus 
együtt a tanult tehetetlenség állapotá-
ba sodorják az érintett sportolót. Már 
nem érzi úgy, hogy a helyzeteken vál-
toztatni tud, illetve, hogy azok egyálta-
lán változni fognak, elveszti a reményt 
és nem áll ellen a továbbiakban sem-
milyen utasításnak, követelménynek 
vagy nehézségnek, annak ellenére 
sem, hogy komoly érzelmi vagy fiziká-
lis károkat szenved közben. Amennyi-
ben ez az állapot magas fizikai igény-
bevétellel járt, a résztvevők a kiégésre 
utaló kijelentéseket tettek, mikor az 
egyetlen fennmaradó motivációvá a 
büntetések és a lelki fájdalom elkerü-
lése vált. Ennek a hatalmi komplexnek 
egy másik fontos és érdekes eleme 
az a fajta egocentrizmus, ami minden 
döntést, véleményt és folyamatot a kö-
zéppontban lévő hatalmi személyhez 
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fajta bántalmazás a felnőttkori interak-
ciókban is jellemző marad, ahogyan 
azt Résztvevő (5) alábbi idézeteiből is 
láthatjuk.
„Lehívott, először is jól megrángatott, 
nekem már azért ez is durva volt, hogy 
hozzámért, megrángatott, leültem a 
padra (…) alárúgott a padnak, leestem 
a padról. És így fölálltam, nem hittem 
a szememnek, és elkezdtem sírni. (…) 
Meg hát ott a kurva anyádtól kezdve 
minden volt.” – Résztvevő (5), a fel-
nőttkori edzőjéről

Szexuális bántalmazás

A megalázás az érzelmi és adott eset-
ben fizikai bántalmazáson kívül több-
ször járt együtt szexuális abúzussal is. 
Ennek legjellemzőbb formája a külön-
böző trágár, obszcén és szexuális meg-
jegyzésekben bontakozott ki, melyeket 
többnyire a helyzeti ingerek (lehajoló 
játékos, felfedő öltözék) idéztek elő. 
A fiatalkorú sportolók egy idő után 
ezeket a megjegyzéseket természetes-
nek címkézték, hozzászoktak, és ebből 
kifolyólag gyakran magyarázták az 
interjú során. Általában az edző szak-
mai hozzáértését igyekeztek kiemel-
ni, illetve azt, hogy nem állt mögötte 
fizikai szempontból lezajló szexuális 
cselekedet. A megjegyzések mellett 
jellemzőek voltak a szexuális célozga-
tások és viccek is, továbbá a fiatalkorú 
sportolók kapcsolati státusza és szexu-
ális tevékenysége iránti túlzott érdek-
lődés. Ezek az esetek gyakran szintén 
csoportosan, több edző jelenlétében 
történtek, ami ismét szervezeti, globá-
lisabb problémákat vetít elő. Emellett 

közötti interakciók is csökkennek. Ez 
utóbbi folyamatnak része a besúgó-je-
lenség, ami azt takarja, hogy kedves-
ség, figyelem, biztonság vagy szíves-
ség reményében a sportolók egymás 
titkairól, megosztott érzéseiről, illetve 
a tekintélyszemélyre munkakör szerint 
nem tartozó részletekről is tájékoztat-
ják a központi személyt. Az informá-
torhálózat kiterjed a sportolókra és 
a többi sportban dolgozó felnőttre is, 
például segédedzőkre, csapatorvosok-
ra és sportpszichológusokra, így teljes 
bizalmatlanság uralja a légkört. A csa-
patok tagjai kis méretű klikkeket alkot-
nak és kerülik az interakciót egymás-
sal, a potenciális besúgók körül pedig 
nő a feszültség, ami kortárs besúgó 
esetén kiközösítéshez, felnőtt besúgó 
esetén pedig a jelenlétében észlelt szo-
rongáshoz vezethet. 

Fizikai bántalmazás

Az érzelmi bántalmazás különböző 
formái mellett előfordult fizikai bántal-
mazás is. A megrázás, megszorongatás 
és sporteszközzel megdobás általában 
kiabálással, káromkodással, illetve 
megalázással járt együtt, melyeket a 
düh és a frusztráció szított. A fizikai 
erőszakosság, csakúgy, mint a tárgyak 
elleni erőszakos viselkedés, megfé-
lemlítő volt, és növelte a szorongást és 
a büntetésektől való félelmet. Emellett 
a büntetések maguk is gyakran öltöttek 
fizikai formát, ami a kimerülésig tartó 
edzetésig is fokozódott bizonyos ese-
tekben. Stirling (2009) klasszifikációja 
alapján ez utóbbi is a fizikai bántal-
mazás egy típusának tekinthető. Ez a 



Sport- és Egészségtudományi füzetek

34 2019 III. Évfolyam 4. szám / 2019.

elmentetek kurválkodni?” Meg hogy 
miért vagyunk túl barnák, akkor az se 
tetszett, hogy „beszorultunk a szoliba” 
vagy mi történt, szóval ilyenek vol-
tak.” – Résztvevő (5)
„Igen [alánk nyúlt]. Így álltunk, táncol-
tunk, azt így odajött, azt így odanyúlt, 
meg mittudomén. És így... Tudod, így 
meglep. Most nem azt mondom, hogy 
ezt természetesnek vettük 14 évesen, 
mert Úristen, azért nem, de hogy így 
amúgy szerettük őt, szóval, hogy nem 
is értem.” - Résztvevő (5)
Mindezek mellett előfordult a szemé-
remsértés is, ami abból a normából 
adódott, miszerint a mindennapok ré-
sze, hogy a felnőtt férfiak a medence-
parton vetkőzzenek és öltözzenek át, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen korú 
és összetételű sportolói társaság veszi 
őket körbe. Ez a viselkedést ugyanúgy, 
mint a megjegyzéseket és vicceket, a 
sportolók megmagyarázták és nem 
tekintették szigorú értelemben helyte-
lennek. Így az a feltételezésünk, ami 
szerint a bántalmazó viselkedés egyes 
formáit a sport természetes velejárói-
nak tekintik majd a résztvevők, igaznak 
bizonyult. Az öt résztvevő sportolóból 
négy számolt edző és fiatalkorú spor-
toló között kialakuló szexuális kapcso-
latról. Ezeknek az elbeszéléseknek ér-
dekes visszatérő elemei voltak a közös 
összejövetelen való részvétel, az alko-
holfogyasztás, a grooming jelenséghez 
kapcsolható viselkedés és a felnőtt 
autójában kettesben utazás. Az edzők 
gyakran kerültek közeli fizikális kap-
csolatba a sportolókkal az összejövete-
lek során, amikor több esetben mind a 
két fél alkoholt fogyasztott. Ezt meg-

ezzel kapcsolatban kapott említést egy 
másik szerepkör, mégpedig a masz-
szőr szerepe, aki a fiatalkorú lányokat 
gyakorlatilag félmeztelenül láthatja a 
mindennapokban, így tehát egy sebez-
hető pozícióban fér hozzájuk. A vic-
celődés, a magyarázkodások ellenére, 
volt, amikor elvezetett szexuális kap-
csolatig a fiatalkorú sportoló és edző-
je között. A megjegyzéseken kívül 
megjelentek a fogdosással kapcsolatos 
esetek és a szexuális felhívások is. Az 
előbbiek általában feladatbemutatási 
helyzetben történtek meg, azaz a gya-
korlatok által nyújtott lehetőségek let-
tek negatív módon kihasználva, utób-
biak pedig többnyire telefonon vagy 
elektronikus üzenetben érkeztek meg a 
sportolókhoz. A szexuális felhívások a 
sport számos résztvevőjétől, köztük az 
edzők és a bírók részéről is említésre 
kerültek. A nem kritikus kapcsolatban 
(például érzelmileg semleges bírótól) 
kapott szexuális üzenetek zaklatásnak, 
nem abúzusnak minősülnek Stirling 
(2009) alapján. A fogdosás általában a 
feneket (fenékcsapkodás vagy -marko-
lás) érintette, és olyan esetben is meg-
történt, amikor nyilvános szemtanúi is 
voltak az esetnek.
„Voltak olyan dolgok, mikor mondjuk 
kondiztunk, tudod, és mondjuk gug-
goltunk, vagy hajoltunk le a súlyért, 
akkor megjegyezte, hogy ö, hát hogy 
milyen formás hátulról és hogy ő hogy 
betenné neki mondjuk, na.” – Résztve-
vő (2)
„Ha valakinek műszempillája volt, 
akkor úgy nézett. Volt három csapat-
társam, műszempillája lett, és akkor 
az egyik edző mondta, hogy „mi van, 
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lány küldtek egymásnak ilyen szexuá-
lis képeket és azt nekem megmutatták, 
bár hogy miért, azt nem értem, mert 
nem voltam rá kíváncsi, de megmutat-
ták nekem. A tükörből fotózta magát 
meztelenül. (…) Igen [teljesen mezte-
lenül], de nem látszott neki teljesen a 
nemi szerve, mert ott volt a keze. Ez 
kicsit kellemetlen volt így. Nekem volt 
kellemetlen, hogy most ezt mért kellett 
lássam... Aztán egy kicsit furcsa volt 
edzésre menni, mert ott edzés előtt ná-
luk voltam és utána így mentünk, és 
nem bírtam így normálisan ránézni.” - 
Résztvevő (1)

A traumatikus élmények következ-
ményei

A bántalmazás és a fentebb ismertetett 
sérelmek következményei nem telje-
sen tükrözték a bevezetőben megfo-
galmazott feltételezéseinket. Önbün-
tetéssel, önkárosító viselkedéssel és 
szuicid gondolatokkal nem találkoz-
tunk, a szerhasználat sem fordult elő, 
agresszió, párkapcsolati problémák és 
hosszú távú evés- vagy testképzava-
rok sem szerepeltek a beszámolókban. 
Azonban, főleg a bántalmazás közeli 
időszakot nézve, a depresszió, a szo-
rongás, a bizalmatlanság, a kiégés és 
az érzelmi instabilitás gyakran meg-
jelentek az interjúk során. Említést 
kaptak az önértékelési problémák és 
az alvási nehézségek is. Résztvevő (3) 
beszámolt a traumához köthető elkerü-
lési reakcióról is. Továbbá megjelent a 
szomatizáció, többen beszámoltak lel-
ki megterhelés okozta betegségekről 
és szomatikus tünetekről. Különleges 

előzően vagy követve megfigyelhető 
volt kivételező kedveskedés, magához 
édesgetés, dicséret, illetve kiemelt fi-
gyelem, ami a grooming mechaniz-
mushoz kapcsolható. Mindezekkel 
párhuzamosan pedig fontos szerepe 
volt a közös utazásnak a felnőtt autó-
jában, kettesben. Gyakran az autó volt 
maguknak a szexuális aktusoknak a 
színhelye is. 
„Lefeküdni elég sok lánnyal lefeküd-
tek. Tehát úgy... Volt a buli, aztán volt, 
hogy csak úgy kedveskedtek velük 
meg minden, aztán megtörténtek a 
dolgok ott, az uszodán belül... Ö, igen. 
Uszodán belül, meg a [környéken], au-
tóban. (…) Hát a fél uszodát végigdug-
ta az összes edző.” – Résztvevő (3)
A hatalmi, függőségi és szerepköri 
viszonyok ilyen jellegű megsértése 
gyakorlatilag minden alkalommal csa-
paton belüli, sportolók közötti konflik-
tusokat okozott. A konfliktusok végül 
többnyire a sportolón csattantak. Több 
résztvevő is említette, hogy miután 
tudomást szereztek a párkapcsolatról, 
az érintett sportolóban megrendült a 
társak bizalma, elfordultak tőle, és 
kezdetét vette egy megvetéssel és bi-
zalmatlansággal telített kiközösítési 
folyamat. Egy esetben pornográf tar-
talom, egészen pontosan meztelen kép 
megosztására került sor a sportoló és 
az edző között. Habár ez már felnőtt 
(18 éves) sportolónak lett szánva, még-
is, Résztvevő (1), aki akkor még nem 
töltötte be a tizennyolc évet, ki lett téve 
ennek a látványnak. Ez az edző irán-
ti tisztelet elvesztését nagymértékben 
elősegítette. 
„Hát olyan volt, hogy az edző meg ez a 
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szociális kényszer, mely érkezhet pél-
dául a család irányából, tovább erősí-
tik az elköteleződést. Így a sportoló a 
fennálló negatív érzelmi állapot elle-
nére is vonakodni fog a kilépéstől. A 
kutatás eredményei igazodnak a Ger-
vis és Dunn 2004-es publikációjában 
leírtakhoz. Az érzelmi bántalmazás 
formáinak tekinthető az interjúk alap-
ján is a kiabálás, a megszégyenítés, 
a megfélemlítés és a fenyegetés. Ko-
moly hatásai voltak az edzői szerepek 
elmosódásának, csakúgy, mint ahogy 
Brackenridge (1997) is felvetette cik-
kének a virtuális vérfertőzés fogalmá-
ról szóló kitekintésében. Ennek értel-
mében, amennyiben az edző befolyása 
a sportoló életének több szegletére is 
kiterjed, a bántalmazás hatásai súlyo-
sabbak lehetnek. Így szexuális bántal-
mazás esetén az érintett versenyzők 
értékelhetik az esetet akár rokoni sze-
repben lévő személlyel folytatott kap-
csolattal hasonlatosnak (Brackenridge, 
1997). Kutatásunkban a résztvevők a 
sport természetes velejárójának tekin-
tettek olyan jelenségeket is, melyeket a 
szakirodalom abúzusnak, zaklatásnak, 
elhanyagolásnak vagy erőszaknak te-
kint. Azonban nem csak a társadalmi 
megítélés és a sportetikai hiedelmek 
befolyásoló hatása volt megfigyelhető 
a magasan toleráns hozzáállás kialakí-
tásában, hanem a tekintélyszemélyek 
hatása és a rossz bánásmód bizonyos 
formáihoz való hozzászokás is. Volt 
olyan résztvevő, aki úgy gondolta, őt a 
durva verbális bántalmazás jobb telje-
sítményre sarkallja. Ezt a vélekedését 
azzal indokolta, hogy világ életében 
ilyen viselkedést tanúsító edzői voltak, 

jelenség volt mindemellett az, amikor 
a sportolók annyira szerették volna 
elkerülni az edzési vagy versenyzési 
helyzetet, hogy azt kívánták, bárcsak 
betegségeket kapnának el. A résztve-
vők hajlamosak voltak a magyarázat-
keresésre és az elszenvedett nehézsé-
gek súlyosságának csökkentésére. 

Diszkusszió

A tartalomelemzés eredményei alap-
ján elmondhatjuk, hogy Vertommen és 
munkatársainak (2016) megállapítása 
a sportolási szint és az elszenvedett 
erőszak összefüggéséről tükröződik a 
kutatási eredményekben, azaz a maga-
sabb szinten versenyzők veszélyezte-
tettebbek. Ahogyan azt Scanlan et al. 
(1993) írja, a sporttal kapcsolatos el-
köteleződés egyenesen arányos a sze-
mélyes befektetésekkel (például idő, 
energia, érzelem) és a sport élvezeté-
vel. Mindennek az a jelentősége, hogy 
minél több áldozatot fektet be a spor-
toló a tevékenység folytatásába, annál 
magasabb a folytatás iránti elkötelező-
désének szintje, ami növeli a tűrésha-
tárt a negatív élményekkel kapcsolat-
ban. Amennyiben magas a korábban 
befektetett személyes erőforrások ará-
nya, a sportoló a sport esetleges utála-
ta ellenére is hajlandó lehet folytatni a 
tevékenységet. Emellett az elkötelező-
dés függ az egyéb bevonódási alterna-
tíváktól, a szociális kényszertől és a le-
hetőségektől is (Scanlan et al., 1993). 
Ennek függvényében az alternatívák 
és lehetőségek csökkenése, melyeket 
az egyéb (például iskolai) közösségek-
ből való kimaradás idéz elő, illetve a 
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géseiről, amik konkrétabb válaszokat 
nyújthatnak kézzelfogható, gyakorla-
ti lépések megtételéhez. Az adatokra 
később épülhet edukációs stratégia, 
melynek célja lehet a szülők tájékoz-
tatása az elkerülendő helyzetekről és a 
gyermekük védelmében végrehajtható 
lépésekről. Az edzői oktatás gyermek-
védelmi szempontú kibővítése további 
távlati cél lehet a kutatás problémakö-
rével kapcsolatban. Emellett a feltárt 
komplex hatalmi rendszer részletes 
kutatása segíthet megóvni a sporto-
lókat a kiszolgáltatottság szélsőséges 
formáitól és a függőségi viszonyok ki-
használásától.

Összeférhetetlenség

A jelen kutatás szerzőinek nincs sem-
miféle összeférhetetlensége a cikk 
publikálását illetően.

Támogatás

A kutatás az ELTE Felsőoktatási In-
tézményi Kiválósági Program (1783- 
3/2018/FEKUTSRAT) keretében 
valósult meg az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával.
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így úgy véli, ez vele szemben haté-
kony bánásmód, annak ellenére, hogy 
ez sokszor rossz érzést okoz neki. Te-
hát a hosszú távú rossz bánásmód ily 
módon kialakíthat toleráns normákat 
is. Mindemellett az elemzés során ki-
rajzolódott, hogy az egyes bántalmazó 
folyamatok rögzüléséhez és romlásá-
hoz, illetve az átélt élményekről való 
hallgatáshoz hozzájárult egy kiterjedt 
tabu-jelenség is a közegen belül. 

Kitekintés, korlátozások

A kutatás korlátai legfőképpen az álta-
lánosíthatóságra vonatkoznak. A jövő-
ben érdemes lehet a mintát kiterjesz-
teni egyéni sportágakra is, illetve más 
csapatsportokat is bevenni az elemzés-
be. Korlátot, egyszersmind előnyt is 
jelenthet a vizsgálatvezető személye, 
aki maga is átélte a kutatásban vizsgált 
nehézségeket és tagja volt a sportolói 
közegnek. A bizalom eléréséhez és a 
résztvevők megnyílásához elengedhe-
tetlen volt, hogy egy társuk beszéljen 
velük a témáról. Mindemellett az inter-
jút kivitelező szerző saját élményei és 
felfogása tükrében végezte az interjúk 
kialakítását, felvételét és elemzését, 
így nem feltételezhető teljes objekti-
vitás a részéről. Ebből következően 
az egyes jelenségek magyarázatára 
más megközelítés is létezhet. A jövő-
ben ennek a kutatásnak a megállapí-
tásira építve kvantitatív vizsgálatokat 
kezdeményezhetünk. Az eredmények 
alapján feltehetők specifikus kérdések, 
például a párkapcsolat és az autóban 
utaztatás, illetve a szexuális kapcso-
lat és az alkoholfogyasztás összefüg-
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adatbázisokban, 398 kapcsolódó ta-
nulmányt azonosítottunk. A kizárási 
kritériumok alkalmazása után 53 talá-
latot értékeltünk megfelelőnek a cím 
és 29 tanulmányt az absztrakt alapján. 
17 teljes közlemény tanulmányozását 
követően 9 kutatás eredményeit vizs-
gáltuk meg kvalitatív szintézisünkben.

Eredmények: Azon tanulmányokban, 
ahol a fizikai aktivitás mérésére egy-
szerű dichotóm kérdéseket, vagy ka-
tegorikus változókat alkalmaztak, ke-
vésbé volt monitorozhatóak a hatásuk. 
Az áttekintés alapján 5 specifikus kér-
dőívet azonosítottunk, melybők három 
a fizikai aktivitás idejére és intenzitá-
sára vonatkozó adatok alapján, mér-
tékének metabolikus ekvivalensként 
történő megadására is alkalmas volt, 
közülük kettő multidomain kérdőív, 
a különbőző élethelyzetekben vagy 

Absztrakt

Célkitűzések: A reprodukciós keze-
lést megelőző fizikai aktivitás hatása-
iról megoszlanak a vélemények. Sok 
esetben az infertilitással küzdő nők 
már a beavatkozás megkezdése előtt 
csökkentik fizikai aktivitásukat, amely 
szomatikus és pszichoszociális stá-
tuszukra is negatívan hathat. Fizikai 
aktivitásuk mennyiségi és minőségi 
felmérése azonban komoly kihívást 
jelent. E tanulmány célja az asszisztált 
reprodukcióval (ART) összefüggésben 
a fizikai aktivitás mérésére használt 
mérőmódszerek közül a legmegfele-
lőbb kiválasztása.

Anyag és módszer: Szisztemati-
kus irodalmi áttekintést végeztünk a 
Web of Science, Medline (PubMed), 
Cochrane Library és Science Direct 

PRÉMUSZ VIKTÓRIA, MAKAI ALEXANDRA, NAGY ÁGNES, PERJÉS 
BEATRIX, ÁCS PONGRÁC, LAMPEK KINGA, VÁRNAGY ÁKOS

SZISZTEMATIKUS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
KVALITATÍV SZINTÉZISE

A FIZIKAI AKTIVITÁS MÉRÉSÉRŐL
AZ ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓVAL 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN

QUALITATIVE SYNTHESIS OF A SYSTEMATIC 
LITERATURE REVIEW 

ON MEASUREMENT OF PHYSICAL ACTIVITY 
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qualitative assessment of their physical 
activity is a major challenge. The 
purpose of this study was to provide a 
systematic review to identify the most 
appropriate measurement methods for 
physical activity in ART.

Material and methods: A systematic 
literature review was conducted for 
screening the data sources of Web of 
Science, Medline (PubMed), Cochrane 
Library, and Science Direct, and 398 
related items were collected. After 
iterative exclusion through title 53 
and abstract evaluation 29 records 
were identified and later assessed for 
eligibility. After studying of seventeen 
articles, subsequently nine studies were 
included in our qualitative synthesis.

Results: In studies where simple 
dichotomous or categorical variables 
were used to measure physical activity, 
the effects were less observable. 
Based on the review, we identified 
5 specific questionnaires, three of 
them were based on data on the time 
and intensity of physical activity and 
expressed energy expenditure as a 
metabolic equivalent, two of them 
were a multidomain questionnaire, 
which specified PA of different life 
situations or purposes. Different 
results were obtained with the primary 
and secondary output chances of ART. 
However, it can be said, that specific 
activities were more effective than the 
total value of activity, and that there 
was no connection with the sedentary 
lifestyle, while the negative effect 
of excessive physical activity was 

céllal végzett fizikai aktivitást specifi-
kálta. Eltérő eredményeket kaptunk az 
ART elsődleges és másodlagos kime-
neti esélyei kapcsán. Általánosságban 
azonban elmondható, hogy inkább a 
specifikus aktivitások mind az akti-
vitás mennyiségének összege alapján 
találtak pozitív összefüggést, az ülő 
életmóddal nem találtak kapcsolatot, 
míg a túlzott fizikai aktivitás negatív 
hatását írták le.

Következtetések: Előzetes tanulmá-
nyainkra és az egyes kérdőívek hasz-
nálhatóságára és belőlük származó 
nemzetközi összehasonlíthatóságára, 
hozzáférhetőségére és magyar nyelvű 
validált verzió fellelhetőségére tekin-
tettel megállapítható, hogy a felmé-
résre az IPAQ-sf és GPAQ kérdőívek 
accelerométerrel kombinálva tűnnek a 
legmegfelelőbbnek. A kombinált vizs-
gálat nagyban hozzájárulhat az ART 
kezelést megelőző fizikai aktivitási ja-
vaslat majdani kidolgozásához is.

Kulcsszavak: Fizikai aktivitás, infer-
tilitás, asszisztált reprodukció, iroda-
lomkutatás, mérőmódszerek.

Abstract

Objectives: Opinions differ on the 
effects of physical activity (PA) prior 
to assisted reproductive treatments 
(ART). In many cases, women with 
infertility reduce their physical activity 
before the start of the procedure, 
which may have a negative effect 
on their physical and psychosocial 
status. However, the quantitative and 
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Kérdőíves adatgyűjtésen alapuló ke-
resztmetszeti vizsgálatunk eredmé-
nyei alapján szintén kimutattuk, hogy 
a mérsékelt intenzitású rekreációs és 
aktív közlekedéssel kapcsolatos fizi-
kai aktivitás várandósságban pozitívan 
hat az életminőségre (Prémusz et al., 
2018).
Jelen szisztematikus áttekintő tanul-
mányt megelőzően kutatási érdeklő-
désem fókuszában nem csak a váran-
dósság, de a várandósság késleltetett 
bekövetkezése, sikertelensége álltak. 
Az infertilitás növekvő aránya és 
az asszisztált reprodukcióseljárások 
(ART) sikerességi arányának (30%) 
növekedésében való megtorpanás 
(Calhaz-Jorge et al., 2017), illetve si-
ker/sikertelenség pszichoszociális és 
életmódbeli okainak vizsgálata kur-
rens kutatási témák (An et al., 2013). 
Azonban nem áll rendelkezésre olyan 
ajánlás, amely kifejezetten infertilitás-
sal küzdő nőknek, illetve reprodukci-
ós kezelést megelőző és kezelési alatti 
fizikai aktivitással kapcsolatban irány-
mutatást nyújtana. Ezért vizsgálatot 
folytattunk a kezeléseket megelőző 
fizikai aktivitás és az infertilitás okoz-
ta distressz sikerességi mutatókkal 
való összefüggése kapcsán asszisztált 
reprodukciós terápiában részt vevő 
nők körében. Prospektív obszerváci-
ós kohorsz vizsgálatunkban standard 
pszichológiai kérdőívek és a kezelést 
megelőző habituális fizikai aktivitás 
kérdések felvételére került sor. Az 
alábbi következtetéseket tudtuk levon-
ni: az infertilitás specifikus kérdőívek 
pontosabb képet adnak a reprodukciós 
kezelésen áteső páciensek lelkiállapo-

described.

Conclusion: In view of our 
preliminary studies and the feasibility 
and international comparability, 
accessibility and availability of a 
validated Hungarian version of the 
questionnaires, it can be concluded 
that the survey seems to be the most 
appropriate combination with the 
accelerometer IPAQ-sf and GPAQ. A 
combined study may greatly contribute 
to the further development of a pre-
treatment PA guideline in ART.
These results are crucial to convince 
pregnant women to handle regular 
physical activity as an essential part of 
their healthy lifestyles.  

Keywords: physical activity, infertility, 
assisted reproduction, literature review, 
measurement methods.

Bevezetés

A rendszeres fizikai aktivitás egészsé-
gi állapotra gyakorolt általános pozitív 
hatásán túl (Ács et al., 2016), ma már 
elfogadott, hogy nem csak a teherbe-
esés elősegítésében, hanem váradós-
ság alatt is alapvető szerepet játszik az 
egészség megőrzésében a megfelelő 
mértékű rendszeres testmozgás (HHS, 
2008). Az Amerikai Szülészeti és Nő-
gyógyászati Társaság (ACOG) aján-
lása szerint fiziológiás terhességben, 
vagyis kontraindikáció hiányában hoz-
závetőleg összesen heti 150 perc, azaz 
a hét majdnem minden napján végzett 
20-30 perc mérsékelt intenzitású fizi-
kai aktivitás javasolt (ACOG, 2015). 
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egyértelmű protokollt biztosít, mellyel 
egy adott kutatási téma viszonylatában 
a szakirodalomban fellelhető lehető 
legtöbb tanulmányt elemezzük nem 
szelektív, elfogultságtól mentes, repro-
dukálható módon. Bár a PRISMA el-
sősorban a randomizált-kontrollált kli-
nikai vizsgálatok elemzésére szolgál, 
alapul használható azonban más típusú 
vizsgálatok riportálásához is (Kamara-
si és Mogyorosy, 2015). 
Kutatásunkat a Web of Science, Med-
line (PubMed), Cochrane Library és 
Science Direct adatbázisokban, vala-
mint további kiegészítő keresés útján 
folytattuk. A keresés folyamán a fizikai 
aktivitás, testedzés, humán, asszisztál 
reprodukció és In Vitro Fertilizáció 
keresőszavakra koncentráltunk. A ke-
resőszavak (MeSH terms) részletes 
meghatározását az 1. táblázat tartal-
mazza. Az utóbbi 15 évben megjelent, 
angol nyelvű tanulmányokat válogat-
tuk be az elemzésbe, az utolsó keresés 
2019 januárjában történt. 

táról, mint az általános skálák. A keze-
lést megelőző mérsékelt, de rendszeres 
fizikai aktivitás pozitív hatással lehet 
az ART kezelés kimenetelére. Azon-
ban további és részletesebb vizsgálata 
szükséges ahhoz, fizikai aktivitás hatá-
sát ki tudjuk mutatni a kezelést meg-
előző pszichoszociális státuszra (Pré-
musz et al. 2018). 
Jelen tanulmányban célul tűztük ki 
szisztematikus irodalmi áttekintés 
kvalitatív szintézise által az asszisz-
tált reprodukcióval összefüggésben a 
fizikai aktivitás mérésére használt mé-
rőmódszerek közül a legmegfelelőbb 
kiválasztását.

Anyag és módszerek

A szisztematikus áttekintés a PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Syste-
matic Reviews and Meta-Analyses) 
kritériumai szerint készült (Moher et 
al., 2009), amely a hagyományos iro-
dalmi összefoglalókkal szemben olyan 

1. táblázat: Irodalomkutatási stratégiák a fizikai aktivitás mérésének lehetősé-
geiről az asszisztált reprodukcióval összefüggésben

(Forrás: saját szerkesztés)
Medline (PubMed) (((((((„Exercise”[MeSH Terms]) OR „Sport*”[MeSH Ter-

ms]) OR „Physical Activit*”[MeSH Terms]) AND „Fe-
male”[MeSH Terms]) AND „Humans”[MeSH Terms]) AND 
„Reproductive Techniques, Assisted”[MeSH Terms]) OR 
„In Vitro Fertilization*”[MeSH Terms]))

Web of Science TS=((Exercise OR Sport* OR Physical Activit*) AND (As-
sisted Reprod* OR In Vitro Fertilization*))

Science Direct title-abs-key((Exercise OR Sport* OR Physical Activit*) 
AND (Assisted Reprod* OR In Vitro Fertilization*))

Cochrane Library #1 mh Exercise or mh Physical next Activity
#2 mh assisted next reproduction* or mh In next Vitro next 
Fertilization
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a különböző expozícióra és kutatási 
tárgyra tekintettel az absztraktok át-
olvasását követően további 24 került 
kizárásra. Végül 17 in extenso közle-
mény került teljes terjedelmében vizs-
gálatra, melyből 9 bizonyult releváns-
nak és került beválasztásra a kvalitatív 
szintézisbe (1. ábra).

A talált 398 kapcsolódó tanulmányt 
két független kutató vizsgálta át, egyet 
nem értésük esetén egy harmadik vé-
lemény bevonásával. A kizárási krité-
riumok (nem releváns/eltérő kutatási 
témára és nem humán alanyok) vonat-
kozó alkalmazása után 53 találat volt 
azonosítható, melyből párhuzamosság, 

A Web of Science 
adatbázisban 
azonosíto� 

rekordok (n=255)

A Medline
(PubMed) 

adatbázisban 
azonosíto� 

rekordok (n=85)

A Cochrane Library
adatbázisban 

azonosíto� rekordok 
(n=53)

A Science Direct
adatbázisban 
azonosíto� 

rekordok (n=4)

Fellelt rekordok összesen 
(n=398)

Duplikációk, nem releváns 
téma vagy nem humán 
vizsgála� alanyok mia� 
kizárt rekordok (n=345)

Átvizsgált rekordok 
(n=53)

Eltérő vizsgála� 
körülmények és 

alanyok mia� kizárt 
absztraktok (n=24)

Megfelelőnek értékelt absztraktok 
(n=29)

Nem releváns 
téma mia� kizárt 

teljes 
közlemények 

(n=12)

Megfelelőnek értékelt teljes 
közlemények (n=17)

Kézi kereséssel 
azonosíto� 

rekordok (n=1)

Kvalita�v szintézisbe bevont 
tanulmányok (n=9)

1. ábra: Az asszisztált reprodukcióval összefüggésben a fizikai aktivitás mé-
résének lehetőségeivel foglalkozó tanulmányok beválasztásának folyamata - 

PRISMA diagram (Forrás: saját szerkesztés)
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csán egyes vizsgálatokban egyszerű 
gyakoriságra vonatkozó kérdések alap-
ján következtettek a szerzők, ahogy a 
fent említett vizsgálatban is, az alábbi 
5 kérdést tették fel Morris és szerző-
társai a testedzés kapcsán: „Rendsze-
resen edz (exercise)? Ha igen, mint 
felnőtt, hány évig vett részt rendszeres 
testedzésben? Hány órát edz hetente? 
Évente hány hónapot? Mi a leggyako-
ribb edzésmódja?”. 
Domar és szerzőtársai (Domar et al., 
2012) még alapvetőbb formában, a Li-
festyle and Health Habits Questionna-
ire (LHHQ) részeként, a dohányzásra, 
alkohol-, koffein-, zöldség-/gyümölcs-
fogyasztásra, gyógynövények hasz-
nálatára, akkupunktúrára és alvásra 
vonatkozó kérdések mellett az IVF 
ciklus alatt, az alábbi dichotóm kérdést 
alkalmazták: “Folytat-e rendszeres tes-
tedzés? Igen/Nem”, illetve „Amennyi-
ben igen, heti hány napon?” 
Interjú vagy önkitöltős formában a fizi-
kai aktivitás felmérésére használt ösz-
szesen 5 specifikus kérdőívet találtunk 
meddőségi kezelés kapcsán. Legszű-
kebb keresztmetszetet Kucuk et al ta-
nulmányában olvashatjuk a fizikai akti-
vitás mértékére vonatkozóan. A Godin 
Leisure-Time Exercise Questionnaire 
(GLTEQ) segítségével csak a szaba-
didőben folytatott aktivitás gyakorisá-
gára kérdeztek rá (Godin és Shephard, 
1985), bár kiegészítve annak intenzitá-
sával: „Egy tipikus 7 napos időszakban 
szabadidejében, milyen gyakran folytat 
megerőltető / közepes / enyhe testmoz-
gást?” Melyre a páciensek kategorikus 
válaszokat adhatnak: Gyakran / néha - / 
soha vagy ritkán (Kucuk et al., 2010). 
Gaskins és munkacsoportja (Gaskins et 

A beválasztásra került kutatásokban 
infertilitás diagnózissal, kizárólag női 
ART indikációval kerültek vizsgálat-
ra, alanyaik különböző életkorú, eltérő 
testtömegindexű, primi- és multiparák 
voltak, akik esetében a testedzés nem 
volt kontraindikált. Kizárásra kerültek 
a nem humán beteganyagon végzett 
vizsgálatok és a speciális indikációval 
(pl. endometriózis, inzulin reziszten-
cia) kialakított kohorsz vizsgálatok.
Elemzési szempontunk a kezelést meg-
előző habituális fizikai aktivitás illetve 
testedzés (exercise) és ezen aktivitások 
ART kezelés bármely kimeneti indiká-
torával mutatott összefügés vizsgálatá-
ra vonatkozott, különös tekintettel az 
alkalmazott fizikai aktivitás mérőmód-
szerek kvantifikálhatóságára, objekti-
vitására.

Eredmények

A kvalitatív vizsgálatba bevont 9 ku-
tatás teljes elemszáma 3404 fő volt (2. 
táblázat). Az esetek többségében nem 
volt intervenciós és kontrollcsoport, 
egy tanulmány kivételével, amelyben 
Palomba és szerzőtársai (Palomba et 
al., 2014) az életmódváltó programok 
hatékonyságát vizsgálták az ART cik-
lust megelőzően obez páciensek ese-
tében. A tanulmányok hozzávetőleg 
100-200 fő elemszámmal készültek, ez 
alól kivétel Morris   2006-os kutatása 
(Morris et al., 2006), amelyben 2232 
nőbeteg került bevonásba Boston és 
vonzáskörzetében, az IVF-et megelőző 
teljes élettartamra vonatkozó aktivitási 
szokások felmérésével. 
A fizikai aktivitás mértékére önértéke-
lésen alapuló, szubjektív felmérés kap-
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A Global Physical Activity Question-
naire kérdőívet (Armstrong és Bull, 
2006) alkalmazták Palomba és munka-
társai (Palomba et al., 2014) a fizikai 
aktivitás felmérésére az ART eljárás 
megtervezésekor és a kezeléskor. A 
16 kérdésből álló több témakört tartal-
mazó (multidomain) kérdőív a fizikai 
aktivitás számos összetevőjét, például 
intenzitását, időtartamát és gyakorisá-
gát magában foglalja, és három olyan 
területet vizsgál, ahol a fizikai aktivi-
tást végzik (munkával kapcsolatos/
foglalkozási fizikai aktivitás, közleke-
déssel kapcsolatos fizikai aktivitás és 
rekreáció vagy szabadidő alatt végzett 
fizikai aktivitás). A negyedik rész az 
üléssel töltött inaktív időre vonatkozik. 
Az eredmény alapján a PA kategorizá-
lása történt 4 aktivitási kategóriába. Az 
életmódváltó programok hatékonysá-
gát kívánták vizsgálni termékenységi 
problémával küzdő obez nők körében. 
Calhoun, valamint Evenson és munka-
társai (Calhoun et al., 2012; Evenson 
et al., 2014) vizsgálatában találkozunk 
egy multidomain kérdőív objektív mé-
rőmódszerrel történő kiegészítésével. 
Mindkét kutatásban a Kaiser Physical 
Activity Survey-t (KPAS) alkalmazták 
és ActiGraph accelerometer viselését 
kérték az embrió beültetés napjától a 
βHCG tesztig. KPAS kifejezetten nők 
fizikai aktivitásának vizsgálatára ki-
alakított szintén multidomain kérdőív, 
4 fizikai aktivitás összefoglaló indexe: 
házimunka/családtagokról való gon-
doskodás, aktív életmód, sport és mun-
ka alapján (Ainsworth et al., 2000). 

al., 2016) a Self-Administered Physi-
cal Activity Questionnaire (PAQ) alap-
ján mérte fel az utóbbi egy évre vonat-
kozó heti fizikai aktivitást mérsékelt és 
intenzív energiaszükségletű csoportok-
ba osztott meghatározott szabadidős 
tevékenységek vonatkozásában, mint 
gyaloglás, kocogás, futás, kerékpáro-
zás, úszás, tenisz, fallabda, súlyemelés, 
aerobik és mérsékelt vagy nehéz külté-
ri munkák (Wolf, Hunter et al. 1994), 
mely alapján metabolikus ekvivalens 
(MET: Metabolic Eqivalent of Tesk) 
számítható. 
Kucuk és kutatócsoportja (Kucuk et 
al., 2010) következő vizsgálatában már 
a fizikai aktivitás kvantifikálhatóbb fel-
mérésére törekedett és az International 
Physical Activity Questionnaire - short 
form (IPAQ-sf) (IPAQ 2005) haszná-
latával az alacsony, közepes és magas 
intenzitású fizikai aktivitás időtartamá-
nak mérését követően inaktív, minimá-
lisan aktív, HEPA aktív (egészségnöve-
lő fizikai aktivitás) és magas aktivitású 
kategóriák alakíthatott ki a kombinált 
teljes fizikai aktivitás MET-min / hét 
számításával a gyaloglás + mérsékelt 
+ intenzív MET-perc / hét pontszámok 
összegeként. 
Az International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ-lf) teljes (Craig 
et al., 2003), 27 kérdéses változatának 
felvételével Ramezanzadeh és mun-
katársai a teljes energia-felhasználást 
(total MET) a méréskelt és intenzív 
fizikai aktivitás (MVPA: Moderate to 
Vigorous Physical Activity) alapján 
értékelték a munka, rekreáció és aktív 
közlekedés kapcsán, MET értékeket és 
MET-perc értékeket kalukláltak (Ra-
mezanzadeh et al., 2012).
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2. táblázat:  Összefoglaló táblázat a fizikai aktivitás mérésének lehetőségeiről 
az asszisztált reprodukcióval összefüggésben (Forrás: saját szerkesztés)

Szerző - Cím Kutatási eszköz – 
Hatékonyság

Eredmények

Calhoun, 
K. C., et al. 
(2012).
„Association 
of short-term 
and long-term 
physical activity on 
implantation in in 
vitro fertilization 
(IVF) cycles.”

ActiGraph 
accelerometer viselése
Az embrió beültetés 
napjától a βHCG tesztig
Kaiser Physical Activity 
Survey (KPAS)
Kifejezetten nők fizikai 
aktivitásának vizsgálatára
4 fizikai aktivitás 
összefoglaló index: 
házimunka/
családtagokról való 
gondoskodás, aktív 
életmód, sport és munka

• N= 100 nondonor IVF embryo 
transzferen átesett nő

• Magasabb medián KPAS értékek 
sikeres megtermékenyítés esetén 
aktív életmód (3.0, IQR: 2.3-
3.3) és sport (3.8, IQR: 2.8-4.0) 
mint azoknál a nőknél, akik nem 
estek teherbe (2.5, IQR: 2.3-3.0 
and 2.8, IQR: 1.8-4.0,) (p= 0.04 
és 0.05)

• Az ülő életmóddal töltött 
idő, illetve a mérsékelt/
intenzív fizikai aktivitás nem 
volt összefüggésben az IVF 
kimenetelével

Domar, A. 
D., et al. 
(2012).
„Lifestyle 
behaviors in women 
undergoing in vitro 
fertilization: a 
prospective study.”

Lifestyle and Health 
Habits Questionnaire 
(LHHQ)
testedzés, dohányzás, 
alcohol, alvás, koffein, 
gyógynövények, 
akkupunktúra és zöldség/
gyümölcs fogyasztás
“Folytat-e rendszeres 
testedzés? Igen/Nem”

• 180 ART előtt álló nő
• Életmód anamnézis és a 

mindennapi szokások kérdőíves 
vizsgálata.

• Eredmények az ART kezelést 
megelőző hónapban:

• 100% folytatt a rendszeres 
testedzést, 2% dohányzott, 49% 
fogyasztott alkoholt, 77% ivott 
koffein tartalmú italokat, 12% 
szedett gyógynövényeket és 
47% részasült akkupunktúrában

Evenson, 
K. R., et al. 
(2014).
„Association of 
physical activity in 
the past year and 
immediately after in 
vitro fertilization on 
pregnancy.”

Accelerometer 
Az embrió transzfertől a 
szérum terhességi tesztig
Kaiser Physical Activity 
Survey (KPAS)
Az utóbbi egy évre 
vonatkozó aktivitásra 
vonatkozóan
Validitása és reliablitása 
bizonyított várandős nők 
körében is

• N= 121 nondonor IVF embryo 
transzferen átesett nő

• Az intrauterin terhesség korrigált 
esélyhányadosa magasabb volt 
azoknál, akiknél magasabb volt a 
folyamatos aktív élettartam (OR 
1,96, 95% CI, 1,09-3,50), sport / 
edzés (OR 1,48, CI 1.02-2.15), és 
a teljes aktivitás (OR 1,52, 95% CI 
1,15-2,01) indexei az elmúlt évhez 
képest

• Az embriótranszfer utáni 
accelerometer által mért fizikai 
aktivitás és ülő életmód nem 
mutatott kapcsolatot semmilyen 
IVF kimenetellel
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Gaskins, 
A. J., et al. 
(2016).
„Maternal physical 
and sedentary 
activities in relation 
to reproductive 
outcomes following 
IVF.”

Self-Administered 
Physical Activity 
Questionnaire (PAQ)
Érzékenysége kérdéses: 
Csak bizonyos típusú fizikai 
aktivitás típusok mutattak 
összefüggést az élveszülés 
lehetőségével

• N=273 nő, aki 427 IVF 
cikluson esett át

• A fizikai aktivitás és ülő 
életmód vizsgálata a kezelést 
megelőző évben

• MVPA-val töltött idő és 
a total MET nem volt 
összefüggésben a kimenetelell

• Csak konkrét aktivitási 
módok estében, minél 
több időt töltöttek 
aerobikkal, evezéssel és 
a sí vagy lépcsőző gépen, 
annál magasabb volt a 
valószínűsége élveszületésnek

Kucuk, 
M., et al. 
(2010a).
„Assessment of the 
physical activity 
behavior and beliefs 
of infertile women 
during assisted 
reproductive 
technology 
treatment.”

Godin Leisure-Time 
Exercise Questionnaire 
(GLTEQ)
Egy tipikus 7 
napos időszakban 
szabadidejében, 
milyen gyakran folytat 
megerőltető / közepes / 
enyhe testmozgást? 

Gyakran / néha - / soha 
vagy ritkán

• N=151 ART kezelésen átesett nő
• A nők fizikai aktivitása 

csökkenhet az ART-kezelés 
során, annak a tévhitnek 
köszönhetően, hogy a kezelés 
előtti fizikai aktivitási rutin 
folytatása csökkentené a 
fogamzás képességét

Kucuk, 
M., et al. 
(2010b).
„Effect of energy 
expenditure and 
physical activity 
on the outcomes of 
assisted reproduction 
treatment.”

International Physical 
Activity Questionnaire - 
short form (IPAQ-sf)
Kategóriák: alacsony, 
közepes és magas 
intenzitású fizikai aktivitás 
időtartamának mérése, 
inaktív / minimálisan aktív 
/ HEPA aktív / magas 
aktivitású kategória
A teljes fizikai aktivitás 
MET-min / hét számítható 
a Gyaloglás + mérsékelt 
+ intenzív MET-perc / hét 
pontszámok összegeként

• N=131
• Az ART-n átesett nők jelentősen 

csökkentették aktivitásukat a 
kezelési időszak alatt

• Ugyanakkor a fizikailag aktívabb 
nőknél nagyobb valószínűséggel 
nőtt az implantációs arány és az 
élveszülés
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Morris, S. 
N., et al. 
(2006).
„Effects of lifetime 
exercise on the 
outcome of in vitro 
fertilization.”

5 kérdés a testedzés 
kapcsán
1) Rendszeresen edz? 2) 
Ha igen, mint felnőtt, hány 
évig vett részt rendszeres 
testedzésben? 3) Hány órát 
edz hetente? 4) Évente 
hány hónapot? és 5) Mi a 
leggyakoribb edzésmódja?

• N=2232 nőbeteg bevonása az első 
IVF ciklus előtt

• Azon nőknek, akik rednszeres 
testedzésről számoltak be nem volt 
nagyobb esélyük az élveszülésre, 
mint akik egyáltalán nem edzettek 

• Azon nőknek, akik több, mint 4 óra 
/ hét edzésről számoltak be 1 – 9 
éven át 40%-kal kevesebb esélyük 
volt az élveszülésre (OR 0.6, CI 
0.4-0.8), háromszor gyakoribb 
esélyük volt a ciklus kimaradására 
(OR 2.8, CI 1.5-5.3) és kétszeres 
esélyük az implantációs hibára (OR 
2.0, CI 1.4-3.1) vagy vetélésre (OR 
2.0, CI 1.2-3.4)

Palomba S., 
et al. (2014). 
„Physical activity 
before IVF and ICSI 
cycles in infertile 
obese women: an 
observational cohort 
study.”

Global Physical Activity 
Questionnaire (GPAQ);
Fizikai aktivitás felmérése 
az eljárás megtervezésekor 
és a kezeléskor, az 
eredmény alapján PA 
kategorizálása: inaktív 
- enyhe – heti egyszer-
kétszer inetnzív – heti 
három vagy több intenzív 
aktivitás.
Az életmódváltó 
programok feljegyzése 
termékenységi problémával 
küzdő obez nők körében.

• N=216 obez nő, friss embriós 
beültetéssel, stabil BMI-vel

• Háromszoros esély a terhességre 
és a gyermekre az ART ciklust 
megelőző rendszeres fizikai 
aktivitás eset a súlyvesztés 
mértékétől függetlenül

• Terhesség (16/41, 39.0% aktív 
vs 28/175, 16.0%, inaktív; p = 
0.002) élveszülés (10/41, 24.4% 
aktív vs 13/17 5, 7.4%, inaktív; 
P = 0.004)

Ramezanzadeh, 
F., et al. (2012).
„Impact of body 
mass index versus 
physical activity and 
calorie intake on 
assisted reproduction 
outcomes.”

International Physical 
Activity Questionnaires 
(IPAQ)
A teljes energia-
felhasználást a méréskelt 
és intenzív fizikai aktivitás 
alapján értékelték.
MET értékek és MET-perc 
értékeket kalukláltak.

• N=240 IVF cikluson átesett nő
• A leszívott petesejtek száma 

szignifikánsan magasabb volt a 
normal súlyú nők körében, mint 
a túlsúlyosaknál, függetlenül a 
fizikai aktivitás mértékétől

• A magyas BMI, függetlenül 
a kalóriabeviteltől és a fizikai 
aktivitás tól kedvezőtlen hatással 
volt leszívott peresejtek számára 
36 éves kortól, azonban nem 
volt hatással a beültethető 
embriók számára és a kezelési 
ciklus sikerességére.



49

Sport- és Egészségtudományi füzetek

2019 III. Évfolyam 4. szám / 2019.

tosságára tekintettel nehéz olyan rep-
rezentatív statisztikai adatokon alapuló 
elemzéseket találni a fizikai aktivitás 
tekintetébe, amelyek ugyanazokkal a 
módszerekkel ugyanazon változókat 
hasonlítanák össze. A mérések torz 
eredményei és a nemzetközileg ösz-
szehasonlítható adatok hiányának ki-
küszöbölésére hozták létre a két alábbi 
kérdőívet: International Physical Acti-
vity Questionnaire (IPAQ) és a WHO 
Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ) (Craig et al., 2003; Armstrong 
és Bull, 2006). Mindkét kérdőív már 
számos hazai vizsgálatban szerepelt, 
magyar nyelvű hivatalos fordításuk és 
kulturális adaptációjuk, a magyar ver-
ziók validálása azonban mindezidáig 
nem történt meg. Kutatócsoportunk 
által folytatott vizsgálatban elvégeztük 
a fordítási eljárást, kulturális adaptáci-
ót általános populáción a validálást, az 
eredmények közlése folyamatban van.
Női reprodukció kapcsán mindekép-
pen említést érdemel az Amerikai 
Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság 
(ACOG) heti 150 perc ajánlása, azaz 
a hét majdnem minden napján végzett 
20-30 perc mérsékelt intenzitású fizi-
kai aktivitás javasolt (ACOG, 2015), 
amely segíthet a terhességi diabetes 
mellitus, a preeclampsia és a króni-
kus mozgásszervi megbetegedések 
megelőzésében, az egészséges testsúly 
megőrzésében és a mentális egészség 
javításában (Davies et al., 2003; Takito 
és Benicio, 2010; Tendais et al., 2011; 
Aune et al., 2014; Russo et al., 2015). 
Ezzel szemben az Amerikai Sport-
orvos Szövetség (ACSM), illetve az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

Megbeszélés és következtetések

A kutatások eredményei rámutatnak 
arra, hogy a rendszeres, megfelelő 
mértékű fizikai aktivitást végző ART 
kezeltek tevékenysége hozzájárulhat 
az elsődleges és másodlagos kimeneti 
esélyek javulásához. A megfelelő PA 
monitorozási módszertan kialakításá-
val lefolytatott vizsgálat segítségével 
a kezelést megelőző fizikai aktivitás 
tekintetében további pontosítást érhet-
nénk el a megfelelő mérték és jelleg 
tekintetében, a lehetséges kockázatok 
elkerülése érdekében. 
A fizikai aktivitás volumenének meg-
határozása nem csak ART esetében 
jelent kihívást. Bár rendszeres fizikai 
aktivitás egészségi állapotra és jólét-
re gyakorolt pozitív hatása evidencia 
(Lee et al., 2012; Husu et al., 2016; 
Ács et al., 2018) és számos különböző 
módszer áll rendelkezésre mértékének 
meghatározására, epidemiológiai vizs-
gálatokban, valós körülmények között 
mégis kihívást jelent (Janz, 2006; La-
eremans et al., 2017). A fizikai akti-
vitás volumenének meghatározására 
alapvetően objektív (pl. gyorsulásmé-
rők, szívritmus monitorok, terheléses 
laborvizsgálatok, stb.) és szubjektív 
módon történhet (pl. kérdőív, napló, 
megfigyelések, stb.). A nagy elem-
számmal végzett kutatások általában 
a költséghatékonyságra és egyszerűbb 
adatfelvételre tekintettel kérdőíveket 
alkalmaznak. Ezek azonban általában 
jelentősen túlbecsülik az aktivitást 
(Sebastião et al., 2012; Oyeyemi et al., 
2014).
Az alkalmazott módszertan változa-
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ta átlagosan hat órát (357,46±178,38 
percet) üléssel. Mérsékelt és in-
tenzív fizikai aktivitásuk (MVPA) 
1457,97±1970,90 MET értéket ért el, 
47,46 % teljesítette a legalább 150 perc/
hét MVPA értéket. A fizikális egészség 
és a munkával kapcsolatos mérsékelt 
mozgás negatív (R=-0,318, p=0,014) 
és az aktív közlekedési módok (pl. 
gyaloglás, kerékpározás) között szig-
nifikáns pozitív korrelációt (R=0,304, 
p=0,019) találtunk. A pszichológiai 
tárgykör és a mérsékelt erejű munka 
(R=-0,291, p=0,027) között negatív, 
a mérsékelt erejű rekreációs aktivitás 
között szignifikáns pozitív korreláció 
(R=0,258, p=0,048) állt fenn. Ered-
ményeink alapján megerősítést nyert, 
hogy a mérsékelt intenzitású rekreáci-
ós és közlekedéssel kapcsolatos fizikai 
aktivitás várandósságban pozitívan hat 
az életminőségre. 
Női reprodukció és fizikai aktivitás 
kapcsolata  témakörben a méddőség 
kérdését is vizsgáltuk. Prospektív ob-
szervációs kohorsz vizsgálatunkban a 
Pécsi Tudományegyetem, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika Reproduk-
ciós Központjában 2017. március-má-
jus folyamán, a kimeneti eredmények 
követésére 2018 májusában került sor. 
Standard pszichológiai kérdőívek és 
a kezelést megelőző habituális fizikai 
aktivitás kérdőíves felvételére került 
sor. Önbevallása szerint a nők 60%-
a folytat rendszeres fizikai aktivitást. 
73.3% normál lelkiállapotot jelölt 
meg (5.0±4.1) BDI-13 kérdőív alap-
ján, 91.1% a disstressz normális szint-
jét éli meg (2.3±2,1) GHQ-12 kérdő-
ív szerint. Mérsékelten magas stressz 

ajánlása nem csak a edzést/sportolást 
számítja a az ajánlott heti 150 perc-
be, hanem minden olyan fizikai akti-
vitást, amely energiaráfordítással jár 
(Waxman és World, 2004; ACSM, 
2006). Fizikai aktivitásként tehát a 
szabadidős vagy rekreációs, illetve 
az élet egyéb területén, mint példá-
ul közlekedés (aktív transzport) vagy 
munkavégzés (mint hivatásgyakorlás) 
során végzett mozgást is szükséges 
figyelembe vennünk. Várandósság 
vizsgálatakor különös hangsúly fekte-
tendő a házi- vagy házkörüli munka, 
gyermeknevelés, idős vagy beteg hoz-
zátartozók gondozása közben végzett 
fizikai aktivitásra is (Borodulin et al., 
2008; Watson et al., 2017). Kérdőíves 
adatgyűjtésen alapuló keresztmetszeti 
előzetes tanulmányunkban pilot jel-
leggel mértük fel szocio-demográfiai, 
antropometriai, gesztációs, egészségi 
állapotra és életminőségre (WHOQoL 
BREF) valamint fizikai aktivitásra 
(GPAQ) vonatkozó adatait kompliká-
ció mentes terhességben. Vizsgálatunk 
célja volt, hogy leírja a várandós nők 
fizikai aktivitásának módját, gyakori-
ságát, időtartamát és intenzitását, meg-
vizsgáljuk, hogy ezek a nők elérik-e az 
ajánlásokban meghatározott aktivitást, 
illetve hogy az aktivitási mintázatok 
összefüggést mutatnak-e az önértéke-
lésen alapuló egészségi állapotukkal 
és életminőségükkel.
A válaszadók hetente átlagosan 
két órát (133,93±137,06 perc/hét; 
535,73±548,26 MET) töltöttek ak-
tív közlekedéssel, heti egy órát 
(62,80±98,17 perc/hét, 251,19±392,66 
MET) mérsékelt rekreációval, napon-
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vésre tekintettel, hiszen csak 5 kérdést 
tették fel a testedzés gyakoriságára, 
időtartamára és típusára vonatkozóan, 
Morris et al. eredményei eltérőek vol-
tak a témában megjelen közlemények-
kel és saját eredményeinkkel szemben. 
Adataik alapján azon nőknek, akik 
rendszeres testedzésről számoltak be 
nem volt nagyobb esélyük az élve-
szülésre, mint akik egyáltalán nem 
edzettek. Túlzott fizikai aktivitásra vo-
natkozó eredményeik azonban illesz-
kednek a szakirodalomhoz. Negyven 
százalékkal kevesebb esélyük volt az 
élveszülésre azoknak a nőknek, akik 
vizsgálatukban 1 – 9 éven át több, mint 
4 óra / hét edzésről számoltak be (OR 
0.6, CI 0.4-0.8), illetve háromszor gya-
koribb esélyük volt a ciklus kimaradá-
sára (OR 2.8, CI 1.5-5.3) és kétszeres 
esélyük az implantációs hibára (OR 
2.0, CI 1.4-3.1) vagy vetélésre (OR 
2.0, CI 1.2-3.4) (Morris et al., 2006). 
Kucuk egyik tanulmányában (Kucuk 
et al., 2010) cáfolja az előző állítást, és 
megállapítja, hogy a nők fizikai aktivi-
tása csökkenhet az ART-kezelés során, 
annak a tévhitnek köszönhetően, hogy 
a kezelés előtti fizikai aktivitási rutin 
folytatása csökkentené a fogamzás ké-
pességét. 
A következő tanulmány a mértékletes-
ségre hívja fel a figyelmet. A PAQ kér-
dőív alapján, Gaskins vizsgálatában 
(Gaskins et al., 2016) IVF kezelésben 
részesülő nők (N=273) 2,8 (IQR 1.0, 
6.0) óra/hét MVPA-ban vettek rész és 
49,0 (36.0, 62.5) órát töltöttek hetente 
üléssel. Az MVPA szintje összefüggést 
mutatott az infertilitás diagnózissal (p 
= 0.04), különösen a legfelső kvarti-

szintet találtunk a társas- (42.7±8.8) 
kifejezetten magas stresszt szexuális 
(39.2±6.5) és párkapcsolati vonatko-
zásban (48.4±9.1) a specifikus Ferti-
litási Probléma Kérdőív (FPI) alapján. 
Szignifikáns különbséget írhattunk 
le az aktív és inaktív csoport között a 
Psychological Immune Competence 
System (PICS) kérdőív „Önszabályo-
zó rendszer” alskálájában (p= .034). 
A reprodukciós beavatkozást megelő-
ző rendszeres fizikai aktivitás esetén 
szignifikáns különbséget találtunk a 
várandóssági arány tekintetében is 
(p=.036). Amellett, hogy az infertilitás 
specifikus kérdőívek pontosabb képet 
adhatnak a reprodukciós kezelésen át-
eső páciensek lelkiállapotáról, még azt 
a következtetést vonhattuk le, hogy a 
kezelést megelőző mérsékelt, de rend-
szeres fizikai aktivitás pozitív hatással 
lehet az ART kezelés kimenetelére. A 
felmérésben azonban mindössze az 
alábbi kérdés vonatkozott a fizikai ak-
tivitásra: „Milyen gyakran szokott Ön 
sportolni? „. Melyre kategorikus vála-
szokat adhattak a páciensek: „Nagyon 
gyakran (heti 4-7) / gyakran (legalább 
heti 1-3) / néha (maximum heti 1 vagy 
kevesebb) / soha)”. További és részle-
tesebb vizsgálat volt szükséges az ár-
nyaltabb összefüggések vizsgálatára, 
illetve hogy a fizikai aktivitás hatását 
ki tudjuk mutatni a kezelést megelő-
ző pszichoszociális státuszra. Ezért 
szükségessé vált a nemzetközi szak-
irodalom szisztematikus áttekintése, 
a legoptimálisabb monitorozó eljárás 
felkutatása.
A fellelt vonatkozó tanulmányok közül 
talán a kevésbé részletes kérdésfelte-
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fizikai aktivitás mértékétől. A magas 
BMI, függetlenül a kalóriabeviteltől és 
a fizikai aktivitástól kedvezőtlen hatás-
sal volt leszívott petesejtek számára, 
36 éves kortól, azonban nem volt ha-
tással a beültethető embriók számára 
és a kezelési ciklus sikerességére. 
Szintén a túlsúllyal foglalkozva Pa-
lomba és munkatársai vizsgálatában 
(Palomba et al., 2014) 216 stabil BMI-
vel rendelkező obez nő, friss embriós 
beültetéssel végzett IVF kezelése kap-
csán GPAQ segítségével, életmódvál-
tás kapcsán háromszoros esélyt talált 
a terhességre és a gyermekszülésre a 
ciklust megelőző rendszeres fizikai ak-
tivitás esetén a súlyvesztés mértékétől 
függetlenül: terhesség (16/41, 39.0% 
aktív vs 28/175, 16.0%, inaktív; p = 
0.002) élveszülés (10/41, 24.4% aktív 
vs 13/17 5, 7.4%, inaktív; p = 0.004). 
A legprecízebb eredményeket, egyút-
tal pozitív kapcsolatot tudott kimutatni 
Calhoun és kutatócsoportja (Calhoun 
et al., 2012) Kaiser Physical Activity 
Survey kérdőívvel 100 fős vizsgálatá-
ban nondonor IVF embryo transzferen 
átesett nők körében. Magasabb median 
KPAS értékeket dokumentáltak sikeres 
megtermékenyítés esetén az aktív élet-
módnak (3.0, IQR: 2.3-3.3) és sportnak 
köszönhetően (3.8, IQR: 2.8-4.0) mind 
azoknál a nőknél, akik nem estek te-
herbe (2.5, IQR: 2.3-3.0 and 2.8, IQR: 
1.8-4.0,) (p= 0.04 és p=0.05). Az ülő 
életmóddal töltött idő, illetve a mérsé-
kelt/intenzív fizikai aktivitás nem volt 
összefüggésben az IVF kimenetelével. 
Szintén KPAS lekérdezésével, hason-
ló vizsgálati körülmények között, 121 
nondonor IVF embryo transzferen 

lisbe tartozó nők esetében akiket jel-
lemzően ovulációs rendellenességek-
kel (13%) vagy csökkent petefészek 
rezervvel küzdöttek (16.7%) összeha-
sonlítva azokkal a nőkkel, akik az alsó 
kvartilisbe tartoztak (3.7% és 11.1%). 
A helyes mérték meghatározásánál 
felvetődhet, hogy egyszerű kitölthető-
ségével szemben a IPAQ-sf hiányossá-
ga, hogy az aktivitásokat a válaszadók 
nem tudják különböző domainekhez 
kötve, vagyis a munka, rekreáció és ak-
tív közlekedéshez kapcsolódóan meg-
adni, mint a kérdőív teljes változatánál 
(IPAQ 2005), ennek ellenére Kucuk 
és munkatársai (Kucuk et al., 2010) 
az energia felhasználás (MET perc / 
hét) mértékének megadásával IPAQ-
sf alapján sikeresen kimutatták, hogy 
az asszisztált reprodukciós terápián át-
esett nők jelentősen csökkentették ak-
tivitásukat a kezelési időszak alatt (p 
< 0.05). Alacsony (68 fő) és közepes 
aktivitású (63 fő) csoportot alakítot-
tak ki, mely mentén megállapíthatóvá 
vált, hogy a fizikailag aktívabb nőknél 
magasabb volt az implantációs arány 
(31/160 (19.4%) vs 45/152 (29.6%), 
p=0.035), a klinikai terhesség (23/68 
(33.8%) 34/63 (54.0%) p=0.02) és az 
élveszülés (15 (22.1%) vs 30 (47.6%), 
p= 0.002). 
Ramezanzadeh és munkatársai ta-
nulmányában (Ramezanzadeh et al., 
2012) szintén a PA mértéke mellett ki-
emelt kovariánsként szerepelt a BMI. 
240 fős vizsgálatukban a leszívott 
petesejtek száma szignifikánsan ma-
gasabb volt a normál súlyú nők köré-
ben, mint a túlsúlyosaknál (p=0.01), 
függetlenül az IPAQ-lf alapján mért 
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