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„Milyen lesz a jövő század embere? Magas, izmos, erős, fizikai kondíciója birtokában 

jól bírja a szellemi terhelést. Egészséges életmódjában központi helyet foglal el a 

naponkénti testedzés. Egyszerre sportoló és sportrajongó, aki matuzsálemi korban is jól 

érzi magát, eljut addig az esélyig, hogy nem betegség következtében hal meg, mint XX. 

századbeli hosszú életű elődei, hanem megéli a homo sapiens ma még pontosan nem 

ismert – 120 – 150 év? – lehetséges élettartamát. Vagy torzó lesz, aki nem érti, hogy 

érhettek el oly sok kiváló fizikai és szellemi eredményt elődei, míg ő élni is, meghalni is 

képtelen. Élni nem tud, mert kiegyensúlyozatlan, gyenge szervezete állandó panaszokat 

okoz, meghalni nem hagyják az orvostudomány egészséget nem nyújtó, de az életet 

biológiai értelemben fenntartó gyógyszerei. 

 

Milyen lesz a jövő század embere? Ma még nem dőlt el teljesen a kérdés. Valószínűleg 

lesz ilyen is, olyan is. De, hogy merre billen az arány, az jobban múlik rajtunk mint 

hinnénk. És bár ez a kérdés szürkébb, mint a sportágak, a rekordok világa, mégis ez a 

legfontosabb, ha sportról és társadalomról beszélünk.” 

 

 

                                                                            / Dr. Frenkl Róbert, 1979.69./ 
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I. BEVEZETÉS 

 

Közel 20 éve foglalkozom a tanulók sportolási szokásaival, az életmódjukat befolyásoló 

környezeti tényezőkkel. Egyik fő kutatási területem a testedzéssel kapcsolatos tanulói 

tudatosság szintjének, a tudatosság és a sportolási arány mértékének, megnyilvánulási 

formáinak vizsgálata. A külső szemlélőnek logikusnak tűnhet, hogy ha valaki ismeri a 

sportolással kapcsolatos értékeket, akkor tesz is lépéseket saját életminőségének a 

javítása érdekében. Természetesen előfordulhat az ellenkezője is, a sportolás értékeinek 

ismerete ellenére is nagy számban találkozhatunk inaktivitással.   

 

Ma Magyarországon úgy tűnik nincs igazán értéke a helyes életviteli szokásoknak, 

életmódnak és természetesen ezen belül a rendszeres testedzésnek sem. Noha az 

egészség az ember számára talán a legfontosabb értékének számít, mégis a lakosság 

körében végzett vizsgálatok azt támasztják alá, hogy nem élünk sem aktívan sem 

egészségesen (Aszmann, 2003).   

 

Frenkl professzor fent idézett aggódó sorai mögötti jövő század, a mi jelenlegi 

századunk.  Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a rendszeres testmozgás halálozási 

kockázat csökkentő, valamint népesség átlagélettartam növelő hatású (Apor, 2005).  A 

rendszeres fizikai aktivitásnak rendkívül sok kedvező élettani és pszichológiai hatása 

van (Brukner és Brown, 2005). A testmozgás, a rendszeres sportolás az egyik 

egészségpszichológiai védőfaktor (Kopp, 1999). Egyértelmű az a tény, hogy testedzés 

nélkül nincs egészség.  

 

A sport számos betegség kialakulásában preventív szerepet tölt be, bizonyos krónikus 

betegségekben gyógyszerszedést csökkentő hatással rendelkezik (Gauchard, Jeandel és 

Perrin, 2001; Jákó, 2003). Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy a rendszeres testedzés 

kedvező hatással van a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a krónikus hátfájásra, az 

egészségre ártalmas szokásokra, növeli a hajlékonyságot, növeli a csontozat és az 

izomzat erejét, csökkenti azok sérülési kockázatát, javítja az általános közérzetet, illetve 

serkenti az ember kreativitását.   
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A fentiek mellett ismeretes, hogy a rendszeres testmozgás összefüggésben áll a 

mozgásszervi megbetegedések, valamint a szív- és érrendszeri betegségek csökkent 

kockázatával (Pihl, Matsin és Jürimae, 2002). 

 

A rendszeres fizikai aktivitás döntő jelentőségű a testsúlyszabályozás és megelőzés 

szempontjából (Due és mtársai, 2001), kedvező hatást gyakorol a stressz tűrésére, 

szorongásra és depressziós állapotra (Urbán és Hann, 2003), emellett javítja a fiatalok 

énképét és testképét (Varga, 2002). Még a legfejlettebb országokra is jellemző, hogy a 

jómódúak tovább és egészségesebben is élnek, mint a kevésbé jómódúak (Aszmann, 

2003a). A szegénység mellett a kutatások az alacsony társadalmi státuszból fakadó 

negatív környezeti és pszichoszociális következményeket hangsúlyozzák (Kawachi és 

mtársai, 1997; Kopp és mtársai, 1998).   

 

A rendszeres fizikai aktivitás a társadalom egészére nézve jelentős, beleértve a 

gyerekeket, felnőtteket és természetesen az időseket is, mert megelőző, fenntartó és 

gyógyító funkciói is ismertek (Vuori, 2004).  Az is bizonyított, hogy azon egyéneknél, 

akik hetente minimum kétszer aktív mozgásos tevékenységet végeznek, 28 százalékkal 

csökken a bármilyen ok miatti halálozási esély (Hebbelinck, 1995). 

 

Az egészség egyik legfontosabb összetevője a rendszeres testedzés, a fizikai aktivitás, a 

mozgás.  A sport jótékony hatásait az egészségre számos vizsgálat tükrözi (Burke et al. 

1997; Prohaska és mtsai, 2006). A rendszeres testmozgást végző fiataloknak többnyire 

kedvezőbb az életmódja, mint a szabadidejükben nem sporttevékenységet választó 

társaiké (Pate et al. 1996).   

 

Az egészség fejlesztése a család, az iskola és a társadalom együttes feladata, melybe 

beletartozik az ifjúság által hordozott „biológiai vagyon” megőrzése, karbantartása, 

fejlesztése (Nyerges és Laki, 2004). A szervezett keretek között folyó testnevelésnek és 

a szabadidőben végzett fizikai aktivitásnak egészségmegőrző, valamint preventív hatása 

van.  Kétség sem férhet hozzá, hogy a testnevelők kulcsszerepet játszanak a gyermekek 

rendszeres fizikai aktivitásának fejlesztésében, az egyénre szabott támogatásában 

(Harris & Cale, 1998).  Laki és Makszin (1995) szerint az iskolás korosztályok számára 
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az iskola által biztosított rendszeres testmozgás szinte az egyetlen tényező, amellyel a 

társadalom hatni tud a felnövekvő nemzedék fizikai fejlődésére és egészségére. 

 

A főiskolai hallgatók – az életmódjukkal foglalkozó felmérés tanúsága szerint – több 

mint 40%-a szabadidejében aktív mozgást nem végez, csupán a heti 1-2 kötelező 

testnevelési óra jelenti a mozgásigényük kielégítését (Sebőkné, 1999).  Földesiné (1994) 

azt mutatta be, hogy a felsőoktatás testnevelése meggyengült, több intézmény élt az 

önállóságából adódó jogával és megszüntette az addig kötelező testnevelést. Az 

általános vélemény az, hogy a hallgatókat akkor érdemes feloldani a kötelező testedzés 

alól, ha az optimális feltételekkel biztosítható a kínálat és a diákok részéről várható a 

kereslet.   

 

Az életmódkutatások szerint a 15-85 év közötti magyar felnőttek kevesebb, mint 30%-a 

végez fizikai aktivitást, az életkor előrehaladásával a számuk csökken. Az iskolai 

végzettség növekedésével együtt nő a fizikai aktivitást végzők gyakorisági aránya 

(Gáldi, 2002).  

 

A vészharangokat kongató egészségügyi mutatók adataira figyelve a kutatók és a 

gyakorlati szakemberek feladata megkeresni az egészségesebb életvitel, a rendszeres 

testedzés felé vezető út irányába a továbblépési lehetőségeket. Közös cél, hogy ne csak 

egyoldalúan a betegségeket kompenzáló gyógyszerek kezében legyen a hosszabb élet 

felé vezető út kulcsa. Tudatosítani kell a technikai vívmányok által csökkent fizikai 

munkaerő által megváltozott mozgásszegény életmód ellensúlyozására kidolgozott 

programokat.   

 

Az egészséges életvezetés, életrend lehetővé teszi az egészség megőrzését, az ehhez 

szükséges tudás azonban nem születik velünk (Bábosik, 2004). Az egészség értéke – 

amíg volna alkalom megőrzésére – általában nem tudatosul a tevékenységet ösztönző 

erővel (Hankiss, 1977; Takács, 1989). Az egyének egészségmagatartás és 

egészségértéke egyértelműen a kultúra függvénye és ezért ezek formálásához, 

alakításához a társadalom érték- és normarendszere is jelentősen hozzájárul (Ferron, 

1997).  A rossz egészségi állapot okozója elsősorban az egészségvédő fizikai aktivitás 
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hiánya, a mozgásszegény életmód. Általában hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy 

az ember felismerje és tegyen az életmódjában bekövetkezett, az egészségi állapotára 

kedvezőtlenül ható változások ellen (Michalkó és Vizi, 2002).  

 

A hallgatók fizikai teljesítőképességét, életmódját, egészségi állapotát követő 

vizsgálatok a szakirodalomból többnyire ismertek. A társadalmi változások, a diákokat 

érő pedagógiai hatások, a felsőoktatás testnevelésének és sportjának napi gondjai 

alapján a téma folyamatosan aktuális, szükségessé teszik újabb és újabb kutatások 

megtervezését és vezetését. Az egészség-érték fogalma, felelőssége, az erre való nevelés 

és tanítás minden felsőoktatási intézmény kötelessége, mégis kiemelkedő szerepet 

játszanak ebben a tekintetben az orvosi- és tanárképző egyetemek, a tanár- és óvóképző, 

valamint az egészségügyi főiskolák, olyan foglalkozású személyek, akik a 

gyermekekkel bármilyen formában kapcsolatba kerülve indirekt magatartásukkal maguk 

is nevelnek (Kaposvári, 1997).   

 

A testkulturális értékek tartalmaikban, szellemi és anyagi értékeket is hordoznak.  

Tartalmazzák az emberi társadalom fejlődése során létrehozott mozgáskultúra elemeket 

és összefüggenek az ember egészségügyi kultúrájával (Biróné, 2004). Megvalósulásuk a 

mozgásos aktivitás, a testgyakorlatok és a sport, mint eszközrendszer – azaz a 

testkulturális tevékenységek – felhasználásával történik. Így a testkulturális 

tevékenységeken az ember testi (szomatikus) oldalának „karbantartását”, az egészség 

megőrzését, a betegségek prevencióját szolgáló testgyakorlást, sportot, testnevelést 

értjük (Takács, 1972). 

 

A testedzési, sportolási szokások kialakításának élethosszig tartó, meghatározó időszaka 

a fiatalkori évekre tehető. Céljaink között szerepel többek között a diákok életmódjának 

vizsgálata, a sportos szemlélet kialakításával kapcsolatos értékek felismerése, 

felismertetése, a rendszeres aktivitás beépítése az életmódba.  

 

Nemzetközi adatok elsősorban arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendszeres fizikai 

aktivitással az emberek különböző célokat próbálnak elérni. Motivációként jelenhet meg 

az egészséges, illetve erős test, vonzó külső, kellemes elfáradás, társadalmi és társas 



 9

kapcsolatok és a fogyás is (Matsumo & Takenaka, 2004).  Köztudott, hogy a rendszeres 

testedzés hozzásegít egy egészséges társadalom kialakulásához (Vilhjalmsson és 

Kristjansdottir, 2003). Akik nem végeznek rendszeres fizikai aktivitást 

szabadidejükben, egyrészt szabadidőhiányt és motivációs tényezőket említenek 

indokként, másrészt környezetből eredő akadályokat (Pluhár és mtársai, 2007; Sallis és 

mtársai, 1998).  

 

A tanulók idejük jelentős részét az iskolában töltik, ezért az iskola szerepe is lényeges a 

nevelésben és a szocializációban, hiszen az érték, a norma és a minta a pedagógusok és 

az oktatási-képzési rendszer által is eljuthat a tanulókhoz (Eccles és Wigfield, 2000; 

Laki és Nyerges, 2001, Pál és mtsai 2005). Az iskolai testnevelésnek meghatározó 

hatása van a későbbi felnőttkori fizikai aktivitás minőségére (Bognár és mtsai, 2005; 

Puhl és mtrsai, 1990). Az a felnőtt, aki gyermekkorában megfelelő élményeket szerez a 

mozgás terén, az általában a későbbi életévekben is aktívabban, egészségesebben él 

(Bognár és mtsai, 2003).  

 

A családi háttér sportolói múltja lényeges faktor a sportolási szokások kialakulásában.  

A példamutatás szerepe a korai gyermekkortól egészen a felnőttkorig befolyásoló 

tényező a szokások kialakításában. Mivel az elsődleges szocializációs közegként a 

családnak döntő jelentősége van a gyermek szocializációjában, a szülők magatartása, 

illetve értékrendje döntő abban, hogy a fiatalok miként vélekednek és gondolkodnak a 

világról és milyen igényszintjük alakul ki (Fredricks és Eccles, 2004).   

 

A „hivatásos” értékformáló pedagógusi háttér a diákok életmódját döntő módon 

befolyásolja. Véleményük, szerepük, szokásaik pozitív vagy negatív formában, 

beépülnek tanítványaik mindennapjaiba, befolyásolja a tanulók életvitelét, jelen esetben 

a sportolási szokásaikat. Úgy gondolom, hogy a diákok véleménye visszatükrözi a 

tanárok sportolással kapcsolatos értékítéleteiről alkotott képet. 

 

A gyermekek és fiatalok sportolási szokásai, sportolási motivációi iránt nem új keletű a 

tudományos érdeklődés (Carlson, 1993; Côté, 1999). Bagoien és Halvari (2005) azt 

találta, hogy demográfiai, biológiai, pszichológiai, viselkedési, szociális, kulturális 
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valamint sportkörnyezeti változókat lehet megkülönböztetni a fiatalok sportolási 

szokásainak tekintetében. Kiemelkedő jelentőségű a fiatalok egészségtudatos és aktív 

életvitele a teljes értékű felnőttkor szempontjából, mert ekkor alapozódik meg a testi-

lelki fejlődés, teherbíró képesség, illetve az életmódbeli kedvező vagy éppen 

kedvezőtlen szokások (Currie és mtsai, 2000; Aszmann és mtsai, 1999).  

 

Ma Magyarországon nincs jelentős értéke és elfogadottsága az egészségtudatos 

életmódnak, szokásoknak, így a rendszeres testmozgásnak sem (Konczos és mtársai, 

2006). Mindezért további kutatásra van igény, hogy a fizikai aktivitás és inaktivitás 

kérdéseit tisztázzuk, ebben természetesen benne foglaltatik a fizikai aktivitás jellege, 

minősége, értéktartalma és mérése, valamint a minimális és optimális mennyisége az 

adott korosztályban (Riddoch és Boreham, 1995). 

 

A sportolási értéktartalmak felismerése a tudatos cselekvés érdekében meghatározó 

jelentőséggel bír. Például, ha nem ismernénk a dohányzással összefüggő ártalmakat, 

betegséget, haláltokozó következményeit, kisebb lenne az esély arra, hogy tegyünk 

ellene. Hasonló következtetéseket vonhatunk le a testedzési szokások kialakulásával 

kapcsolatban.  Ismerjük a mozgásszegény életmód egészségügyi problémákat felvető 

következményeit, de ismerjük a testedzés egészséget, életminőséget befolyásoló pozitív 

hatásait is. A fent vázolt statisztikai adatok szerint azonban a mai Magyarországon 

nagyságrenddel kevesebb azoknak a száma, akik élnek a sportolás adta életminőséget 

javító lehetőségekkel.  

 

Az egészséges életmód, a fiatalok rendszeres testedzés iránti igénye kialakításának 

hangsúlyozottan fontos személyei a pedagógusok és a szülők, fontos színtere az iskola 

és a lakótér. A sportolási értékek hordozói, személyes értékközvetítői legfőképpen a 

tanárok és a bővebb család, a szülők, mert a diákok tőlük kell, hogy kapják a 

legfontosabb indíttatásokat. A diákok véleménye, az őket befolyásoló, irányító, 

életmódjukat alakító személyi háttér, testedzésről alkotott nézeteiről fontos adalék az 

értékteremtéssel kapcsolatban, hiszen a személyi környezet döntő mértékben 

befolyásolja a sportolási aktivitást. A sportolási értéktartalmak ismertsége sajnos nem 
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egyenes következménye a sportolási szokások, a fizikai aktivitás növekedésének, de 

egyértelműen elengedhetetlen feltételei.  

 

Él-e, valóságos-e fizikai aktivitás szükséglet? Tudvalevő, hogy a szükséglet tárgyának 

tudatosulnia kell a cselekvés megvalósulásához. Ha a mozgásszükséglet tudatos, akkor 

feltételezi a kielégítésére szolgáló tárgy tudatát, mely tudat szükségképpen értéktudat, a 

mozgásos cselekvések, a testnevelés, a sport értékeinek tudata. S mint ilyen, 

értéktartalmakban tetten érhető, vizsgálható. Megfordítva is nagy a valószínűsége, hogy 

a sportra vonatkozó értéktartalmak kialakítása révén a fizikai aktivitás szükséglete 

befolyásolható, kialakítható.  

 

Ezek az értéktartalmak valóságos szükségletekkel függnek össze, olyan szükségletekkel, 

melyek kialakítására hivatottak vagyunk. A diákok tevékenységeinek értékindítékai 

vannak, tevékenységének szerkezetét értékrendszere hatja át. Az értékcsatornán 

beáramló értékvilágot társadalmi konkrétsággal tölti meg, s ez a konkrétság jelenik meg 

a különböző értékelésekben, azok akár egyénen belüli, akár egyének közötti 

különbségeiben. Az értékcsatorna nyitott, s hogy milyen értékelések alakulnak ki az 

értékelési hajlandóságokból, az elsősorban a nevelés függvénye. Például a 

sportválasztás, mint preferálás bizonyos értelemben értékválasztás (lehet érték 

közömbös is), de a választás nemcsak az ő általa történő előnyben részesítés, hanem a 

környezeti tényezőké is (Kis 1977). 

 

A diákok szemléletének alapvetően meghatározó tényezője a sportolási értéktartalmak 

felismerése. Ennek hiányában a mozgással, testedzéssel kapcsolatos célok sem lehetnek 

egyértelműek és pontosak. A sportolás alapvető, sajátos célja a teljesítménynövelés, az 

ember testi-lelki teljesítőképességének növelése. Természetéből fakadó, közvetlen célja 

valamilyen mozgás megtanulása, gyakorlása, űzése, pszicho-motoros cselekvőképes 

tudás kialakítása. Ugyanakkor a motoros tanulás, a mozgásos cselekvés – egységben 

tekintve annak motoros és szellemi összetevőit – nélkülözhetetlen eszköze is a további 

célok elérésének. Ilyen célja a sportolásnak a testi–, lelki– és szociális egyensúlyi 

állapot, harmónia megteremtése, az egészséges élet fenntartása csakúgy, mint a 
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személyiség fejlesztése is, legyen szó akár a személyiség értelmi, érzelmi vagy szociális 

aspektusáról (Heszteráné Ekler, 2007). 

 

Fogalmak meghatározása 

 

Az iskolák, a tanárok részére a diákokkal elsajátítandó célokat és feladatokat, 

értéktartalmakat kijelöli, meghatározza a Testnevelés Kerettanterv – az oktatási 

miniszter 10/2003. (IV. 28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról (2003. április 29.).  

A kérdőívben szereplő sportértékeket a fenti OM rendeletben meghatározott célok és 

feladatok alapján fogadtam el (Kerettanterv 2003; 2. sz. melléklet). 

 

A célokban és feladatokban megjelenő értéktartalmak fogalmi értékelésénél neves 

sportszakemberek meghatározásait vettem alapul (Bábosik, 1992, 2004; Biróné, 1999; 

Istvánfi, 2004; Makszin, 2004; Nádori, 2005; Prisztóka, 1998; Rigler, 2001), tehát az 

általunk elfogadott fogalmak széles szakirodalomi alapokra támaszkodnak. A 

fogalmakat az alábbiakban értelmeztem: 

 

Az egészség komplex megközelítésével, illetve fogalmának pontos meghatározásával 

több tudományterület jeles képviselői foglalkoztak (Salvara, Bognár és Huszár, 2007).  

Az egészség az egyén biológiai sajátosságai, valamint a természetes és az épített, 

továbbá a társadalmi-gazdasági környezeti tényezők által együttesen meghatározott 

testi-lelki-jólét állapot (Prisztóka 1998). Az egészség kifejezi a szervezet külső 

hatásokkal szembeni, stabilizáló képességét, így a teljes fizikai, lelki és szociális jólét 

állapotát jelenti (Insel és mtársai, 1998). Állapota kapcsolatban van az életkorral, 

halandósággal, munkaképességgel, testi és szellemi fejlettséggel, tápláltsággal, illetve 

befolyásolják a társadalmi, egyéni tényezők és a természeti környezet (Makszin, 2002).  

Az egészségtudatosság olyan egészségmagatartási elemek kialakítását jelenti, amely az 

egészségfejlesztés érdekében történik és az egyén egészségi állapotát racionálisan, 

kognitív irányítással befolyásolja. (Huszár és Bognár, 2006). 
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Az egészség meghatározását a múlt század közepe óta a fizikai, pszichikai és a szociális 

harmónia állapotával azonosították (Elizabeti és mtársai, 2003). A WHO 1984-ben 

modernizálta addigi nézőpontját az eddigi három szempontot kiegészítette az 

emocionális, a lelki és a társadalmi összetevőkkel (Ewles és Simnett 1999). 

 

Az edzettség meghatározásánál szintén a szakirodalmi meghatározásokat vettem alapul. 

Nádori szerint az edzettség a különböző testi-lelki alkalmazkodások eredménye, amely 

az edzésingerek nyomán jön létre (Nádori 1995). Edzettségen az edzésfolyamat hatására 

létrejövő, kedvező pszicho-fiziológiai állapotot értünk, amelynek megléte esetén egyre 

jobb teljesítmény elérésére válunk képessé (Rigler 2000).  

 

A fizikai teljesítőképesség színvonalát meghatározzák a fizikai és a pszichikai 

képességek, a megszerzett tudás, az energetikai potenciál (Rigler 2001). A teljesítmény 

összetevői alatt Nádori a sportoló személyéhez kapcsolódó, edzéssel befolyásolható 

tulajdonságot, illetve tulajdonság együttest érti (Nádori, 1995). A testi-lelki képességek, 

tulajdonságok, továbbá a technikai-taktikai készségek és sportszakismeretek együttese 

(Nádori, 2005). 

 

Mozgásműveltségen egy széles értelemben felfogott cselekvéskultúráltságot értünk, 

mely sokrétű mozgáskészség, alapja és feltétele a motoros képességek optimális szintje, 

helyzetfelismerés, döntés, célszerűség, gyakorlatiasság (Istvánfi, 2004). A kultúrált, 

képzett ember műveltségének része, tanulás, gyakorlás által megszerzett sokrétű 

mozgáskészség, az ezekhez kapcsolódó ismeretek, normák, attitűdök és értékek 

rendszere (Makszin 2002). 

 

A sport társadalmi jelenség, szabályok szerint végzett céltudatos, tervszerű tevékenység 

az eredmények és a teljesítmény fokozása érdekében (Prisztóka 1998). A sport, 

szórakoztató időtöltés, játék, növeli a fizikai erőt, a mozgáskultúrát. Lehet önként vállalt 

szabadidő tevékenység, illetve versenysport, amely rendszeres, versenyszerű, célja a 

teljesítménynövelés (Röthig, 2003). Társadalmi jelenség, az ember társadalmi létének 

velejárója, sajátos emberi tevékenység (Biróné, 2004). Nádori (2005) szerint a sport egy 

meghatározott szabályok szerint, időtöltésként vagy versenyszerűen folytatott testedzés, 
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melynek keletkezését tekintve történelmi, mai megjelenését tekintve szilárd társadalmi 

jelenség, a kultúra része.  

 

A sportrekreáció a szabadidő mozgásos eltöltése, amely legyen rendszeres, gyakorlati 

és optimálisam intenzív (Kovács, 2007a). Nem azonos a rekreációval, mert az sokkal 

tágabb fogalom (Jakabházy, 1996). Mónus szerint a rekreációs sport (sportrekreáció) 

(Recreational Sport, Erholungssport) azokat a tevékenységeket foglalja magában, 

amelyek a fáradtság és kimerültség megelőzését, illetve az emberi teljesítőképesség 

helyreállítását szolgálják (Mónus, 1991).  

 

A rekreáció fogalmának értelmezésénél Kovács Tamás Attila elkülönítette a szellemi és 

a fizikai rekreációt. A sport és sportjellegű elfoglaltságokat gyűjtőfogalommal sport-

rekreációnak, rekreációs sportoknak nevezi, melyek a legfontosabb összetevői a fizikai 

rekreációnak (Kovács, 1998, 2007b). 

 

A testkultúra testi-lelki műveltséget jelent, az egyetemes kultúra része. Tartalmazza az 

egészség, a teljesítőképesség, és a testi-lelki képességek fejlesztését, a műveléséhez 

szükséges eszközöket (Kis, 2000a). Takács szerint a testkultúra az egyetemes kultúra 

része, szoros kapcsolatot mutat az egészséggel, a teljesítőképességgel, a testi-lelki 

képességek fejlesztésével, versenyzéssel. Tartalmazza a tevékenységek űzéséhez tartozó 

eszközöket, a tevékenységek szellemi tükröződését a tudományokban (Takács, 1972).  

A testkultúra a kultúra egyik ága, társadalmi, tárgyi, anyagi és szellemi javak 

összessége, érték és normarendszer, amely céltevékenységként a testnevelés, a sport, a 

mozgásművészetek, testi nevelési tevékenységeken keresztül hozzájárul a személyiség 

egészséges testi és szellemi önkibontakoztatásához (Makszin, 2002). A testkultúra 

kifejezésre jut többek között a testápolásban, a mozgásművészetben, a sportban, a 

szexualitásban, a gyógyításban (Prisztóka 1998).  

 

A testnevelés iskolai tantárgy, szervezett, intézményes keretek között zajló nevelői 

tevékenység, célja, tartalma és követelményei vannak (Makszin, 2002). A testnevelés 

tantárgy, mely a nevelési és oktatási célokkal, műveltségtartalommal, 

követelményekkel, módszerekkel és eszközökkel a tantárgyakra jellemző jegyekkel 
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rendelkezik (Kis, 2000b). A testnevelés meghatározott társadalmi célok alapján az 

egyén testi fejlődésére gyakorolt tervszerű, célirányos nevelő hatások. Eszközei a 

környezet, a természeti erők, az életmód, a táplálkozás (Prisztóka, 1998).  Elsősorban az 

egyén testi fejlődésére gyakorolt tervszerű, rendszeres nevelő hatású folyamat (Nádori, 

2005). 

 

A sport-értékeket közvetítő fogalmakat a fenti szakirodalmi álláspontok alapján a 

kérdőívekre adott válaszok értékelésénél a következőkben határoztam meg: 

1. Edzettség: fizikai, pszichikai és fiziológiai alkalmazkodó képesség. 

2. Egészség: az egyén fizikai, mentális, szociális, emocionális, lelki és társadalmi 

harmóniája. 

3. Extrém sport: többnyire veszélyekkel járó, izgalmas, adrenalin növelő testmozgás. 

4. Fizikai teljesítőképesség: a teljesítmény testi, szellemi, valamint öröklött és tanult 

tényezője. 

5. Mozgásműveltség: sokrétű mozgáskészség, potenciális motoros cselekvőképesség. 

6. Sport: rendszeres, szabályok szerint űzött, szabadidős vagy versenyszerű testedzés. 

7. Sportrekreáció: sport jellegű rekreációs testedzés az egészséges életmód és 

életminőség érdekében.  

8. Testkultúra: az egyetemes kultúra része, célja az egészséges életminőség, a testi és 

szellemi kibontakozás. 

9. Testnevelés: iskolai tantárgy, testi-szellemi nevelés, képességek és készségek 

testedzéssel történő fejlesztése.  
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II. CÉLKITŰZÉS 

 

Sajnálatos módon, ma Magyarországon nincs igazán értéke a helyes életviteli 

szokásoknak, életmódnak, normáknak. Bár az egészség az ember egyik legfontosabb 

értékének számít, mégis a lakosság körében végzett vizsgálatok is azt támasztják alá, 

hogy nem élünk aktív, egészséges normák szerint (Aszmann, 2003; Huszár, Bognár, 

2006). Az egészségtudatosság olyan egészségmagatartási elemek kialakítását jelenti, 

amely az egészségfejlesztés érdekében történik és az egyén egészségi állapotát 

racionálisan, kognitív irányítással befolyásolja. 

 

A magyar lakosság körében a rendszeres és tudatos testmozgás még nem terjedt el 

(Olvasztóné, Huszár és Konczos, 2007), pedig mára már egyértelműen bizonyított, hogy 

az egyén életmódja, rendszeres tevékenységrendszere által szabályozhatja egészségi 

állapotát (Elekes, 2006). Az életmód és annak összefüggései a társadalmi struktúrával, 

illetve az egészség-kulturális magatartás vizsgálatával többnyire az ifjúság körében 

történik, kevés számú a felnőtt lakosságra irányuló, többszempontú empirikus 

tanulmány (Uvacsek, 2003).    

 

A szakirodalom alapján elmondható, hogy az értékek csak megfelelő értékrendszerré 

formálódva tudják befolyásolni a gondolatainkat, cselekedeteinket és ez által az 

egészségmagatartásunkat (Pál és mtársai, 2005; Spirduso, Francis és MacRae, 2005).  

Ennek a gondolatmenetnek a beigazolódása végigvezethető az egész tanulmányon.  

 

Armstrong, Welsman és Kirby (1998) bebizonyította, hogy a fiatalok fizikai 

aktivitásának mennyisége és minősége társadalmunkban komoly aggódásra ad okot, épp 

ezért a testneveléssel és sporttal foglalkozó szakemberek a gyermekkortól kezdve a 

fizikailag aktív életmódra kell, hogy fókuszáljanak.   

 

Dolgozatom kiemelt célja volt felmérni, hogy melyek az egészséges életmód és a 

rendszeres sporttevékenység tartalmai, ez a tartalom mely értékek és tevékenységek 

révén jelenik meg Vas megyei fiatalok életmódjában. A feltárt szakirodalom alapján 

elmondható, hogy az értékrendszerek és a mindennapos tevékenységek témakörében 
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számos hazai empirikus tanulmány található, azonban kevés a hozzáférhető 

szakirodalom ezek összevetéséről (Huszár és Bognár, 2006; Köte, 1998; Meleg, 2000; 

Pikó, 2007). A fiatalok sportolási szokásainak feltárására szintén sok kutatás irányul 

(Keresztes, Pluhár és Pikó 2003; Pluhár és Pikó 2003; Keresztes, Vass, Pluhár és Pikó 

2007), azonban a sportolási értéktartalmak fiatalok értékrendszerében történő 

megjelenéséről, azok elsajátításának minőségéről kevés empirikus tanulmány található.  

 

Napjainkban az egészséget fenyegető veszélyek kiemelt indikátora a mozgásszegény 

életmód.  Egyre több területen váltják fel az ember fizikai munkáját a gépek, az 

automatizálás, az ipari robotok.  József Attila még azt írta, hogy „a mosónők korán 

halnak”, ma már a mosónőket mosógépek váltották fel. A kubikusok nehéz munkáját 

földmunkagépek végzik, s kasza helyett kombájn vágja a búzát. Szinte naponta jelennek 

meg újabb eszközök, gépek és eljárások, amelyek tehermentesítik az embert a fizikai 

munka végzése alól. Az ember biológiai szükséglete azonban a mozgás, amelynek 

elfojtása súlyos testi-lelki következményekkel jár. A mozgásigény kielégítésének 

alapvetően három formáját ismerjük: a fizikai aktivitás, a testedzés és a sport (Ángyán, 

2007). 

 

Fontos még kiemelni azt, hogy az egészségértékelés a kultúra függvénye, és az 

egészségtudatosság, egészségmagatartási tényezők formálódásához egy adott kultúra 

társadalmi normarendszere is jelentősen hozzájárul (Ferron, 1997; Pikó, 2002). 

 

A rendszeres testedzés, mint preventív egészségindikátor szintén fontos része a sport 

értéktartalmainak. A sport, hasonlóan más egészségmagatartási szokáshoz, kora 

gyermekkori mintákhoz kötődik (Moore és mtársai, 1991), életmódunk egyik központi 

magatartási eleme. Míg a sport a gyermekek életének természetes részét képezi 

(Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003), serdülőkorban ez az aktivitási szint jelentősen 

lecsökken (Pluhár és Pikó, 2003). Az egészség-értékhez hasonlóan a sport is a kultúra 

része, így a sportolási szokások alakulására is erős hatást gyakorol az adott társadalom, 

kultúra norma és értékrendszere, valamint a helyi társadalom sajátosságai (Keresztes, 

2007). 
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Meghatározó tehát a környezet, melynek hatásai jelentős befolyással bírnak az érték- és 

normarendszer alakításában (Andorka, 2006). Meghatározóak továbbá a külső 

környezeti tényezők, a település, a lakókörnyezet, a lakosság szociokulturális jellemzői, 

melyek az iskolához való viszonyban, értékek és normák iskolai környezetben való 

megjelenítésben válnak hangsúlyossá (Meleg, 2005).  

 

A szociális tanulás alapvető mechanizmusa az utánzás és a mintakövetés (Andorka, 

2006). A gyermek önfeledt játékban azonosul szüleivel, miközben beleélő (empátiás) 

képessége is fejlődik. A családi környezetben fejlődő kisgyermek nemcsak a szülők, 

hanem más családtagok viselkedését is mintázza. Ebben a szituációban a család már 

teljes értékközvetítő rendszerként fogható fel. Az utánzás és az empátia révén a 

gyermek újabb magatartásmódokat tanul meg, szociális értékeket vesz át. Ha erre nem 

kap megfelelő mintát, akkor később maga sem lesz képes tekintettel lenni környezetére 

(Meleg, 2005).  

 

A saját korosztály az a társadalmi közeg, amelyben a gyermek leginkább természetes 

lehet, kipróbálhatja, formálhatja önmagát. Talán ezért is oly fontos számára (különösen 

a serdülést megelőző időszakban), hogy „mit szólnak hozzá a többiek”, hogyan 

értékelik őt, beveszik-e maguk közé vagy elhúzódnak tőle, esetleg kigúnyolják, 

kiközösítik. Ez a kortárscsoport-hatás szippantja be a tanulókat mind a normakövető és 

személyiségfejlesztő, mind a normaszegő és személyiségromboló, dohányzó, 

alkoholfogyasztó és drogozó csoportokba (Meleg, 2005). 

 

Összefoglalva tehát tanulmányom fő célkitűzése a Vas megyei fiatalok sportolási, 

egészséges életmód iránti értéktartalmainak feltárása. Az eredmények ismertetésénél a 

különböző nem, iskolafok, és a szülők iskolai végzettsége alapján kialakított csoportok 

közötti különbségeket is vizsgáltam. A domináns szerepet játszó csoportok (környezet) 

feltérképezése és az ezeken keresztüli életmód- és életminőség-minták közvetítésének 

feltárása szintén dolgozatom kiemelt feladata közé tartozik. Hangsúlyos célként jelenik 

meg az elsajátítás mélységére irányuló tudatos és rejtett szintű értéktartalmak 

felismerésének elemzése is. 
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Kérdésfeltevések 

 

A téma előzetes tanulmányozása során az alábbi kérdések merültek fel bennem: 

1. Milyen jellegzetességek fedezhetők fel a Vas megyei fiatalok szabadidő-

eltöltése során jelentkező sportolási tartalmaiban?  

2. Hogyan jelenik meg a választás lehetősége a fiatalok értékrendszerében a 

sportolási tartalmakban az anyagi fedezet biztosítása mellett és milyen a 

választás rangsora?  

3. Mit mutat a környezet megítélése a fiatalok sportolási szokásairól saját 

véleményük alapján?  

4. Milyen külső hatások (család, környezet) befolyásolják a fiatalok sportolási 

szokásait és kimutatható-e rangsorbeli különbség a befolyásoló tényezőkről?  

5. Szándékos felidézés során milyen jellegzetességek figyelhetők meg a Vas 

megyei fiatalok sport értéktartalmainak ismeretében, és milyen a rangsor?  

6. Mennyire tudatos a Vas megyei fiatalok sport értéktartalmainak ismerete rejtett 

szintű felidézés során?  

7. Milyen összefüggés fedezhető fel a rendszeres sporttevékenység és a sport 

értéktartalmainak elsajátítási mélysége között? 

8. Milyen sajátosságokat mutat a nemek, az iskolafok, a szülők iskolai végzettsége 

alapján történő elemzés? 

 

Hipotézisek 

 

A felmerült kérdések alapján feltételeztem, hogy: 

1. a Vas megyei fiatalok szabadidő eltöltése során jelentkező sportolási tartalmak 

alacsony érdeklődési szintet mutatnak. 

2. a Vas megyei magyar fiatalok értékrendszerében a sportolási tartalmak inkább 

materiális szinten jelentkeznek és ez a rangsorolásban megmutatkozik. 

3. a Vas megyei fiatalok sportolási szokásaival kapcsolatban a tágabb környezet 

(iskola, ismerősök) közömbös, míg a szűkebb környezet (család) érdeklődő 

jelleget mutat, azonban a kortárscsoportok véleménye kiemelkedően 

meghatározó. 
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4. a fiatalok sportolási szokásait a szűk szociális környezet erősen befolyásolja, 

azonban itt is a kortárscsoportok hatása a meghatározó, amit a rangsor is 

egyenes arányosságban tükröz. 

5. szándékos felidézés során a sport értéktartalmainak ismerete kielégítő szintet 

mutat, a rangsorolás során tudatos az egészséges életmóddal kapcsolatos értékek 

elsőbbsége. 

6. a sport értéktartalmainak rejtett szintű felidézése során már hiányosságok 

fedezhetők fel a Vas megyei fiatalok értékismeretében, mely az integrált 

ismeretek tudatosságának hiányára utal. 

7. a rendszeres sporttevékenység és a tudatosság kapcsolata jelenik meg a sport 

értéktartalmainak ismeretében, míg a rendszeresnek nem mondható sportolási 

tevékenység hiányos értékismertet feltételez. 

8. a nemek alapján történő összehasonlítás azt tükrözi, hogy a nők kevesebbet 

sportolnak, míg az iskolafok (középiskola, felsőoktatás) szintjén jelentkezik az 

idősebbek sportolástól történő elfordulása. A magasabb fokú szülői végzettség 

erősebb sport iránti beállítódottságot feltételez. 
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III. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Általános értékfogalom 

 

Az érték általában olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be.  Egyrészt hozzájárul 

a szűkebb és tágabb emberi közösségek fejlődéséhez – tehát rendelkezik egy határozott 

közösségfejlesztő funkcióval – másrészt elősegíti az egyén fejlődését, azaz individuális 

fejlesztő funkciót is betölt. Az elméletben az egyik legfontosabb emberi érték a 

szociálisan és egyénileg is hatékony konstruktív életvezetés, amelyhez elengedhetetlen a 

közösségfejlesztő (morális) és az önfejlesztő (az életvezetés sikerét biztosító) 

komponensek jelenléte. Ennek hiányában nem vehetne részt más értékek kialakításában, 

sőt megzavarná az emberi közösségek életét. Nem vitatható, hogy az értékrend, amely a 

személyiségnek egyik alapvető jellemzője, döntő szerepet játszik a személyiség 

működésének és viselkedésének szabályozásában. Az egyénenként interiorizálódó 

értékek ereje és a magatartásban is megnyilvánuló hatása attól függ, hogy az egyén 

értékrendszerében mely értékek dominánsak és milyen értékek erősítik, vagy gyengítik 

egymást (Bábosik, 2001).   

 

Andorka (2006) szerint az értékek és értékrendszerek olyan meggyőződések és erények, 

melyek cselekedetekben is kifejezésre jutnak, olyan kulturális alapelvek, amelyek 

kifejezik azt, hogy az adott társadalom mit tart kívánatosnak és fontosnak.  Az ember 

cselekedeteinek jellegét, mindennapos viselkedését, valamint és irányát elsősorban a 

számára fontos értékek irányítják. Emellett természetesen a közösség elvárásai és 

normái is jelentősen befolyásolhatják az értékítéleteinket, döntéseinket, választásainkat 

és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeinket.  

 

Negyedszázaddal ezelőtt, Hankiss (1983) a Rokeach-féle értékvizsgálati módszer 

alapján négy értékrendtípust különböztetett meg: hagyományos keresztény, puritán-

felhalmozó, fogyasztói hedonista, illetve XIX. századi és korai XX. századi 

munkásmozgalmi értékrend. Egy évtizeddel később Füstös és Szakolczai (1994) azt 

mutatták be, hogy a hazai értékrendszer erősen individualizált és intellektualizált, 

továbbá, hogy az értelmesség, a morális értékek és az anyagi jólét volta erősödő 
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tendenciát mutat. A szociabilitás és közösségi értékek, valamint a munka hasznossága, 

fontossága csökkenő jelentőséggel bír. Az 1991. évi nemzetközi értékvizsgálat pedig 

arra mutat rá, hogy a magyarok számára kiemelkedően fontosak a materiális értékek, 

emellett kisebb jelentőségűek a szellemi értékek, a szabadság, felelősségvállalás, illetve 

egyéni kezdeményezés (Andorka, 2006).   

 

Az emberi társadalomban léteznek olyan általános értékek, melyek lehetővé teszik a 

társadalom működését, valamint a társadalmi együttélést és minden emberi kultúrában 

megtalálhatóak. Ilyenek példának okáért az igazmondás, becsület vagy a törvények 

betartása. Más értékek viszont csak egy szűkebb társadalom, annak felfogása vagy 

esetleg egy vallás sajátos viszonyaihoz kapcsolódnak. Azonban az egyre nyilvánvalóbb, 

hogy az értékrendszerünk elvesztette stabilitását, és az éppen aktuális értékeink 

folyamatosan változnak, újrastrukturálódnak (Magyari, 2004). Ezek után nem meglepő, 

hogy ma egyetlen olyan alapvető értéklista sincs hazánkban, melyben általános 

egyetértés mutatkozna (Mihály, 2001).   

 

Schwartz (1992) munkájában az egyetemes értékek szerkezetének bemutatásakor a 

biztonságot, hatalmat, teljesítményt, hedonizmust, ingerlést, önirányítást, 

egyetemességet, jóindulatot, hagyományt és a konformitást emelte ki. Fiske (2006) 

pszichológiai megközelítése alapján elmondható, hogy az emberi értékek szerkezete 

elsősorban a biológiai szükségleteket, a személyek közötti koordinációt és a csoport 

jólétét veszi alapul.  

 

Más megközelítés szerint a kreativitás, a szabadságfok növekedése, valamint az egyéni 

értékrend pozitív irányú változásai együtt eredményezik a személyiség szociális és 

perszonális értékrendjének fejlődését (Nagy, 2000). Az elmélet szerint a szociális 

értékrend alapja a proszocialitás, melynek fő tényezője a másik ember, csoport, 

társadalom, valamint emberi faj létérdekeit figyelembe vevő segítő hozzáállás, 

magatartás. A perszonális értékrend pedig a viselkedés olyan másodlagos szabályozója, 

melynek jellemző jegye az egyén túlélése illetve életminőségének fenntartása, javítása. 
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Sokféle felosztása létezik az értékek kategóriáinak. A hagyományos értékelméletek az 

értékek világát két értéktartományra bontják. Egyrészt az alapvető vagy létfenntartó 

értékek, amelyek nélkülözhetetlenek az ember biofizikai, biopszichikai létének 

fenntartásához, másrészt a magasrendű, vagy létkiteljesítő értékek, melyek nem 

kötődnek közvetlenül a létfenntartáshoz, az előzőekhez képest többletként jelentkeznek.  

 

Az érték lényegében olyan szubjektív ítéleti viszony a valósághoz, amely a cselekvés és 

döntés meghatározójává válik. Akkor válik orientáló jellegűvé, ha szubjektívvé lesz. 

Mások megfogalmazásában az érték lényegében az egyes objektivációkhoz való 

szubjektív ítéleti viszony és a cselekvés meghatározója az egyes objektivációk, objektív 

viszonyok belsővé tétele által, ami koronként, rétegenként, csoportonként és 

egyénenként is változó (Kapitány és Kapitány, 1995).  

 

Az érték közvetít az egyén és a társadalom közötti jelenségek láncolatában (Bábosik, 

2004). Az értékek a modern társadalomban a személyiség legmélyebben beágyazott, 

eligazodást szolgáló támpontjai. Szilárdságot, következetességet képesek nyújtani az 

emberek számára a társadalomban zajló életben. Az értékek nem egyszerűen a dolgok 

sajátosságait képezik le, hanem a dolgokra vonatkozó, társadalmilag kialakított, 

közegyetértésen nyugvó értéktételezések alapján tartunk egy-egy dolgot, eszmét, stb. 

értékesnek és így az értékek rendszerét a prioritások képezik (Csepeli, 1991, 2006). 

 

Közismert, hogy az értékek és normák nem statikus rendszerei a társadalomnak, hanem 

az egyén olyan személyes konstrukciói, amelyek lényegében tapasztalatukon és 

érzelemvilágukon alapulnak (Elling és De Knop, 2001). A társadalomtudományokban 

nehéz olyan értékdefiníciót találni, melyet általános elfogadottság jellemez (Beckers és 

Nauta, 1983). A szerzők szerint kétféle értékdefiníció létezik: 1) egyéni szempontok 

szerint, melyek igényként, szükségként vagy motivációként is felfoghatóak, és 2) 

társadalmi szempontok szerinti, melyek jellemzője, hogy az emberi tevékenység 

(viselkedés) iránymutatói, illetve céljai (Bábosik, 2004). Az érték központi kérdése az a 

társadalmi igény és szükséglet, amelyben értelmezhető a cselekvéshez kapcsolt 

jelentéstartalom (Beckers és Nauta, 1983).   
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Érdemes megemlíteni Rokeach (1973) definícióját, aki az összehasonlíthatóságot és 

személyes preferenciát emeli ki. Kutatásai eredményeképpen 18 terminális értéket 

nevezett meg, melyek elsősorban célként funkcionálnak, és 18 instrumentális értéket. A 

terminális értékekhez tartozik többek között a béke, szépség, egyenlőség, barátság, 

szabadság, biztonság és boldogság, míg az instrumentális értékek a személyiséghez 

fűződő ambíció, bátorság, őszinteség, függetlenség, illetve tisztelet.   

 

Bő tíz évvel ezelőtt Kretchmar (1994) kétféle értéktípust különböztet meg. Morális 

értékek azok a személyes jegyek és motívumok, melyeket általában erkölcsileg jó 

embernek hívunk, mint például őszinteség, lelkiismeretesség, érzelemvilág, 

gondoskodás és bátorság. Nem morális értékek azok, amelyeket az élettől elvárunk, az 

élettől akarunk. Ahelyett, hogy az egyén személyisége vagy motivációja kerülne 

központi szerepbe, a hangsúlyos értékek közé tartoznak az élvezet, tudás, jólét, 

biztonság, kiválóság és barátság.   

 

Mindezek alapján léteznek domináns és kevésbé hangsúlyos értékek, melyek általában 

feszültségben vannak egymással, ezért folyamatosan és dinamikusan alakítják, 

változtatják egymást (Elling és De Knop, 2001).   

 

 

Testkultúra 

 

A testkultúra az egyetemes kultúra részeként tartalmazza a test egészségét, 

teljesítőképességét, a testi, lelki képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését 

szolgáló tevékenységeket, az e tevékenységek űzéséhez szükséges eszközöket, valamint 

a tevékenységek szellemi tükröződését az egyes tudományokban, köztük a testnevelés- 

és sporttudományokban (Takács, 1972).  

 

Más megfogalmazásban Takács (1999) kiegészíti a definíciót: a testkultúra az emberi 

test állapotát és annak karbantartását, fejlesztését jelenti, az erre alkalmas objektivációk 

(a testgyakorlatok, a természet erői, a sportágak, a testkulturális eszközök, a 

sportlétesítmények és az ismeretek) segítségével. A testkultúrát történetileg változó, és 
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az emberiséget – a társadalmi-gazdasági determináló tényezők hatására – mindig 

változó formában végigkísérő, örök kategóriának is tekintjük (Makszin, 2002). 

 

Kis (2002), a kultúra általánosan elfogadott értelmezéséből kiindulva, testkultúrának 

nevez minden, a természetben készen talált, illetve a testkulturális hagyomány alapján 

ránk származtatott pszichoszomatikus állapotot. Mindent, ami a testi-lelki-szellemi 

összműködéshez szükséges, úgy mint mozgások, tevékenységek, az ezekhez szükséges 

képességek és készségek, tárgyi-technikai eszközök, vagy szellemi értékek (Kis, 2002).  

Biróné (2004) a test tudatos fejlesztéséhez, a higiénikus, egészséges életmódhoz 

szükséges anyagi és szellemi értékek összességeként definiálja, kiemelve belőle, mint a 

legjelentősebb értékrendszert, az emberiség mozgáskultúráját. 

 

A sport önmagában is érték, elsősorban azért értékhordozó, mert az élet minőségét 

javítja (Rókusfalvy, 2001). A testnevelés (a sport iskolai tantárgyként) olyan – sehonnan 

máshonnan nem megkapható – alapokat, élményeket nyújt a gyerekeknek, olyan 

tulajdonságokat és értékeket fejleszt, amelyek által a gyerek egészségesebb, teljesebb, 

edzettebb lesz, jobban fejlődik gondolkodásban és viselkedésben (Frenkl, 2004). 

 

A testkultúra fogalmával és viszonyaival foglalkozó szerzők egyetértenek abban, hogy 

azok az értékek, amelyeket a testnevelés és sport hordoz – bár nagyon különböző 

mértékben – minden korszak kultúrájának integráns tényezői voltak (Biróné, 2004; Kis, 

2002; Makszin, 2002; Takács, 1972). 

 

A testkultúra elemei így releváns részei az ember szocializációjának és mélyen 

összefüggenek az emberiség jövőjével. A társadalmi reprodukcióban a gazdasági, 

kulturális és társadalmi tőkét ki kell egészíteni egy testkulturális tőkével is – hívja fel 

Takács (1999) a figyelmet egy komoly veszélyre. Ugyanis, ha az ifjúkorban 

felhalmozott tőkék között nem kap helyet a testi kultúra – a szomatikus vagy biotőke – 

akkor az ember egészségét életveszélyesen fenyegető civilizációs ártalmak túlsúlyba 

kerülnek és ezt semmilyen más tőkefelhalmozás nem tudja kompenzálni. Fokozott a 

veszély azért is, mert a test, az ember szomatikus-biológiai része akár évtizedekig is 

észrevétlenül kizsákmányolható (Takács, 1972). A visszafordíthatatlan torzulások csak 
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hosszú idő után válnak nyilvánvalóvá és ezért kell fiatalon megtanítani az egészség 

értékét, a testkulturális tőkefelhalmozás szükségességét, hogy ez beintegrálódjon a 

személyiségbe.  

 

Takács (1999) megállapításai a XXI. században különös fontossággal bírnak és 

aláhúzzák az iskolai testnevelés értékképzésével kapcsolatos vizsgálatok 

létjogosultságát. Mindezek, és a velünk élő hagyomány miatt, amely a kultúrát 

egyértelműen a „humán” műveltség körébe utalja, érdemes átgondolnunk a testnevelés 

és sport értékeit. Különösen annak figyelembevételével, hogy a szociológia empirikus 

és teoretikus megállapításai szerint, az emberi értékek preferencia listáját évtizedek óta 

az „egészség” vezeti (Takács 1999). 

 

A sport, mint komplex társadalmi gyakorlat, lényeges társadalmi értéktartalommal bír.  

Azonban ez az értéktartalom olyan összetett és komoly változásokon ment keresztül az 

elmúlt évtizedekben, melyek alapjaiban érintik a testkultúrát és az egész társadalmat is 

(Dietrich és Heinemann, 1989; Digel, 1986; Heinemann, 1980). Ezek a változások 

egyszerűen fogalmazva a sport és a társadalom jól megfigyelhető fejlődésének 

köszönhető (Steenbergen, 2001).  

 

 

A sport fogalmi háttere 

 

A sporttudománnyal mint a testkultúra központi szerkezeti elemével találkozunk a 1. 

ábrán.  A felosztásból az összetevők belső dinamizmusára, egymáshoz való viszonyára, 

kölcsönhatásaira is következtethetünk.  Jól elkülöníthetőek a testkultúra gyakorlati, 

elméleti és tárgyi összetevői, valamint a testneveléshez és a testi neveléshez tartozó 

területek.   
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1. ábra: A testkultúra szerkezeti összetevői (Prisztóka, 1998.) 

 

A sporttudomány a sportnak, mint társadalmi és kulturális terméknek a kutatásával 

foglalkozik, minőségi jellemzőinek feltárására irányul. Vizsgálja többek között, hogy 

melyek a sport kulturális gyökerei, milyen interakciók zajlanak a sport és kultúra egyéb 

jelenségei között, melyek a sport nemzeti, regionális és nemzetközi vonásai, mi a 

jelentősége a sportnak az egyének, a kis és nagy csoportok, illetve a társadalmak 

számára.  

 

A testkultúrális jelenség oldaláról megközelítve két kutató Ulrich és Nixon sajátos 

konceptuális teóriáját láthatjuk a 2. ábrán. A sport-specifikus tevékenységeket a 

környezeti hatásokon keresztül kapcsolja össze az emberi mozgással, mint jelenséggel. 

Központi helyen a mozgás szerepel, tehát nem a sport, a testnevelés, a testedzés képezi 

az alapkategóriát, hanem a mozgás, a sport-mozgás. Más tudományterületek is 

foglalkoznak a mozgással, például a fizika, a biológia is tanulmányozza az emberi 

mozgást. Lényeges különbség azonban az, hogy a sporttudomány illetve a 

mozgástudomány más szempontok alapján, más teljesítményszinten vizsgálja mindezt.    
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2. ábra: A sporttudomány rendszerének testkultúra felöli megközelítése (Ulrich and 
Nixon, 1978)   

 
A sporttudományi tématerületek felosztása a hazai szakirodalmakban is megtalálható. 

Hasonlóság tapasztalható egyes területeken, az eltérő történelmi, gazdasági és kulturális 

fejlődés következtében azonban eltéréseket is találunk. 

 

1. táblázat: A sporttudományi tématerületek felosztása (Haag és Hummel, 2001.) 
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sportmenedzsment 

sporttörténet 

összehasonlító 

sporttudomány 

sportinformatika 

sportfilozófia 

    

 

Haag és Hummel felosztása a fenti 1. táblázat alapján némileg eltér, sok dologban pedig 

hasonlít a magyar sporttudományi képzési felosztásra, az eltérés azonban egyik oldalon 

sem gátja a képzés és kutatás magas színtű végzésének.  
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A 2. táblázat szerint a sporttudomány többi meghatározó területei közé tartoznak a 

sportvonatkozású, valamint a sport közeli tématerületek, amelyek egyben a 

sporttudomány alapkategóriáival is harmonizálnak. 

 

2. táblázat: A sporttudomány alapkategóriái (Haag és Hummel, 2001) 

Sport közeli tématerületek (példák) Sportvonatkozású 

tématerületek Célok Személyek Hivatásterületek 

mozgás, sportjáték, edzés 

oktatás a sportban (didaktika) 

sportoktatási gyakorlat 

sportoktatás elméletek 

sportoktatás-tudomány 

szabadidősport 

egészségsport 

egyetemi-

főiskolai sport 

nők sportja 

idősek sportja

fogyatékkal 

élők sportja 

sporteszköz 

sportvezetés 

élsport 

sportoktatás 

sportkutatás 

 

 

A sportvonatkozású és sport közeli tématerületek csak logikai felépítésük alapján 

különíthetők el egymástól, az elméletben és a gyakorlatban elválaszthatatlan egységet 

alkotnak. Az edzésnek, az oktatásnak vagy éppen a kutatásnak egyaránt fontos területe 

az élsport, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja, vagy éppen az idősek sportja. A 

kutatások minden területen fontosak, főként azok élvezik ennek előnyeit, akik részt 

vesznek benne.   

 

A humánkineziológia (kinanthropológia) összetevőit szemlélteti a 3. ábra. A tudomány 

az élsporttól a mindennapi élet során fellelhető mozgásokig szinte kivétel nélkül minden 

területet felölel. 
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3. ábra: A humankineziológia (kinanthropologia) felosztása (Starosta, 2001.) 

 

Egy tudományág elismertségéhez tartozik kifejezésmódjának kiforrottsága, saját 

fogalmi rendszere, terminológiája. Nemzetközi összehasonlításban a különböző 

kultúrák többnyire saját terminológiával rendelkeznek. A történelmi múlt, mint például 

a szláv vagy a német nyelvterületek kialakulása, terminológiájukban hasonlóságot 

mutatnak. A különböző nyelvekben sokszor találkoztunk, azonban olyan fogalmakkal, 

amelyek kevésbé harmonizálnak, illetve nem mindenben egységesek (sporttudomány, 

testnevelés-tudomány, testnevelés- és sporttudomány, mozgástudomány, egészség- és 

sporttudomány). A terminológiai önállóság alatt az azonos nyelvű de más 

tudományterületektől való fogalmi elkülönülést értjük. A sajátos fogalomrendszer 

megalkotása egyik szükséges feltétele a sporttudomány önállóságának. Minél több 

oldalról érzékeltetünk egy témát annál hatásosabb a lényegi elemeinek megértése.  

 

A sporttudomány (mozgástudomány) szerepét egy újabb megvilágításban, az emberi 

élet mozgásfejlődésében betöltött szerepén keresztül láthatjuk a 4. ábrán. A külső 

körben található tudományterületek közé integrálódott a mozgástudomány, melynek 

ismereteit, tapasztalatait, tudományos eredményeit a mozgástudomány hasznosíthatja. 

Szoros kapcsolatban van a pedagógiával, a pszichológiával, a fiziológiával, a 

Rekreációs mozgások 

Rehabilitációs mozgások 

Élsport 

Extrém sportmozgások 

Csúcsteljesítmény 

Mozgásművészet 

Mindennapos tevékenység 

Szakmai tevékenység 

Iskolai testnevelés 

Zenei mozgások 

Érzelmek megjelenése  
a mozgásban 

Turizmus 

Táncos mozgások 

Human- 
kinesiológia 

(kinanthropológia) 
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biomechanikával, az egészségüggyel, illetve a többi területtel. Az emberi mozgás 

különböző fejlődési szakaszokon ment keresztül, melyet a belső kör szemléltet. Az 

ember mozgásos tevékenységeinél megtalálható a létszükségletet meghatározó 

mindennapi mozgás, vagy éppen a foglalkozással kapcsolatos tevékenységek. Ide 

sorolható mozgásos tevékenység az élsport, a rekreáció, vagy akár a turizmus is.  

 

 
 

 

4. ábra: A mozgástudományok fejlődése az emberi élet fejlődése során (Starosta, 

2001.) 

 

 

Sportértékek, sportolási szokások 

 

Az egészségértékhez hasonlóan, a sportolási szokások alakulására is erőteljes hatást 

gyakorol a társadalom, a kultúra, a norma és értékrendszer (Keresztes és mtársai, 2007).   

 

Sport az Európai Unió egyik legfontosabb mozgalma, mely embereket hoz közel 

egymáshoz, és amely nem ismer határokat és politikai irányzatokat (Tokarski és 

mtársai, 2004).   
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A sport aktívabb szerepvállalásra, önkifejezésre, önmegvalósításra nevel, ösztönöz (Bak 

és mtsai, 2004; Graham, 2002; Laki és Nyerges, 2000). A középiskolai tanulók 

értékrendszere többnyire még nem stabil, ezért ebben a korban különös figyelmet kell 

szentelni a nevelésre, illetve a fizikai aktivitás életmódbeli keretekbe illeszkedésére 

(Pluhár és mtsai, 2003). 

 

Az elmúlt évtizedekben számos kutatás folyt a fiatalok sportolási értékrendjével 

kapcsolatosan (Lindner és Kerr, 2001). Kezdetben elsősorban a versenysport került a 

kutatások középpontjába (Gill, Gross, és Huddleston, 1983), majd ezután történtek meg 

a szükséges lépések az empirikus kutatásban a szabadidősport területén lévő ismeretek 

bővítésére, fejlesztésére (Carroll és Alexandris, 1999; Kerr, Au és Linder, 2004; 

Lindner és Sit, 1999). 

 

Úgy tűnik a sportolási szokások az életkor, a nem, a legmagasabb iskolai végzettség, a 

lakóhely, a munkahely és a szocioökonómiai státusz tekintetében is lényeges 

változásokat mutatna (Giles-Corti és Donovan, 2002; Perényi, 2005).   

 

Bagoien és Halvari (2005) azt találta, hogy demográfiai, biológiai, pszichológiai, 

viselkedési, szociális és kulturális, valamint sportkörnyezeti változókat lehet 

megkülönböztetni a fiatalok sportolási szokásai tekintetében. 

 

A gyermekek és a fiatalok sportolási szokásai, sportolási motivációi iránt nem új keletű 

a tudományos érdeklődés (Carlson, 1993; Côté, 1999). Az 1980-as években számos 

kvantitatív vizsgálat próbálta feltárni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a 

sportolási szokásokat (Bengoechea, 2005; Kerr és mtsai, 2004; Vilhjalmsson és 

Kristjansdottir, 2003). 

 

Magyarországon elsősorban Bicsérdy (2002), Laki és Nyerges (2001), Pápai és Szabó 

(2003), Pluhár és mtsai (2003) munkáját érdemes kiemelni a sportolási szokások 

kutatása területén.    
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Az ELTE hallgatóinak közel fele az egyetemi évek alatt legalább hetente sportol, 

azonban az egyetemista évek előtti időszakhoz viszonyítva ez minden évfolyamban 

jelentős visszaesést jelent (Pápai és Lóczi 2001). Arra a kérdésre, hogy az egyetemi 

éveket megelőzően milyen gyakran sportolt, a válaszadók közül csupán 1,3%-a 

válaszolta azt, hogy soha. Az egyetemi évekre kérdezve ez az arány szignifikánsan 

megnövekszik, a válaszadók 11,8%-a sohasem sportol. Mindez nem csupán a heti két-

három alkalommal kötelező középiskolai testnevelés órának tudható be, ugyanis a napi 

rendszerességgel sportolók száma is jelentősen csökken az egyetemi évekre. A 

mintában szereplő hallgatók fele mondta, hogy az egyetem előtt heti többször vagy napi 

rendszerességgel sportolt, míg az egyetem éveikre vonatkoztatva a hallgatók kevesebb 

mint negyede mondta ugyanezt. A nemek között is mutatkozik különbség: az egyetem 

alatt a nők a férfiaknál kevésbé rendszeresen sportolnak (a férfiak 30%-a sportol hetente 

többször vagy naponta, ugyanez az arány a nőknél csak 20%). Az ennél ritkábban 

sportoló egyetemisták körében azonban nincs jelentős eltérés a férfiak és a nők között, 

amelyből látható, hogy a nők inkább megmaradnak az alkalmankénti, vagy heti egyszeri 

sporttevékenység mellett (Pápai és Lóczi, 2001).  

 

A sportolási szokások vonatkozásában kiderült, hogy nem sportol a gyermekek 

kétharmada (Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003). A nem sportoló fiatalok több mint fele 

semmit vagy csak 1-2 órát mozog hetente.  Ezek a valamilyen oknál fogva inaktív életet 

élő gyerekek rizikócsoportnak tekintendők. 

 

A szakirodalom alapján a következő megállapítások tehetők (Gáldi, 2004; KSH, 2000; 

Olvasztóné, Huszár és Konczos, 2007; Pikó, 2002; Pluhár és Pikó, 2003):  

• Minimális testmozgásnak azt tekintjük, ha heti két alkalommal végez egy órányi 

intenzív testedzést a diák.  Ennek értelmében mozgásszegény életmódot folytat a 

diákok valamivel több mint egyharmada, 35,4%-a.  

• A gyermekek és az ifjúsági korúak rendszeres testmozgása jelenleg elsősorban 

az iskolai tanórák keretében valósul meg.  A diákok háromnegyede csupán a 

testnevelés órán végez rendszeres testmozgást.  

• A délutáni sportfoglalkozások egyrészt iskolai sportkörökben (ISK), illetve 

diáksport egyesületekben (DSE), vagy külső sportegyesületekben valósul meg.  
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• Az iskolai sportkörök (ISK) száma 3102, Diáksport Egyesületek (DSE) száma 

515.  

• A diákolimpiai rendszer alapfokú versenyrendszerében mintegy 300 000 fő, 

középfokú versenyrendszerében mintegy 80 000 fő vesz részt, azaz mindössze 

19%-a a nappali alap- és középfokú oktatási intézményben tanuló másfél millió 

diáknak. A diákolimpiai és a szövetségi versenyrendszerben résztvevők között 

nagy az átfedés!  

• Sportegyesületi keretek között jelenleg 200 ezer versenyengedéllyel rendelkező 

versenyző sportol, közülük 90 ezer körüli a 6-18 év közötti sportoló, azaz a 

korosztály mindössze 6%-a.  

• A diákolimpiai és a szövetségi versenyrendszer között átfedések vannak. A 

szövetségi versenyrendszerben résztvevő diákok szerepelnek a diákolimpián.  

 

Az osztrák iskolások pozitívabban állnak a testedzéshez, mint magyar társaik (Polgár, 

2006a), mert előbbre rangsorolják a szabadidős tevékenységek között a testedzést, 

szabadidejükben többet sportolnának, több sportszert vásárolnának ajándék pénzükből.  

Környezetükben a szülők, a rokonok, a barátok lényegesen nagyobb arányban szeretik a 

testedzést, a sportolást, mint magyar társaik. A személyi környezet hatása pedig 

meghatározó a sporttevékenységhez való pozitív viszony kialakítása szempontjából.  

 

A magyar tanulók inkább az iskolán kívül végeznek sporttevékenységet, az osztrák 

tanulók az iskolán belül aktívabbak. A magyarok közel fele azonban semmit sem 

sportol, míg az osztrákoknak is csupán az egynegyede.  A sportolási arány nagyot zuhan 

a gimnazistáknál, mintegy harmada sportol a serdülőkor utáni időszakban. Míg az 

osztrákoknál nem változik a nem sportolók száma, addig a magyaroknál 60%-ra 

emelkedik (Polgár, 2006a). 

 

A magyar iskolások jobban kedvelik a testnevelés órát, többet is szeretnének, mint az 

osztrák tanulók. A középiskolás osztrák fiatalok az egészséget nagyobb számban említik 

a sportolás motiváló okaként (Polgár, 2006a). 
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A „nyugati” országokban a versenysport mellett hangsúlyos szerepet kapott a sport több 

irányzata, mint például az egészségsport, a rekreáció, a szabadidősport, a nők sportja, az 

idősek sportja, a fogyatékosok sportja. Ehhez a szemlélethez természetesen szükség volt 

szabad időre, egyfajta anyagi biztonságra, az önfejlődést szolgáló belső indíttatásra a 

testedzést illetően, gondoljunk csak a rendszeresen sportolók számát mutató statisztikai 

adatokra (Polgár, 2006b).  

 

A sportolás nemek és korcsoportok szerinti eloszlásában a 20 év alatti férfiak 74 %, a 

nők 60%-a sportol, míg idősebbeknél csökken ez az arány, a 20-29 éves férfiaknál 58%, 

a nőknél 42% (KSH, 2000). Az iskolai végzettség szerint a középiskolás férfiak 

40,75%-a, a nők 28,75%-a sportol, a főiskolásoknál és az egyetemistáknál ez az arány a 

férfiaknál 51 %, nőknél 50 % (Gáldi, 2004). 

 

Úgy tűnik, hogy a sportolási szokások az életkor, a nem, a legmagasabb iskolai 

végzettség, a lakóhely, a munkahely és a szocioökonómiai státusz tekintetében is 

lényeges változásokat mutatna (Giles-Corti és Donovan, 2002; Perényi, 2005). A KSH 

szerint (2000) a magyar fiatalok mindössze egyharmada él fizikailag aktív életmódot de 

a fővárosban és a nagyobb városokban ez szignifikánsan nagyobb értékeket mutat.  

Emellett lényeges kiemelni, hogy a főiskolások többet mozognak, mint a közép- és 

általános iskolások, a férfiak aktívabb életet folytatnak, mint a nők, illetve a többet 

keresők többet törődnek az egészségükkel, mint a kevesebb fizetésből élők (Gáldi, 

2002; Nyerges és Laki, 2004).  

 

Míg a férfiak és a nők sportolási gyakoriságában minden életkorban kb. 10% különbség 

van, addig iskolai végzettség szerint a nőknél az érettségivel csökken a különbség és az 

egyetemi végzettséggel rendelkező nők már nagyobb arányban sportoltak, mint a férfiak 

(52-56%). Úgy látszik, hogy az iskolai végzettség a női sportolást az egyik legjobban 

befolyásoló tényező (Gáldi, 2004). A felnőtt lakosság testnevelésével és sportjával 

kapcsolatos vizsgálatok egy másik kutatási terület, ami a most tárgyaltak szerves 

folytatása is lehet (meglehetősen hiányos e téma tudományos értékű feldolgozása).  
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Perényi (2005) szerint a magyar főiskolások elsősorban belső motivációs késztetésük 

eredményeképpen végeznek rendszeres fizikai aktivitást, ugyanakkor a nők többnyire 

külső motivációs tényezőket is célként emeltek ki (azért mozognak, hogy jól nézzenek 

ki, fogyás, stb.).   

 

Meglepő nemek közötti eloszlást tapasztalunk a sport kialakulásának személyes és 

szociális tényezőit vizsgálva. A fiúk 37,9%-a a heti rendszeres testmozgást részesíti 

előnyben, míg a lányok 39,8%-a a ritkább, a rendszertelenebb sportolási lehetőségeket 

keresi (Pluhár és Pikó, 2003).  

 

Az 1990-es évek elején, Magyarországon Földesiné (1994) azt eredményei szerint a 

felsőoktatás testnevelése meggyengült, több intézmény élt frissen szerzett önállóságából 

adódó jogával és megszüntette az addig kötelező testnevelés órát. Azaz általános 

vélemény, hogy a hallgatókat akkor érdemes feloldani a kötelező testedzés alól, ha az 

optimális feltételekkel biztosítható a kínálat és a diákok részéről várható a kereslet. 

 

Bucsyné és Katona (2004) az NYME BEPK női szociálpedagógus hallgatók 

egészségkultúrális magatartását vizsgálva megállapították, hogy a soproni diákok 

gyengébb egészségi státusuk ellenére fizikailag aktívabbak a társintézmények 

hallgatóinál. A kísérleti csoport testedzési szokásainak pozitív változása a főiskolai 

képzés hatására következett be. A vizsgálatban megfigyelt hallgatói fizikai aktivitás 

növekedése nem járt együtt automatikusan a többi életmódbeli szokás (pl.: dohányzás, 

alkoholfogyasztás) javulásával (Bucsyné és Katona, 2004)  

 

Rajki (1996) vizsgálata a soproni Óvónőképző Főiskola Testnevelés Tanszékének 

törekvéseit reprezentálja, melynek célja a diákok fizikai aktivitásának növelése, a 

mozgásműveltségük javítása, az egészséges életmódhoz szükséges szokásrendszer 

kialakítása volt. A kutatásukban a hallgatók életmódját és motorikus 

teljesítményjellemzőit vizsgálták a képzési idő alatt. A közlés érdekessége, hogy az 

adatfelvételek között 10 év telt el. A szerző következtetésében megfogalmazta, hogy a 

hallgatók egészségmagatartása a képzés ideje alatt nem változott lényegesen. Az elmúlt 

évtizedben a hallgatók életvitele rendszertelenebbé vált. A testnevelés tantárgy 
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elfogadottsága nem javult, a bevezetett alternatív óvodai nevelési programok sem 

hatottak kedvezően a testnevelés megítélésére és a hallgatók testedzési szokásaira. A 

vizsgált személyek fizikai teljesítőképessége a képzés első felében növekedett, majd ezt 

követően csökkent, illetve nem változott (Rajki, 1996).  

 

Pápai és Lóczi (2001) a Jászberényi Tanítóképző Főiskola I. éves, valamint az ELTE 

Tanárképző Főiskolai Kar testnevelés szakos női hallgatóinál vizsgálta a szabadidőben 

végzett mozgásos tevékenységeire vonatkozó attitűdjeit, azok stabilitását, 

változékonyságát. A vizsgált személyek néhány pszichikus tulajdonságát is feltárták a 

szerzők. Kedvezőtlen tapasztalatuk volt, hogy a hallgatók nagy részének szabadidős 

tevékenységei között nem szerepelt a mozgásos tevékenység. Ezzel párhuzamosan a 

pedagógus személyiségében fontos szerepet játszó tulajdonságok (pl. döntésképesség, 

önkifejező képesség, magabiztosság stb.) fejletlenségét is tapasztalták a hallgatónők 

többségénél (Pápai éS Lóczi, 2001).  

 

Gémesi és Pápai (2003) a Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Főiskola 

Karának tanító szakos és az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar testnevelés szakos 

hallgatóinak táplálkozási szokásait elemezte. Munkájukban hangsúlyozzák, hogy a 

táplálkozási szokások kialakulása komplex szocializációs folyamat része, amelyet 

biológiai, pszichés és szociális tényezők egyaránt befolyásolnak. Felhívják a figyelmet 

arra, hogy az intézményi háttér a táplálkozási szokásokat nagymértékben 

befolyásolhatja. Megfelelő infrastrukturális háttér megteremti a lehetőségét az 

egészséges napi étkezési ritmus betartására (Gémesi és Pápai, 2003).  

 

 

Egészséges életmód 

 

Ismeretes, hogy a rendszeres testmozgás összefüggésben áll a mozgásszervi 

megbetegedések, valamint a szív- és érrendszeri betegségek csökkent kockázatával 

(Apor, 1999; Pihl, Matsin és Jürimae, 2002). Az inaktivitás – a testmozgás egészségre 

és közérzetre gyakorolt jótékony hatása ellenére – mára az ülő életmódot folytató 

társadalmakban az egyik fő betegségokozó faktor lett (Kiss, 2003; Vouri, 2004).  
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Az egészség legfontosabb összetevője a rendszeres testedzés, a fizikai aktivitás, a 

mozgás. Fittségünket elsősorban sportolással, fizikai aktivitással érhetjük el (Bokor, 

2001). A rendszeres fizikai aktivitásnak rendkívül sok kedvező élettani és pszichológiai 

hatása van (Brukner és Brown, 2005).  

 

Egy ország állapotáról, lakóinak életmódjáról és életminőségéről, egészségi állapotáról 

sok mindent elárulnak sportolási szokásai (Nyerges és Laki, 2004).  

 

Az ember szervezetének mindennapos megújulásához, fizikai felfrissítéséhez, 

egészségének megőrzéséhez, az életminőség javításához a mozgás nélkülözhetetlen 

(Mood, Muskler és Rink, 1999). A rendszeres testedzés, mint preventív 

egészségindikátor, lényeges része a pszicho-szociális egészségnek (Keresztes és 

mtársai, 2007).   

 

Az egészségkultúra egészség megőrzésével, a betegség megelőzésével kapcsolatos 

ismereteket, szokásokat foglalja magában (Mészáros és Simon, 1989). Rókusfalvy 

(2001) értelmezésében az egészségkultúra az egészségre törekvő ember saját 

egészségének, mintegy legfőbb értékének, létrehozója és hordozója.  Az egyéni 

egészségkultúra színvonalának emelése nélkül a népegészségügyi helyzet javítása 

elképzelhetetlen. Épp ezért foglalkoznunk kell a testkultúra és az egészségkultúra 

szoros, egymást feltételező és kiegészítő funkcióival is. Mindkettő alapvető 

értékkategóriája az egészség. A jó egészségi állapot elérésében alapértékek a rendszeres 

fizikai aktivitás, a megelőzés, az egészségtudat fejlettsége, a szükséges ismeretek, 

képességek, készségek, szokások, meggyőződések rendszere (Bíróné, 1999). Mindezen 

kategóriák értékei a testkultúrának és az egészségkultúrának is, ezért a két 

szubkultúrában közös tartalmak is találhatóak. 

 

Az egészség, életmód és szabadidő kutatások három elméleti gyakorlati megközelítés 

szerint értelmezhetőek (Aszmann, 2003b): 
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1. Szociál- és egészségpszichológiai megközelítés, amely az egészséget és életmódot 

együttesen a szocializációs közegek hatásmechanizmusa szempontjából és az egyéni 

jellemzők mentén vizsgálja.  Magában foglalja a demográfiai jellemzőket, a családi 

környezetet és a kortárscsoportok szerepét, valamint a fiatalok egészségi állapotát és 

közérzetét. 

2. Népegészségügyi és epidemiológiai megközelítés, amely nemzetközi és országos 

szinten vizsgálja az egészség és életmód kérdéseit, ebben benne foglaltatnak a 

témával összefüggésben lévő fizikai és pszichoszociális környezet elemzései. 

3. Makro-társadalmi megközelítés, amely makroszintű változókat is elemez, többek 

között az ország társadalmi-gazdasági helyzetét, egészségpolitikáját, illetve 

egészségfejlesztésre vonatkozó adatokat. 

 

A rendszeres fizikai aktivitás döntő jelentőségű a testsúly-szabályozás és megelőzés 

szempontjából (Due és mtársai, 2001), kedvező hatást gyakorol a stresszre, szorongásra 

és depressziós állapotra (Urbán és Hann, 2003), és emellett javítja a fiatalok énképét és 

testképét (Varga, 2002). 

 

A relatív testzsírtartalomra vonatkozó adatok alapján a 15-17 éves korosztályban 

minden negyedik leány kövérnek minősül, míg a 18 éveseknél talált mérsékeltebb arány 

az esztétikai fogyás és talán egy más, tudatosabb életvitel elfogadásának köszönhető 

(Uvacsek, 2003).   
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IV. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A kutatás célja, hogy a Vas megyei fiatalok sportértékeit, szabadidős kultúráját illetve a 

környezet szerepét alaposan feltérképezze. A vizsgálatban kiemelt szerepet kapott a 

középiskolások és a főiskolások, illetve a fiúk és lányok véleményének és 

tapasztalatainak kritikus és szisztematikus összehasonlítása, egyúttal hasonlóságokat és 

különbözőségeket kerestem többek között a szülők iskolai végzettsége és a sportolási 

szokások alapján is. A következőkben a kutatás módszereit ismertetem, sorrendben a 

mintaválasztást, adatfelvételt és az adatelemezést mutatom be. 

 

Mintaválasztás 

 

A kutatás során alapsokaságnak a Vas megyei középiskolásokat és főiskolásokat 

tekintettem. Adatnak számítottam a szisztematikus empirikus eljárással (kérdőív) 

gyűjtött, rögzített és elemzett megfigyelést, amely tudományos következtetések 

levonását szolgálhatja.   

 

A megyében 30 középiskola működik (3. melléklet), 487 osztályban 14.847 tanulóval.  

A populáció alapján minden osztályban a névsor 9. tanulóját véletlenszerűen 

választottam ki a kutatásban való részvételre és kérdeztem meg őket kérdőíves 

módszerrel. A szisztematikus véletlen mintavételt alkalmaztam, mely megfelel a 

valószínűségi mintavételi eljárások kritériumainak és emellett elfogadott annyira a 

tudományban, hogy széles körben lehessen alkalmazni (Szokolszky, 2004). A 

középiskolákból visszaérkezett és értékelhető kérdőívek száma 334, melyből 48,2% fiú 

és 51,8% leány tanuló volt (3. táblázat).  

 

A középiskolák mellett Vas megye felsőoktatási intézményeiben történt adatfelvétel.  A 

megyében a vizsgálat során három felsőoktatási intézmény működött (2007 március-

április), az összes nappali tagozatos hallgatói létszám 3006: 

• Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (2652 fő) 

• Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ 

Szombathely, Jókai M. u. 14. (354 fő) 
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• Hittudományi Főiskola, (12 fő – a BDF-hez tartozó képzés) 

 

A főiskolákon a minta kiválasztása a NEPTUN rendszer alapján történt úgy, hogy a lista 

minden 10. hallgatóját kértem meg a kérdőív kitöltésére. A teljes és feldolgozható 

kérőívek száma 274 volt, melyből 66,1% a leány és 33,9% a fiú hallgató (3. táblázat). 

 

3. táblázat: A minta jellemzése 1. (%) 

 N Fiú Leány 
Középiskola 334 48,2% 51,8% 
Főiskola  274 33,8% 66,2% 
Összesen  608 100% 100% 

 

Az 4. táblázat a középiskolai és a felsőoktatási és a nemek mentén intézményeinek 

bontásában mutatja a szülők legmagasabb iskolai végzettségét. Látható, hogy a szülők 

nagy része középiskolai végzettséggel rendelkezik (66,7% és 48,0%).  Felsőoktatási 

intézményben végzett a szülők 29,2%-a, illetve 42,1%-a, valamint általános iskolai és 

az ennél kevesebb tanulmánnyal rendelkezik 4,0% és 9,9%.   

 

4. táblázat: A minta jellemzése 2. (%) 

 Apa iskolai végzettsége Anya iskolai végzettsége 
 8 

általános 
iskola 
vagy 

kevesebb 

Közép-
iskola 

Felsőoktatási 
intézmény 

vagy 
magasabb 

8 
általános 

iskola 
vagy 

kevesebb 

Közép-
iskola 

Felsőoktatási 
intézmény 

vagy 
magasabb 

Összesen/ 
együtt  

4,0 66,7 29,2 9,9 48,0 42,1 

Közép-iskola 12,9 52,3 34,8 5,6 72,7 21,7 
Főiskola  6,0 42,5 51,6 2,0 59,0 39,0 
Fiú  3,4 66,1 30,5 7,5 49,8 42,7 
Leány  4,5 67,2 28,4 11,5 46,7 41,7 
 

 

Adatfelvétel  

 

A véletlenszerűen kiválasztott minta diáksága (N=608) egy előre elkészített és korábbi 

kutatásaimban tesztelt kérdőívet töltött ki (Polgár, 2007). A kérdőívet választottam az 
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adatgyűjtés módszerének, mert egyrészt ez alkalmas a leíró, magyarázó és felderítő 

célokra (Babbie, 2003) másrészt megfelelő minta és adatgyűjtés használatával 

általánosíthatóak az eredmények (Thomas és Nelson, 1996). A kérdőív tartalmát a témát 

érintő alapos szakirodalmi kutatás, valamint a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott 

alapelvek, célok, illetve fejlesztési feladatok alapján állítottam össze.   

 

A kérdőív fő részei: 

1. demográfiai kérdések 

2. felsorolt szabadidős tevékenységek alapján a szívesen végzett tevékenységek 

jellegének és gyakoriságának meghatározása 

3. az adott szövegben a sportolási értékek megjelölése (3 különböző részben) 

4. ha nyerne 50,000Ft-ot, mit vásárolna belőle (felsorolás alapján a sportértékek 

megjelenése) 

5. a személyes és a környezet sportolási szokásai 

6. a testnevelés órához/foglalkozáshoz való viszonyulás 

 

A kutatásban részt vevő 30 középiskola igazgatóját és a 3 főiskola tanulmányi vezetőjét 

személyesen kerestem meg a kutatás megkezdése előtt. Ekkor a vizsgálat célját, 

módszereit és lényeges jegyeit részletesen ismertettem velük. Mindegyik vezető 

engedélyezte a kutatást az adott intézményben, mindannyian támogatásukról 

biztosítottak. Ezek után a kérdőíveket eljutattam az intézmények vezetőinek 

(osztályfőnököknek, testnevelő tanároknak), hogy minden osztály 9. tanulójával 

kitöltessék. Többszöri emlékeztetés és kérés eredményeképpen a kiküldött kérdőívek 

68,7%-át tudtam teljes mértékben felhasználni a kutatásban, ennyi felelt meg a kitöltés 

szabályainak és volt alkalmas a komplex statisztikai elemzésre.   

 

Adatelemzés 

 

Mivel az adatok nominális és ordinális skálán helyezkednek el, a válaszok elemzése 

minden esetben gyakoriságvizsgálattal kezdődik, amelyet nem paraméteres 

különbözőségvizsgálat követ.  A gyakoriság mutatók jól érzékeltetik a válaszok 

mennyiségi mutatóit, és alkalmat adnak a kiemelésre, emellett a lényeges részletek 
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további elemzésére is jó alapot szolgáltatnak.  A nem-paraméteres statisztika jellemzői 

alapján a változók jellemzőit itt a Chi2 és Pearson Chi2 segítségével elemezetem és 

hasonlítottam össze.  A szignifikancia szintet a véletlen 5%-os szinten állapítottam meg 

(p<0,05). 

 

Az adatbázist először egységes mintaként kezeltem, majd a nemek (fiú-leány), iskolafok 

(középiskolás-főiskolás), illetve a szülők iskolai végzettsége alapján (8 általános vagy 

kevesebb – középiskola – felsőfokú  intézmény vagy magasabb) bontottam és 

elemeztem. Ezek után a különböző sportértékekkel kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszokat egybevetettem a megbízhatóság érdekében.   

 

A statisztikai elemzést az SPSS 15,0 for Windows statisztikai programmal végeztem.   
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V. EREDMÉNYEK 

 

Sportolási szokások 

 

Tanulmányom célkitűzését és a bennem felmerült kérdéseket követve először a Vas 

megyei fiatalok (középiskolás, főiskolás) szabadidő eltöltése során jelentkező 

sajátosságokat igyekeztem feltárni. Ehhez először a sportolási tevékenység 

rendszerességét kellett elemeznem (5. táblázat). 

 

5. táblázat: Sportolási alkalmak iskolafok és nemek tekintetében (%) *p<0,05 

Sportolási 
alkalom 

Összes Középiskola Főiskola Nő* Férfi* 

heti 0-2 
alkalommal 

48,7 46,1 51,8 57,3 36,6 

heti 3 v. több 
alkalommal 

51,3 53,9 48,2 42,7 63,4 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

6. táblázat: Sportolási alkalmak az anya és apa iskolai végzettsége tekintetében (%) 
*p<0,05 

Anya Apa Sportolási 
alkalom 

Összes 
8 o. vagy 
kevesebb 

közép-
iskola 

felső-
fok 

8 o. vagy 
kevesebb 

közép-
iskola 

felső-
fok 

heti 0-2 
alkalommal 

48,7 49,1 48,7 48,1 43,5 49,3 46,7 

heti 3 v. több 
alkalommal 

51,3 50,9 51,3 51,9 56,5 50,7 53,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

A sporttevékenység rendszerességének megállapításánál a heti kettő vagy kevesebb 

alkalommal végzett mozgást rendszertelen, míg a heti háromszor vagy többször végzett 

mozgás rendszeres tevékenységnek fogadtam el.  Mivel a saját bevallásuk szerint 

egyáltalán nem sportolók aránylag alacsony értéket mutattak (5,9%), az előzetes 

terveimmel ellentétben nem láttam értelmét külön kezelni.  Ennek alapján két külön 

csoportban folytattam az elemzést: külön választottam a rendszertelen (0-2 alkalom) és 

a rendszeres (3 vagy több alkalom) sporttevékenységet (5-6. táblázat).  Ahogy a 

táblázatokból kiolvasható, az összes megkérdezett diák által adott válaszokból kiderül, 
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hogy 48,7%-a heti 0-2 alkalommal, tehát rendszertelenül sportol, 51,3%-a legalább heti 

3 alkalommal, tehát rendszeresen sportol.   

 

Az iskolafok szerinti megkülönböztetésben (5. táblázat) kevesebb a rendszertelenül 

sportoló középiskolás (46,1%), mint a rendszeresen sportoló (53,9%).  A főiskolásoknál 

fordított helyzetet mutatnak a számok (51,8% és 48,2%), ott a rendszeresen sportolók 

számaránya magasabb.  Statisztikailag azonban egyik különbség sem jelentős. 

 

A rendszertelenül sportoló középiskolások kisebb számban képviseltették magukat, 

mint a főiskolás diákok (46,1% és 51,8%).  Heti 3 vagy több alkalommal, vagyis 

rendszeresen sportoló középiskolások (53,9%) pedig valamivel többen vannak főiskolás 

(48,2%) társaiknál.  Megállapítható, hogy ha statisztikailag nem is döntő mértékben, de 

a vizsgálatban szereplő fiatalabb korosztály többet sportol hetente. 

 

A nemek szerinti vizsgálatnál (5. táblázat) látható, hogy az alkalomszerűen sportoló nők 

(57,3%) szignifikánsan többen vannak, mint a rendszeres testedzést végző nők (42,7%).  

Ezzel ellentétben a férfiak közül szignifikánsan többen jelezték, hogy rendszeresen 

végeznek fizikai aktivitást (63,4%), mint akik nem (36,6%). 

 

A szülők iskolai végzettsége (6. táblázat) sem az Anyánál, sem az Apánál nem mutatott 

statisztikailag lényeges eltérést a rendszeres és nem rendszeresen sportoló fiatalok 

tekintetében.  Az Anya és az Apa esetében is megállapítható, hogy mindegyik iskolai 

végzettségű szülő tekintetében gyermekeik közül kevesebben jelölték magukat a 

rendszertelenül (0-2 alkalom) sportolók közé.  Statisztikailag ugyan nem lényeges, de 

számottevő eltérést találunk a 8 osztályt vagy annál kevesebbet végző Apa gyermekei 

esetében a rendszertelenül és a rendszeresen sportoló (43,5% és 56,5%), valamint a 

felsőfokú végzettségű Apák rendszertelenül és a rendszeresen sportoló (46,7% és 

53,3%) gyermekei között. 

 

Összességében megállapítható, hogy a nők kevesebbet sportolnak, mint a férfiak, illetve 

a középiskolások sportolási szokásai nagyjából megegyeznek a főiskolások sportolási 

szokásaival. Úgy véltem a rendszeres és rendszertelen sporttevékenység feltételezi a 
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sporttal kapcsolatos értéktartalmak tudatos szintjét, ezért a sportolási alkalmak és az 

értéktartalmak kapcsolatának vizsgálatát a további kérdéseken is elvégeztem. 

 

Szabadidő  

 

Vizsgálataim folytatása során a szabadidő eltöltés során preferált tevékenységek 

gyakoriságára is rákérdezetem (7. táblázat).  Az elemzésben csak a konkrét sporttal 

kapcsolatos tevékenységeket emeltem ki, a hétköznapi tevékenységformák 

előfordulásának elemzése nem képezte a dolgozat részét.  A sporttal kapcsolatos 

tevékenységformák két fő kategória köré csoportosultak (versenysport, szabadidősport), 

de meg kell említeni az igen nagy számban előforduló Túra, Tánc, Kirándulás 

kategóriákat, melyek élesen elkülönültek az adatok kódolása során a többi 

sporttevékenységtől. 

 

7. táblázat: Milyen tevékenységet végez szívesen a szabad idejében (%)? 

 Túra Kirándulás Tánc 
Verseny-

sport 
Szabadidő-

sport 
Soha  7,8 3,3 18,6 54,9 2,8 
Ritkán  61,3 57,5 32,7 25,7 20,5 
Havonta  25,6 32,1 18,4 5,7 14,6 
Hetente  5,1 6,4 25,5 9,0 38,3 
Naponta  ,2 ,7 4,9 4,7 23,8 
Összesen  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Szignifikancia  p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
 

A nem-paraméteres statisztika alapján mind az öt tevékenység esetében szignifikáns 

különbség mutatkozik. Ennek alapján elmondható, hogy a fiatalok túlnyomó többsége 

ritkán Túrázik (Chi2=752,219), ritkán Kirándul (Chi2=715,211), ritkán Táncol 

(Chi2=126,543), soha sem űz Versenysportot (Chi2=543,012), hetente végez valamiféle 

Szabadidősportot (Chi2=201,920).  

 

A megkérdezettek közel 87%-a Túrázik, és 89,6%-a Kirándul ritkán vagy havonta.  A 

Tánc, mint szabadidős tevékenység heterogénebb formában már valamivel gyakrabban 

szerepel, viszont többen választották az előző kettőnél a „soha” lehetőségét.  A 

Versenysportot soha vagy ritkán űzők száma 80,6%, a Szabadidősportot képviselők a 
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heti egy alkalmat részesítik előnyben (38,3%), szerencsére a heti (38,3%) és a napi 

gyakoriság (23,8%) kiemelkedik a többi tevékenység közül.  Ha a testmozgást naponta 

választók eredményeit összeadjuk (Versenysport 4,7%), a (Szabadidősport (23,8%), 

akkor megkapjuk, hogy a középiskolás és főiskolás diákok csak 28,5%-a sportol 

rendszeresen. 

 

8. táblázat: Milyen tevékenységet végez szívesen a szabad idejében a független 
változók mentén. 

 Túra Kirándulás Tánc 
Verseny-

sport 
Szabadidő-

sport 
Lány-fiú  p<0,05 - p<0,05 p<0,05 p<0,05 
Iskolatípus  p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 - 
Anya végzettsége  - - - - - 
Apa végzettsége - - - - p<0,05 
Hetente 0-2X sportol - - - - p<0,05 
Hetente 3X vagy 
többször sportol p<0,05 - - p<0,05 - 

 

A nemek között (8. táblázat) jelentős különbség található. A Kirándulás kivételével 

minden kérdésben szignifikáns különbség mutatkozik a fiúk és a lányok szabadidős 

tevékenységeiben. Ezek alapján a lányok kevesebbet Túráznak (Pearson Chi2=12,653), 

többet járnak Táncolni (Pearson Chi2=61,866), kevesebben űznek Versenysportot 

(Pearson Chi2=81,892), illetve kevesebbet végeznek Szabadidősportot, mint a fiúk 

(Pearson Chi2=65,402). A nemek tekintetében megállapítható, hogy a lányok a 

Versenysport és a Szabadidősport tekintetében is inaktívabbak a fiúknál. 

 

Az iskolatípus tekintetében (8. táblázat) a középiskolások és a főiskolások között 

számottevő különbség mutatkozik.  Az eredmények azt mutatják, hogy az egyetlen 

kérdés, amiben nincs statisztikailag szignifikáns különbség, a Szabadidősport.  A 

statisztikai elemzés alapján a középiskolások többet Túráznak (Pearson Chi2=11,031), 

kevesebbet Kirándulnak (Pearson Chi2=14,350) és kevesebben járnak Táncolni, mint a 

főiskolások (Pearson Chi2=32,127), valamint több közöttük a Versenysportoló, mint a 

főiskolások között (Pearson Chi2=23,648).   

 

Míg az előző kérdésnél (sportolási szokások vizsgálata) úgy tűnt, a középiskolások és a 

főiskolások között lényeges az eltérés, ebben a megközelítésben azonban egyértelművé 
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vált, hogy a fiatalabb középiskolás korosztály minden tekintetben aktívabb a felnőttkor 

küszöbét átlépő főiskolás társaiknál.   

 

A szülők iskolai végzettségét (8. táblázat) tekintve (8 általános v. kevesebb; középfokú; 

felsőfokú) az Anya esetében nem találtam különbséget egyetlen tevékenységforma 

választása esetében sem, míg az Apa végzettsége mindössze a Szabadidősport 

tekintetében mutatott statisztikailag számottevő eltérést. A fentiek alapján elmondható, 

hogy a felsőfokú végzetséggel rendelkező édesapák gyermekei szignifikánsan többet 

végeznek Szabadidősportot, mint a többiek (Pearson Chi2=15,813). 

 

A sportolási alkalmak (8. táblázat) tekintetében a statisztika egyenes arányosságot 

mutat, ami természetesen logikusnak is tűnik. Aki rendszeresen sportol, az „sűrűbben” 

végez Versenysport jellegű tevékenységeket, aki kevesebbet az inkább Szabadidősport 

jellegű tevékenységet végez. A Versenysportot űzők száma kevesebb, mint a 

Szabadidősportot űzők száma. A rendszeres és a rendszertelen sporttevékenységet 

végzők között a Túrázás tekintetében található szignifikáns különbség azt jelzi, hogy a 

rendszeresen sportolók között nagyobb számban találhatók azok, akik a Túrázást 

választják a szabadidő hasznos eltöltési formájának. 

 

 

Sporttermék választás 

 

További vizsgálataim során érdekesnek találtam feltárni azt a tényt, hogy amennyiben 

biztosított a fiatalok számára az anyagi fedezet, akkor hogyan jelenik meg a választás 

lehetősége a fiatalok értékrendszerében a sportolási tartalmakban? A kérdés így 

hangzott: „Ha nyerne 50 ezer forintot, mit vásárolna belőle?  Kérem, állítsa sorrendbe 1-10-ig 

az ön szerint legfontosabb 10-et!”  

 

A kérdéssel kapcsolatban érdekelt, hogy milyen a sportolással kapcsolatos választás a 

sporteszközök terén. Ebben az esetben is csak a konkrét sporttal kapcsolatos tartalmakat 

emeltem ki a kérdőív válaszai közül, mert az volt érdekes számomra, hogy melyik, és 
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milyen szintű sporttartalmak jelennek meg a választás során. A kérdésre kapott válaszok 

eredményeit a 9. és a 10. táblázat foglalja össze. 

 

 9. táblázat: A felsorolt sporteszközöket rangsorolta vagy sem (%). 

 Rangsorolta Nem 
rangsorolta

Összesen Szign. 

Sportcipő  28,7 71,3 100 p<0,05 
Szobakerékpár  7,7 92,3 100 p<0,05 

Uszodabérlet  16,1 83,9 100 p<0,05 

Gördeszka  3,8 96,2 100 p<0,05 

Teniszütő  4,9 95,1 100 p<0,05 

Síléc  5,4 94,6 100 p<0,05 

Fitness bérlet 19,1 80,9 100 p<0,05 

Túrabakancs  7,1 92,9 100 p<0,05 

Korcsolya  9,2 90,8 100 p<0,05 

Sportruha  29,9 70,1 100 p<0,05 

 

A Sportcipő és a Sportruha kiemelkedik a rangsorolt sporteszközök közül (9. táblázat), 

ketten (58,6%) többet tesznek ki, mint a másik tíz sporteszköz együttvéve. További 

számottevő jelölést kapott még a Fitness bérlet (19,1%) és az Uszodabérlet (16,1%). A 

tanulói választásokat illetően azonban sajnálatos módon mindegyik sporteszköz 

esetében szignifikáns különbség mutatkozott a választás terén. Mindez abban nyilvánult 

meg és ez elszomorító, hogy lényegesen kevesebben voltak azok, akik egyáltalán 

rangsorolták a sporteszközöket. 

 

A nagy szórásértékek miatt célszerűnek tartottam súlypontozni a vásárlás tárgyának 

jelölt sporteszközöket. Ennek érdekében összevontam a választás 1-3. helyezettjének 

eredményeit. Ezek alapján legtöbben a Sportcipőt választották a mintában szereplő 

diákok vásárlásuk tárgyául, kiemelkedik még a Szobakerékpár, a Sportruha, a 

Gördeszka és a Síléc.  Legkevesebb választás a Teniszütőre esett. 
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Érdekesnek tűnik az a tény is, hogy rangsorolás esetén a különböző sporteszközök – 

Szobakerékpár 7,7%, Gördeszka 3,8%, Síléc 5,4%, Túrabakancs 7,1% – alacsony   

százalékos értéket mutatnak, azonban a rangsor 1-3. helyére történő koncentrálás után 

ezek az eszközök kiemelkedő helyezést értek el – Szobakerékpár 33,3%, Gördeszka 

30,4%, Síléc 30,3%, Túrabakancs (7,1%-26,7%) (9. táblázat). 

 

 10. táblázat: A felsorolt sporteszközöket hogyan rangsorolta (%). 

 Min. Max. Rangsorban 
1-3 

Nem 
rangsorolta 

Átlag - szórás 

Sportcipő  1 10 34,9 71,3 5,17±2,745 

Szobakerékpár  1 10 33,3 92,3 5,54±3,195 

Uszodabérlet  1 10 25,8 83,9 5,87±2,907 

Gördeszka  1 10 30,4 96,2 5,17±2,871 

Teniszütő  1 10 19,4 95,1 6,68±3,187 

Síléc  1 10 30,3 94,6 5,76±2,969 

Fitness bérlet 1 10 27,4 80,9 5,62±2,757 

Túrabakancs  1 10 26,7 92,9 5,78±2,891 

Korcsolya  1 10 20,7 90,8 5,93±2,846 

Sportruha  1 10 30,8 70,1 5,25±2,739 

 

 

Érdeklődéssel fordultam az anyagi fedezet biztosítása mellett a diákok által adott 

válaszok felé a sportolási szokások, Nemek, Iskolafok, Szülők iskolai végzettségének 

paraméterei mentén.  Az elemzés eredményeit a 11. táblázat mutatja be. 

 

A sportolási alkalmak tekintetében egy esetben (Sportruha) „nem rangsorolta” 

szignifikánsan többször fordult elő a rendszertelenül sportolók esetében (heti 0-2-szer), 

mint a rendszeresen sportolók között.   

 

A nemek tekintetében a sporteszközök választása során további szignifikáns 

különbségeket kaptam. A férfiak kevesebben választják a Szobakerékpárt (Pearson 

Chi2=7,000) és a Sportruhát (Pearson Chi2=9,281), míg a nők szignifikánsan többen 
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választják a Fitnessz bérletet (Pearson Chi2=33,217). A nemek szerinti különbözőség-

vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a férfiak a Sportruhát és a 

Szobakerékpárt nem tekintik olyan jelentősnek, mint a nők. A nők számára viszont a 

Fitnessz bérlet tűnik a sporttevékenység végzésének lehetséges alternatívájának.  

Mindez azonban önmagában még nem tükrözi a ténylegesen elsajátított értékrendet, 

mert nem feltétlenül jár együtt a valóságos cselekvéssel. 

 

 11. táblázat: A sportszereket rangsorolók Nemek, Iskolafok és Szülők végzettsége 
szerinti különbözőség-vizsgálata. 

Sportolási szokások  Nemek  Iskolafok Anya 
iskolai 

végzett-
sége 

Apa 
iskolai 

végzett-
sége 

Hetente 
0-2-szer 

Hetente 3-
szor vagy 
többször 

Sportcipő  - p<0,05 - - - - 
Szobakerékpár  p<0,05 - - p<0,05 - - 
Uszodabérlet  - - - - - - 
Gördeszka  - p<0,05 - p<0,05 - - 
Teniszütő  - - p<0,05 - - - 
Síléc  - - - - - - 
Fitness bérlet p<0,05 - - - - - 
Túrabakancs  - p<0,05 - - - - 
Korcsolya  - - - - - - 
Sportruha  p<0,05 p<0,05 - - p<0,05 - 
 

Az iskolafok esetében a különbözőség-vizsgálat kimutatta, hogy a főiskolások csupán a 

Túrabakancs (Pearson Chi2=5,935) választásánál értek el lényeges különbséget a 

középiskolásokkal szemben. A középiskolások a Sportcipő (Pearson Chi2=4,891), a 

Gördeszka (Pearson Chi2=12,822) és a Sportruha (Pearson Chi2=4,576) választása jóval 

megelőzték a főiskolásokat. A Sportcipőt, a Gördeszkát és a Sportruhát tehát a 

középiskolások többet használják. Mivel a nemek különbözőség vizsgálata esetében a 

Sportruha választásánál a férfiak igennel voksoltak, az iskolafoknál pedig a főiskolások 

nemmel, úgy tűnik számomra, hogy a mintából a középiskolás fiúk választották 

elsősorban a Sportruhát. 

 

A szülők iskolai végzettsége alapján az Anya felsőfokú végzettsége a Teniszütő 

választását (Pearson Chi2=6,189) hangsúlyozza a diákoknál, a Gördeszkát – annak 

ellenére, hogy az iskolafok vizsgálat alapján elsősorban a középiskolások sportága – 
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szignifikáns  különbséggel a felsőfokú végzettségű Apák gyermekei vásárolnák 

(Pearson Chi2=7,309). A Szobakerékpár választásának pozitív értékét illetően a kevésbé 

iskolázott Apák gyermekei esetében találunk szignifikáns eltérést (Pearson Chi2=6,319). 

 

 

Sportérték tartalmak szándékos felidézése 

 

Mindezek után megnéztem, hogy szándékos felidézés, vagyis a kérdező általi felsorolás 

esetében hogyan jelentkezik a diákok sportolási érték választása és annak rangsora (12 -

13. táblázat).  A kérdés itt úgy hangzott, hogy „Véleménye szerint miért fontos a testedzés, 

a sportolás?  Kérem, állítsa sorrendbe 1-10-ig az ön szerint legfontosabbnak tartott 10 okot!” 

Szintén érdekelt a rendszeres sporttevékenység és az értéktartalmak ismeretének 

összefüggése, valamint a függő változók mentén történő összehasonlítás (14. táblázat). 

 

A 12. táblázat azt mutatja meg számunkra, hogy a tanulók milyen szinten voltak 

képesek értelmezni a felsorolt értékeket. A diákok által választott sportolási értékek 

között az első három helyre 50%-os arány felett választották a Testet formál (56,8%), az 

Erősíti a csont és izomrendszert (53,9%) és a Fokozza a teljesítőképességet (51,3%) 

értékeket. Ugyanakkor, az Erősíti a csont és izomrendszert kivéve az összes érték 

szignifikáns különbséget mutat a rangsorolást illetően. A legalacsonyabb rangsorolási 

értéket a Mérsékeli a drogfogyasztás hajlamot (3,1%) és a Mérsékli az 

alkoholfogyasztásra késztetést (3,8%) értékek kapták a diákoktól.  

 

Sajnálatos módon a sportértékek választása és a sportolási alkalom összefüggése 

esetében csak egy alkalommal találtunk szignifikánsan kimutatható különbséget. A 

Mozgásszervi elváltozások jótékony megelőzésében kifejtett hatásáról alkotott 

vélemény során a rendszeresen és a rendszertelenül sportolók közül a rendszeres 

sporttevékenységet végzők jelölték többen ezt az értéket (14. táblázat). 
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12. táblázat: Sportolási értékek választása szándékos felidézés esetén. (%). 
Sportolási értékek Nem rangsorolta Rangsorolta Összesen Szign. 

Testet formál 43,2 56,8 100,0 p<0,05 
Fejleszti az akaraterőt 57,8 42,2 100,0 p<0,05 
Szabadidő hasznos eltöltése 68,9 31,1 100,0 p<0,05 
Egészséget fejleszt, prevenció 60,5 39,5 100,0 p<0,05 
Új mozgásélményeket nyújt 83,9 16,2 100,0 p<0,05 
Javítja az életminőséget 58,5 41,5 100,0 p<0,05 
Mérsékeli a drogfogyasztás 
hajlamot 96,9 3,1 100,0 p<0,05 

Növeli a munkavégző képességet 67,2 32,8 100,0 p<0,05 
Ellenállóvá tesz a betegségekkel 
szemben 59,1 40,9 100,0 p<0,05 

Fejleszti a koordinációt 77,4 22,6 100,0 p<0,05 
Együttlét barátokkal 66,9 33,1 100,0 p<0,05 
Segít leküzdeni a gátlásokat 88,6 11,4 100,0 p<0,05 
Fokozza a teljesítőképességet 48,7 51,3 100,0 p<0,05 
Mérsékli az alkoholfogyasztásra 
késztetést 96,2 3,8 100,0 p<0,05 

Erősíti az önbizalmat, 
magabiztosságot 66,1 33,9 100,0 p<0,05 

Fejleszti a mozgásműveltséget 80,1 19,9 100,0 p<0,05 
Erősíti a csont és izomrendszert 46,1 53,9 100,0 - 
Megtanít kudarcot elviselni 85,3 14,7 100,0 p<0,05 
Növeli az összpontosító képességet 74,1 25,9 100,0 p<0,05 
Megelőzi a mozgásszervi 
elváltozásokat 81,4 18,7 100,0 p<0,05 

Fejleszti a kondícionális 
képességeket 75,3 24,7 100,0 p<0,05 

Személyiségfejlesztő hatás 78,3 21,7 100,0 p<0,05 
Biztosítja az egészséges testi fejl. 65,1 34,9 100,0 p<0,05 
Relaxál, pihentet, ellazít 76,3 23,7 100,0 p<0,05 
Fejleszti a keringési rendszert 63,1 36,9 100,0 p<0,05 
Mérsékeli a dohányzásra késztetést 88, 1 11,9 100,0 p<0,05 
 

 

A következő táblázatban azt figyelhetjük meg, hogy milyen szerepet kaptak a 

rangsorban az egyes értékek (13. táblázat). 
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13 . táblázat: Sportolási értékek rangsora szándékos felidézés esetén. 

Sportolási értékek Min. Max. Átlag és szórás 
 

Nem rangsorolta 

Testet formál 1 10 4,33±3,337 43,2 
Fejleszti az akaraterőt 1 10 4,52±3,091 57,8 
A szabadidő hasznos eltöltése 1 10 5,39±3,115 68,9 

Egészséget fejleszt, prevenció 1 10 4,40±3,057 60,5 

Új mozgásélményeket nyújt 1 10 5,82±3,040 83,9 
Javítja az életminőséget 1 10 5,47±2,894 58,5 
Mérsékeli a drogfogyasztásra 
késztetést 1 10 5,57±2,619 96,9 

Növeli a munkavégző 
képességet 1 10 5,64±2,711 67,2 

Ellenállóvá tesz a 
betegségekkel szemben 1 10 5,02±2,731 59,1 

Fejleszti a koordinációs 
képességeket 1 10 5,47±2,672 77,4 

Együttlét a barátokkal 1 10 6,06±2,842 66,9 

Segít leküzdeni a gátlásokat 1 10 6,00±2,904 88,6 

Fokozza a teljesítőképességet 1 10 5,49±2,473 48,7 

Mérsékli az 
alkoholfogyasztásra késztetést 1 10 5,31±3,108 96,2 

Erősíti az önbizalmat, a 
magabiztosságot 1 10 5,90±2,637 66,1 

Fejleszti a mozgásműveltséget 1 10 5,60±2,445 80,1 

Erősíti a csont és izomrendszert 1 10 5,33±2,563 46,1 

Megtanít a kudarcot elviselni 1 10 5,91±2,615 85,3 
Növeli az összpontosító 
képességet 1 10 6,41±2,499 74,1 

Fejleszti a kondícionális 
képességeket 1 10 5,94±2,643 81,4 

Személyiségfejlesztő hatás 1 10 5,87±2,585 75,3 
Biztosítja az egészséges testi 
fejlődést 1 10 5,89±2,934 78,3 

Relaxál, pihentet, ellazít 1 10 6,27±2,675 65,1 
Fejleszti a keringési és 
légzőrendszert 1 10 6,08±2,850 76,3 

Mérsékli a dohányzásra 
késztetést 1 10 5,71±3,261 63,1 

 

A sportolás értékeiből a legmagasabb rangsor átlagot sorrendben a Testet formál (4,33), 

Egészséget fejleszt, prevenció (4,40), Fejleszti az akaraterőt (4,52) kapták. Lényeges, 
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hogy a sportértékek külső és belső tényezői is megjelentek a rangsor tetején. A 

legalacsonyabb értékeket a rangsorban a Növeli az összpontosító képességet (6,41), 

Relaxál, pihentet, ellazít (6,27), Fejleszti a keringési és légző rendszert (6,08), Együttlét 

a barátokkal (6,06), Segít leküzdeni a gátlásokat (6,00) tartalmak kapták. Szükséges 

kiemelni, hogy az említett 6-os fölötti átlagban szereplő öt fogalom közül szervesen 

csak egy fogalom kapcsolódik a testedzéshez a másik négy fogalom mentális eredetű! 

 

A következő táblázatban megfigyelhetjük, hogy szándékos felidézés esetén a sportolási 

értéktartalmak választása hogyan alakult a különböző változók mentén (14. táblázat). 

 

A nemek tekintetében hat értéktartalomnál (Testet formál: Pearson Chi2=22,204; 

Ellenállóvá tesz a betegségekkel szemben: Pearson Chi2=5,144; Megelőzi a 

mozgásszervi elváltozásokat: Pearson Chi2=10,772; Biztosítja az egészséges testi 

fejlődést: Pearson Chi2=8,319; Relaxál, pihentet, ellazít: Pearson Chi2=13,874; Fejleszti 

a keringési rendszert: Pearson Chi2=4,003) mutatkozik szignifikáns különbség. A nők a 

számok ismeretében mind a hatot megkülönböztetetten kiemelték a férfiak választásával 

szemben. A nők vélhetően jobban tisztában vannak a fenti fogalmak tartalmával, illetve 

az eddigi életpályájuk alatt többször találkoztak azok hatásaival. 

 

Az iskolafokok vizsgálata esetében a főiskolás diákok az Új mozgásélményt nyújt 

fogalmat (Pearson Chi2=12,155) hangsúlyozták szignifikánsan többen a középiskolás 

társaikkal szemben. A többi szignifikáns különbség (Testet formál: Pearson 

Chi2=11,034; Növeli a munkavégző-képességet: Pearson Chi2=9,253; Fokozza a 

teljesítőképességet: Pearson Chi2=3,909; Erősíti a csont és izomrendszert: Pearson 

Chi2=13,047; Mérsékeli a dohányzásra késztetést: Pearson Chi2=13,047) a 

középiskolások magasabb jelölési számának tulajdonítható. Az eredmény 

elgondolkodtató, hiszen az érettebbnek hitt főiskolás fiataloktól magasabb szintű, 

felelősségteljesebb gondolatokra, értékelésekre számítottam. 
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 14. táblázat: Sportolási értékek választása szándékos felidézés esetén a függő változók 
mentén. 

Sportolási 
szokások 

Sportolási értékek Nemek  Iskola-
fok  

Anya  
iskolai 

végzett-
sége 

Apa  
iskolai 

végzett-
sége 

hetente 
0-2-szer 

hetente 3-
szor  vagy 
többször 

Testet formál p<0,05 p<0,05 - - - - 
Fejleszti az akaraterőt - - p<0,05 - - - 
Szabadidő hasznos 
eltöltése - - - - - - 

Egészséget fejleszt, 
prevenció - - - - - - 

Új mozgásélményeket 
nyújt - - - - - - 

Javítja az életminőséget - - - - - - 
Mérsékeli a drogfogyasztás 
hajlamot - - - - - - 

Növeli a munkavégző 
képességet - p<0,05 - - - - 

Ellenállóvá tesz a 
betegségekkel szemben p<0,05 - - - - - 

Fejleszti a koordinációt - - - - - - 

Együttlét barátokkal - - - - - - 
Segít leküzdeni a 
gátlásokat - - - - - - 

Fokozza a 
teljesítőképességet - p<0,05 - - - - 

Mérsékli az 
alkoholfogyasztásra 
késztetést 

- - - - 
- - 

Erősíti az önbizalmat, 
magabiztosságot - - - - - - 

Fejleszti a 
mozgásműveltséget - - - - - - 

Erősíti a csont és 
izomrendszert - p<0,05 - - - - 

Megtanít kudarcot elviselni - - - - - - 
Növeli az összpontosító 
képességet - - - p<0,05 - - 

Megelőzi a mozgásszervi 
elváltozásokat p<0,05 - p<0,05 p<0,05 - p<0,05 

Fejleszti a kondícionális 
képességeket - - p<0,05 - - - 

Személyiségfejlesztő hatás - - - - - - 
Biztosítja az egészséges 
testi fejlődést p<0,05 - - - - - 

Relaxál, pihentet, ellazít p<0,05 - - - - - 
Fejleszti a keringési 
rendszert p<0,05 - - - - - 

Mérsékeli a dohányzásra 
késztetést - p<0,05 - - - - 
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A Szülők iskolai végzettsége alapján a felsőfokú végzettségű Anyák gyermekei a 

Fejleszti az akaraterőt (Pearson Chi2=6,372) értéket jelölték szignifikánsan többen a 

középiskolás diákokhoz képest, a kevésbé iskolázott anyák (8 osztály v. kevesebb) 

gyermekei a Megelőzi a mozgásszervi elváltozásokat (Pearson Chi2=11,371) és a 

Fejleszti a kondícionális képességeket (Pearson Chi2=4,340) értéket jelölték többen. A 8 

osztályt végzett Apák gyermekei válaszaiban a Növeli az összpontosító képességet 

(Pearson Chi2=25,169), és a Megelőzi a mozgásszervi elváltozásokat (Pearson 

Chi2=24,197) értékek választása adott szignifikáns különbséget. Az Apánál és az 

Anyánál is szignifikáns különbséggel választották a diákok a Megelőzi a mozgásszervi 

elváltozásokat. Ám a 8 osztályt végzett Anyák gyermekei szignifikánsan többször, a 8 

osztályt végzett Apák gyermekei szignifikánsan kevesebbszer választották. 

 

 

Sportérték tartalmak rejtett felidézése 

 

A szándékos szintű felidézés után kíváncsi voltam arra, hogy rejtett szintű felismerés 

milyen eredményeket mutat a diákok sportolási értéktartalmak felismerése terén (15-16. 

táblázat). Itt három különböző szövegben elrejtett értéktartalmakat kellett felismerniük 

és megtalálniuk, valamint aláhúzással jelölniük a tanulóknak. Jelen esetben a kérdés úgy 

hangzott, hogy: „Az alábbi történetben melyik szavak jellemzik legjobban a sportolási 

értékeket? Kérem, hogy az ön szerint sportértéket tartalmazó szavakat húzza alá!”  

Vizsgáltam továbbá a függő változók, illetve a sportolási alkalmak hatását az értékek 

felismerésének szintjére. 

 

A 15. táblázatban nyomon követhető, hogy a szöveges környezetben elrejtett 

értéktartalmak felismerésekor a diákok az 1. szövegkörnyezetben (a Kérdőív 2. kérdése) 

többnyire kihagyták vagy nem ismerték fel az értéktartalmakat. Két esetben volt ettől 

eltérés, mégpedig a Játéköröm, játékélmény (59,4%), és az Izületi mozgékonyság 

növelés (55,3%) esetében. Ebben a két esetben szignifikánsan többen jelölték meg az 

értékeket, míg a többi esetben szignifikánsan többen hagyták ki azokat. Egyetlen 
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esetben (Mozgástapasztalat) nem volt szignifikáns a különbség a megjelölte és kihagyta 

kategória között. 

 

15. táblázat: 1. szöveg rejtett értéktartalmainak felismerése (%). 

 Kihagyta Aláhúzta Összesen Szignifikancia 
Játéköröm, játékélmény 40,6 59,4 100,0 p<0,05 
Izületi mozgékonyság 
növelés 

44,7 55,3 100,0 p<0,05 

Technikai elemek 
megtanulása 

73,5 26,5 100,0 p<0,05 

Mozgástapasztalat  51,7 48,3 100,0 - 
Táncos mozgások 58,9 41,1 100,0 p<0,05 
Ritmusérzék  52,0 48,0 100,0 p<0,05 
Friss levegőn való mozgás 67,4 32,6 100,0 p<0,05 
 

 

16. táblázat: Különbözőség vizsgálat az 1. szöveg rejtett értéktartalmainak 
felismerésében. 

Sportolási alkalom  Nem Iskola-
fok 

Anya 
iskolai 

végzett- 
sége 

Apa 
iskolai 

végzett- 
sége 

hetente 
0-2-szer 

hetente 3-
szor vagy 
többször 

Játéköröm, 
játékélmény 

- - - p<0,05 - - 

Izületi 
mozgékonyság 
növelés 

p<0,05 - - - - - 

Technikai elemek 
megtanulása 

- - - - - - 

Mozgástapasztalat  - - - - - - 
Táncos mozgások p<0,05 - p<0,05 - - - 
Ritmusérzék - p<0,05 - p<0,05 - - 
Friss levegőn való 
mozgás 

p<0,05 - - - - - 

 

A nemek vizsgálata esetén az Izületi mozgékonyság növelés (Pearson Chi2=10,260) és a 

Táncos mozgások (Pearson Chi2=12,839) esetében a nők szignifikánsan többen jelölték 

meg a fogalmat, míg a férfiak a Friss levegőn való mozgás (Pearson Chi2=8,605) 

fedezték fel szignifikánsan kevesebben. 
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Az iskolafokok elemzése során egyetlen esetben (Ritmusérzék) találtam szignifikáns 

különbséget, ahol a főiskolai hallgatók többen jelölték be (Pearson Chi2=13,364) az 

értéktartalmat. 

 

A szülők iskolai végzettsége esetében azok a diákok, akiknek édesanyja 

főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkezik szignifikánsan kevesebben jelölték be a 

Táncos mozgásokat (Pearson Chi2=11,831).  Az Apák végzettségét tekintve azok a 

diákok, akiknek édesapja felsőfokú végzettséggel rendelkezik, többen jelölték be a 

Játéköröm, játékélmény (Pearson Chi2=10,141) és a Ritmusérzék (Pearson Chi2=9,242) 

fogalmakat. 

  

A sporttevékenység rendszeressége, illetve rendszertelensége jelen esetben egyáltalán 

nem befolyásolta a diákok választását, ami ellentétes a korábbi megállapításommal, 

miszerint a rendszeres sporttevékenység feltelezi az értéktartalmak tudatos szintjét. 

 

A második szövegkörnyezet eredményeit a 17-18. táblázat mutatja be.  

 

17. táblázat: 2. szöveg rejtett értéktartalmainak felismerése (%). 

 Kihagyta Aláhúzta Összesen Szignifikancia 
Mozgásműveltség 57,8 42,2 100,0 p<0,05 
Akaraterő  60,3 39,7 100,0 p<0,05 
Állóképesség  46,5 53,5 100,0 - 
Erő fejlesztése 56,7 43,3 100,0 p<0,05 
Félelem leküzdése 77,6 22,4 100,0 p<0,05 
Csapatszellem, társak biztatása 29,5 70,5 100,0 p<0,05 
Fizikai és lelki 
megpróbáltatások 

74,5 25,5 100,0 p<0,05 

Együttes feladatmegoldások 85,0 15,0 100,0 p<0,05 
Kollektív siker 60,6 39,4 100,0 p<0,05 
Jól bírta a gyűrődést 81,4 18,6 100,0 p<0,05 
Technikai elemek végrehajtása 81,0 19,0 100,0 p<0,05 
Összpontosítás  70,8 29,2 100,0 p<0,05 
Játékszabályok betartása 71,5 28,5 100,0 p<0,05 
Vigyázott a társa testi 
épségére 

70,3 29,7 100,0 p<0,05 

Győzelem szerény elviselése 65,9 34,1 100,0 p<0,05 
A vesztes csapat tisztelete 64,9 35,1 100,0 p<0,05 
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A 2. szövegrész tartalmi elemzése (a Kérdőív 6. kérdése) alapján az mondható el, hogy 

csak két esetben voltak többen azok, akik megjelöltek egy bizonyos értéket. Ezek az 

Állóképesség (53,5%) és a Csapatszellem, társak biztatása (70,5%). Azonban az 

Állóképesség tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget. Minden más esetben 

szignifikánsan többen voltak azok, akik nem fedezték fel a rejtett értéktartalmakat. 

 

 18. táblázat: Különbözőség-vizsgálat a 2. szöveg rejtett értéktartalmainak felismerése 
kapcsán. 

Sportolási alkalom  Nem Iskolafok Anya 
iskolai 

végzett-
sége 

Apa  
iskolai 

végzett- 
sége 

hetente 
0-2-szer 

hetente  
3-szor vagy 

többször 
Mozgásműveltség - - - - - - 
Akaraterő  - p<0,05 - - - - 
Állóképesség  - - - - - - 
Erő fejlesztése - - - - - - 
Félelem leküzdése p<0,05 - - - - - 
Csapatszellem, társak 
biztatása 

- p<0,05 - p<0,05 - - 

Fizikai és lelki 
megpróbáltatások 

- p<0,05 - - - - 

Együttes 
feladatmegoldások 

- - - - - - 

Kollektív siker p<0,05 - - - - - 
Jól bírta a gyűrődést p<0,05 - - - - - 
Technikai elemek 
végrehajtása 

- - - - - - 

Összpontosítás  p<0,05 - - - - - 
Játékszabályok 
betartása 

- p<0,05 - - - - 

Vigyázott a társa testi 
épségére 

- - - - - - 

Győzelem szerény 
elviselése 

- - - - - - 

A vesztes csapat 
tisztelete 

- - - - - - 

 

A különbözőség-vizsgálat során (18. táblázat) a Nemek között négy esetben 

szignifikáns különbséget találtam. Ebből a nők többen találták meg a Félelem leküzdése 

(Pearson Chi2=4,715); a Kollektív siker (Pearson Chi2=8,981); az Összpontosítás 

(Pearson Chi2=4,316) fogalmakat, míg a férfiak többször jelölték be a Jól bírta a 

gyűrődést (Pearson Chi2=4,316) értéket. 
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Iskolafokok különbözőség-vizsgálata során a főiskolások többen jelölték be az 

Akaraterő (Pearson Chi2=5,150); Csapatszellem, társak biztatása (Pearson Chi2=9,811); 

Játékszabályok betartása (Pearson Chi2=4,756) gondolatokat. A középiskolások 

szignifikánsan többen jelölték be a Fizikai és lelki megpróbáltatások (Pearson 

Chi2=4,802) fogalmakat. 

 

A Szülők iskolai végzettségét tekintve az Anya esetében nem találtam szignifikáns 

különbséget, míg azok a diákok, akiknek az édesapja 8 általános vagy ennél kevesebb 

iskolai végzettséggel rendelkezik, szignifikánsan kevesebben jelölték be a 

Csapatszellem, társak biztatása (Pearson Chi2=17,143) értéktartalmat. 

 

A sporttevékenység rendszeressége, illetve rendszertelensége ebben az esetben sem 

befolyásolta a diákok értékfelismerését. 

 

A 19-20. táblázat a 3. szövegben elrejtett értéktartalmakra vonatkozó eredményeket 

mutatja be.   

 

19. táblázat: 3. szöveg rejtett értéktartalmainak felismerése (%). 

 Kihagyta Aláhúzta Összesen Szign. 
Orthopediai elvált megelőzése 66,8 33,2 100,0 p<0,05 
Testi fejlődés biztosítása 46,1 53,9 100,0 - 
Edzettség  47,7 52,3 100,0 - 
Ellenálló képesség 55,3 44,7 100,0 p<0,05 
Keringési és légző rendszer javítása 66,3 33,7 100,0 p<0,05 
Izomrendszert erősít 53,5 46,5 100,0 - 
Mozgásszeretet  71,5 28,5 100,0 p<0,05 
Javítja az élet minőséget 70,7 29,3 100,0 p<0,05 
Javítja a munkavégző képességet 59,2 40,8 100,0 p<0,05 
 

A 3. szövegrész elemzése (a Kérdőív 14. kérdése) során az eredmények alapján azt 

állapíthattam meg, hogy a felismerés két esetben volt sikeresebb (Testi fejlődés 

biztosítása 53,9%; Edzettség 52,3%) mint a figyelmen kívül hagyás. Ugyanakkor sem 

ezekben az esetekben, sem az Izomrendszer erősítése terén nem volt szignifikáns az 

eltérés a megjelölés és a kihagyás között. Az összes többi esetben szignifikánsan többen 

hagyták figyelmen kívül a fogalmakat. 
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20. táblázat: Különbözőség-vizsgálat a 3. szöveg rejtett értéktartalmainak 
felismerésében. 

Sportolási alkalom  Nem Iskolafok Anya 
iskolai 

végzett-
sége 

Apa 
iskolai 

végzett-
sége 

hetente 
0-2-szer 

hetente 3-
szor  vagy  
többször 

Orthopediai elváltozás 
megelőzése 

p<0,05 p<0,05 - - - - 

Testi fejlődés 
biztosítása 

-  - p<0,05 - - 

Edzettség  - - - p<0,05 - - 
Ellenálló képesség p<0,05 p<0,05 - - - - 
Keringési és légző 
rendszer javítása 

- p<0,05 - - - - 

Izomrendszert erősíti - p<0,05 - - - - 

Mozgásszeretet  p<0,05 - - - - - 
Javítja az élet 
minőséget 

p<0,05 - - - - - 

Javítja a munkavégző 
képességet 

- - - - - - 

 

A függő változók Nemek szerinti csoportosítása esetében (20. táblázat) a nők többször 

jelölték az Orthopediai elváltozások megelőzése (Pearson Chi2=3,953); Ellenálló 

képesség (Pearson Chi2=5,082); Mozgásszeretet (Pearson Chi2=4,221); illetve a Javítja 

az élet minőséget (Pearson Chi2=4,991) fogalmakat. 

  

Az Iskolafokok szerinti vizsgálat során a főiskolások két esetben szignifikánsan többen 

jelölték meg a fogalmakat (Orthopediai elvált megelőzése Pearson Chi2=11,939; 

Keringési és légző rendszer javítása Pearson Chi2=4,011) . A középiskolások is két 

esetben (Ellenálló képesség Pearson Chi2=11,380; Izomrendszert erősít Pearson 

Chi2=14,792) jelöltek meg szignifikánsan többen fogalmat. 

 

A Szülők iskolai végzettségét tekintve ebben az esetben sem találtam szignifikáns 

különbéget az Anya végzettségét illetően, míg azok a tanulók, akiknek az édesapja 
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felsőfokú végzettséggel rendelkezik, szignifikánsa többen jelölték a Testi fejlődés 

biztosítása (Pearson Chi2=7,430), és az Edzettség (Pearson Chi2=6,934) tartalmakat. 

 
A sporttevékenység rendszeressége, illetve rendszertelensége szintén nem befolyásolta a 

diákok értékfelismerés terén mutatott jellemzőit. 

 

 

Sportértékek tudásszintje: fogalmak 

 

A szándékos és rejtett szintű felismerés vizsgálata után megvizsgáltam, hogy a 

sportolási értékek tartalmi elsajátítása hogyan jelentkezik a tanulóknál (21-22. táblázat).  

Ehhez a már a dolgozat elején is ismertetett és elfogadott fogalmakra kérdeztem rá. A 

meghatározás helyességét három kategóriával jelöltem, melyek a tudás mélységére is 

utalnak. 

 

21. táblázat: Sportérték tartalmak tudása a fogalmak definiálásában (%). 
 Nincs vagy 

helytelen 

meghatározás

Hiányos 

meghatározás

Helyes 

meghatározás 

Szig. 

Egészség 71,7 27,1 1,2 p<0,05

Edzettség 77,8 21,9 0,3 p<0,05

Fizikai teljesítőképesség 83,8 15,9 0,3 p<0,05

Mozgásműveltség 87,2 12,8 - p<0,05

Sport-rekreáció 91,3 8,7 - p<0,05

Sport 82,7 17,3 - p<0,05

Testkultúra 95,9 4,1 - p<0,05

Extrém sport 59,5 39,8 0,7 p<0,05

Testnevelés  77,4 22,4 0,2 p<0,05

 

Mint a táblázatból is látható, helyes meghatározás igen kevés arányban született.  

Helyeshez közeli meghatározásokat csak az Extrém sport (39,8%), az Egészség 

(27,1%), és a Testnevelés (22,4%) kapcsán kaptam.  Minden fogalom definiálása során 
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azonban szignifikánsan több volt a rossz vagy hiányzó válasz, mely az értéktartalmak 

tudatosságának hiányára utalnak. 

 

 

22. táblázat: Fogalmak ismeretének mélysége a függő változóknál. 
Sportolási alkalom  Nem Iskola

-fok 
Anya  

iskolai 
végzett-

sége 

Apa 
iskolai 

végzett-
sége 

hetente 
0-2-szer 

hetente 3-
szor  vagy 
többször 

Egészség p<0,05 p<0,05 - - - - 
Edzettség - p<0,05 - - - - 
Fizikai 
teljesítőképesség 

- - p<0,05 - - - 

Mozgásműveltség - - - - - - 
Sport-rekreáció - p<0,05 - - - - 
Sport - - - - - - 
Testkultúra p<0,05 p<0,05 - - - p<0,05 
Extrém sport - - - p<0,05 - - 
Testnevelés  - - - - - p<0,05 
 

A különbözőség-vizsgálat során a Nemek között (22. táblázat) két esetben is (Egészség: 

Pearson Chi2=27,791; Testkultúra: Pearson Chi2=9,489) a nők szignifikánsan többen 

adtak valamilyen meghatározást. Ugyanakkor a rossz vagy hiányzó meghatározás 

fordult elő esetükben többször. 

 

Az Iskolafokok vizsgálata során az Egészség (Pearson Chi2=39,067), és az Edzettség 

(Pearson Chi2=9,257), Sportrekreáció (Pearson Chi2=11,727), Testkultúra (Pearson 

Chi2=5,632) meghatározása során a középiskolások adtak szignifikánsan több hibás 

választ. 

 

A Szülők iskolai végzettségének elemzése során a Fizikai teljesítőképesség (Pearson 

Chi2=10,363) meghatározása esetében a középfokú végzettséggel rendelkező Anyák 

gyermekei adtak szignifikánsan több rossz vagy hiányzó választ. Az Extrém sport 

(Pearson Chi2=13,035) definiálása során a középfokú végzettséggel rendelkező Apák 

gyermekei adták a szignifikánsan több hiányzó és hibás választ. 
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A sportolási alkalmakat tekintve a rendszeresen sportolók sajnálatos módon 

szignifikánsan több rossz vagy hiányzó definíciót adtak a Testkultúra (Pearson 

Chi2=3,964) és a Testnevelés (Pearson Chi2=6,227) esetében. A többi meghatározás 

esetében nem volt különbség a sporttevékenység hatása és a definíciók ismertsége 

között, vagyis egységesen hiányos és hibás definíciókat kaptam vissza. 

 

 

A környezet véleménye a sportról 

 

Mindezek után megkérdeztem mi a környezetben élők véleménye a diákok sportolási 

tevékenységéről saját bevallásuk tekintetében, illetve milyen külső hatások motiválták 

őket a sporttevékenység végzésére (23-24. táblázat). 

 

23. táblázat: A környezetben élők véleménye a diákok sportolásról, saját véleményük 
szerint (%). 

 Nagyon 
nem 

szereti 

Nem 
szereti 

Közömbös Szereti Nagyon 
szereti 

Össz. Szign. 

Anya 6,7 9,7 43,9 33,1 6,7 100,0 p<0,05 
Apa  4,8 5,5 32,9 35,2 21,7 100,0 p<0,05 
Testvér  3,9 5,2 23,7 36,8 30,5 100,0 p<0,05 
Rokon  2,5 5,9 50,3 35,1 6,1 100,0 p<0,05 
Barátok  ,7 3,1 18,9 56,3 21,0 100,0 p<0,05 
Háziorvos  3,0 6,0 43,6 35,0 12,4 100,0 p<0,05 
Ismerősök  ,9 4,3 40,2 46,6 8,0 100,0 p<0,05 
Tanárok  2,0 4,0 47,5 38,4 8,2 100,0 p<0,05 
Testnevelő tanár 1,4 ,9 3,8 27,1 66,8 100,0 p<0,05 
Edző  1,5 ,7 5,0 21,8 70,9 100,0 p<0,05 
Iskolaigazgató  4,3 6,0 46,8 35,1 7,7 100,0 p<0,05 
 
 

A Nagyon szereti kategória élén az Edző (70,9%) és a Testnevelő tanár (66,8%) áll, 

leghátul negatív szereplőként a Rokonok (6,1%) és az Anya (6,7%) zárják a sort. A 

sportolásról alkotott pozitív véleményükkel az élmezőnyben az Edző (70,9%) és a 

Testnevelő tanár (66,8%) végzett az élen, őket utcahosszal lemaradva követi a Testvér 

(30,5%) és az Apa (27,1%). 
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A Szereti kategóriát a Barátok (56,3%) és az Ismerősök (46,6%) magasan vezetik, 

viszont az Edző (21,8%) és a Testnevelő tanár (27,1%) az utolsó helyen végeztek. A 

Nagyon szereti kategóriát, viszont ők vezetik. 

 

A Közömbös kategóriában a dobogóra a Rokonok (50,3%), a Tanárok (47,5%) és az 

Iskolaigazgató (46,8%)  állhatnak. Sajnos nem lebecsülendő az Anya (43,9%) és a 

Háziorvos (43,6%) közömbös szerepe sem. 

 

A Nem szereti véleményével ismét az Anya (9,7%) vezet, következik a Háziorvos 

(6,0%) és az Iskolaigazgató (6,0%), őket a Rokonok és a családtagok követik. 

 

A Nagyon nem szereti véleménnyel a diákok környezetében élő személyek közül 

kiemelkedő az Anya szerepe, aki szinte minden kategóriában említésre szorul. Sajnos a 

Nagyon nem szereti, és a Nem szereti kategóriát is ő vezeti, a számok további 

értékelésénél, a Nagyon szereti kategóriában személy szerint pedig leghátul szerepel 

(6,7%). A másik említésre érdemes negatív személy a rangsorban az Apa (4,8%) és az 

Iskolaigazgató (4,3%), aki csak a Közömbös (46,8%) és a Szereti (35,1%) 

kategóriákban végzett a középmezőnyben. A többiek közül kiemelkedik még a Testvér 

(3,9%) és a Háziorvos (3,0%). 

 

A diákok véleményezése alapján a környezetben élők beállítódottsága szerint a vizsgálat 

az összes kategóriában szignifikáns eredményt hozott.  

 

Összességében megállapítható, hogy a sportolásáról alkotott képükkel a szűkebb 

környezet (Anya, Apa, Testvér) negatívabb szerepet töltenek be, a diákok megítélése 

alapján, mint a tágabb környezet. 

 
A Nemek tekintetében (24. táblázat) a férfiaknál a Barátok (Pearson Chi2=23,921), a 

nők esetében a Háziorvos választása (Pearson Chi2=11,024) esetében mutatkozott 

szignifikáns különbség a sportolást kedvelők megítélésében. 

 

Az Iskolafok szerinti összehasonlításban a főiskolások véleményében szignifikáns 

különbség mutatkozott a Barátok (Pearson Chi2=9,960) és a Háziorvos (Pearson 
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Chi2=10,201) választását illetően, mely szerint ezen személyek jobban szeretik ha a 

diákok sportolnak. A Nemek és az Iskolafok viszonylatában megállapítható, hogy a 

főiskolás férfiaknak a Barátok meghatározó szereplői a sportoláshoz való kötődés 

kialakulásában (24. táblázat). 

 
 
24. táblázat: A környezetben élőknek a diákok sportolásáról alkotott véleménye a 
független változók szerinti csoportosításban. 

Sportolási alkalom  Nemek  Iskola
fok  

Anya 
iskolai 

végzett-
sége 

Apa 
iskolai 

végzett-
sége 

hetente 
0-2-szer 

hetente 3-
szor vagy 
többször 

Anya - - p<0,05 p<0,05 - - 

Apa  - - p<0,05 p<0,05 - - 

Testvér  - - - p<0,05 - - 

Rokon  - - - - - - 

Barátok  p<0,05 p<0,05 - - - p<0,05 

Háziorvos  p<0,05 p<0,05 - - - - 

Ismerősök  - - - - - - 

Tanárok  - - - - - - 

Testnevelő 

tanár 

- - - - - p<0,05 

Edző  - - - - - p<0,05 

Iskolaigazgató  - - - - - - 

 
 

A Szülők iskolai végzettségét tekintve a 8 osztállyal vagy kevesebbel rendelkező Anyák 

gyermekei véleménye szerint az Anya (Pearson Chi2=26,069) és az Apa (Pearson 

Chi2=15,552) kevésbé szereti a diákok sporttevékenységét. Az Apa végzettsége esetén a 

gyermekek véleménye az, hogy a 8 osztály vagy kevesebbel rendelkező Apák esetén az 

Anya (Pearson Chi2=23,066) és a Testvér (Pearson Chi2=18,963) kevésbé szereti, míg a 

középfokú végzettséggel rendelkező Apák közömbösek Pearson Chi2=19,102) a 

gyermeke sporttevékenysége iránt. 
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A sportolási alkalmak tekintetében a rendszeres sporttevékenységet végzők 

szignifikánsan többen jelölték, a Barátokat, a Testnevelő tanárt és az Edzőt, akik 

szeretik ha a diákok sporttevékenységgel foglalkoznak. 

 

 

Sportolási indítékok 

 

A felmérés során arra is rákérdeztem: „Milyen külső hatásra kezdett el sportolni?” Az 

eredményeket a 25-26. táblázat mutatja. 

 

25. táblázat: Sportolási ösztönző külső hatások (%). 
 Rangsorolta Nem 

rangsorolta 
Összesen Szign. 

Anya  58,1 41,9 100 p<0,05 
Apa  57,1 42,9 100 p<0,05 
Testvér  52,6 47,4 100 - 
Rokonok  53,6 46,4 100 - 
Barátok  65,5 34,5 100 p<0,05 
Ismerősök  60,8 39,2 100 p<0,05 
Tanárok  42,6 57,4 100 p<0,05 
Testnevelő tanár 58,6 41,4 100 p<0,05 
Edző  48,8 51,2 100 - 
Újság, könyv 48,2 51,8 100 - 
TV, rádió 47,8 52,2 100 - 
Internet  39,5 60,5 100 p<0,05 
 

Legtöbben a Barátokat (65,5%) és az Ismerősöket (60,8%) rangsorolták a diákok a 

sportolásukat ösztönző tényezőként. A Testnevelő tanár a harmadik helyen végzett a 

rangsorban (58,6%), őt követik a szülők, az Anya (58,1%), az Apa (57,1%). A 

Tanárokat sajnos a második legalacsonyabb számban (42,6%) rangsorolták a tanulók, 

illetve a legkevesebben az Internetet (39,9%) jelölték.   

 

A 25. táblázat adatai szerint a személyi tényezőkre jóval több választás esett, mint a 

tárgyi tényezőkre.  A fent említett ösztönző személyek közül mindegyiknél szignifikáns 

különbség adódott. A felsorolás nem adott szignifikáns különbséget a Testvér, 

Rokonok, Edző, Újság, könyv, és a TV-rádió vonatkozásában. 
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A rangsorolásnál az 1-3. helyre rangsorolt ösztönző tényezőket összevontam (26. 

táblázat). Így az Anya az első (46,2%), az Apa a második (44,1%), a Barátok a 

harmadik (41,1%) helyen szerepelnek a sportolásra ösztönzők körében. A Testnevelő 

tanár a negyedik (37,4%), a Tanárok sajnos a rangsor legvégén, a tizenkettedik helyen 

helyezkednek el (18,1%).  

 

26. táblázat: A sportolást ösztönzők (külső hatás) rangsora. 
Sportolási alkalom  Átlag-

szórás 
Nem 

rangsorolta 
Rangsorban 

1-3. hetente 
0-2-szer

hetente 3-
szor vagy 
többször 

Anya  4,48±2,964 41,9 46,2 - - 
Apa  4,70±2,791 42,9 44,1 - - 
Testvér  5,37±2,590 47,4 29,4 - - 
Rokonok  6,23±2,692 46,4 18,2 - - 
Barátok  4,58±2,745 34,5 41,1 - - 
Ismerősök  5,57±2,507 39,2 23,2 - - 
Tanárok  6,19±2,641 57,4 18,1 - - 
Testnevelő 
tanár 

4,96±2,865 41,4 37,4 - - 

Edző  5,22±2,694 51,2 32,8 - - 
Újságok, 
könyvek 

6,36±2,846 51,8 19,8 - - 

TV, rádió 6,16±2,853 52,2 22,1 - - 
Internet 6,64±2,800 60,5 19,6 - - 
 
 

A legmagasabb átlagot a rangsorban az Anya (4,48), Barátok (4,58), az Apa (4,70) és a 

Testnevelő tanár (4,96) kapta. A külső ösztönző hatásokra a diákok véleménye alapján 

alacsony értéket az Internet (6,64), az Újságok, könyvek (6,36), Rokonok (6,23), 

Tanárok (6,19) és a TV, rádió (6,16) kapott. Meglepő az elektronikus sajtó, a média 

másodlagos szerepe.   

 
A rendszeres, illetve a rendszertelen sporttevékenység nem volt hatással a rangsorolásra. 
 

A Nemek tekintetében (27. táblázat) szignifikáns különbség a nőknél volt 

megállapítható az Anya (Pearson Chi2=7,533), az Újságok, könyvek (Pearson 

Chi2=11,276) és az Internet (Pearson Chi2=4,256) vonatkozásában, mely szerint többen 

jelölték meg, mint ösztönző hatást. 
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A középiskolások szinte az összes kategóriában szignifikáns különbséget mutattak 

főiskolás társaikkal szemben.  Kivételként említhető a Tanárok és az Újságok, könyvek 

kategória.  A középiskolások magasabb jelölési aránya a friss élményeknek megfelelően 

képzelhető el, hiszen a sportolásra ösztönzés, a sportolási tevékenység megkezdése az 

általános iskolás korban elkezdődik, a középiskolás korban nagyjából be is fejeződik.  

 
27. táblázat: A sportolást ösztönzők különbözőség-vizsgálata. 

Sportolási szokások  Nemek  Iskolafok Anya 
iskolai 

végzett-
sége 

Apa 
iskolai 

végzett-
sége 

Heti  
0-2-szer 

Heti 3-
szor vagy 
többször 

Anya  p<0,05 p<0,05 - - - - 
Apa  - p<0,05 - - - - 
Testvér  - p<0,05 - - - - 
Rokonok  - p<0,05 - - - - 
Barátok  - p<0,05 - - - p<0,05 
Ismerősök  - p<0,05 - - - - 
Tanárok  - - - - - - 
Testnevelő 
tanár 

- p<0,05 - - - p<0,05 

Edző  - p<0,05 - - - p<0,05 
Újságok, 
könyvek 

p<0,05 - - - - - 

TV, rádió - p<0,05 - - - - 
Internet p<0,05 p<0,05 p<0,05 - - - 
 

 

Szülők iskolai végzettségét tekintve az alacsony iskolai végzettségű (8 osztály vagy 

kevesebb) Anyák gyermekeinek véleménye szignifikánsan kevesebben jelölték az 

Internet ösztönző hatását (Pearson Chi2=7,869). Az Apa iskolai végzettsége nem 

befolyásolja a külső ösztönző hatások mértékét. 
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6. MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉS 

 

Vizsgálatom célja volt felmérni, hogy mely sportértékeket és sporttevékenységeket 

részesítik előnyben a Vas megyei fiatalok és milyen azok érték-rangsora. Az 

eredmények alapján elmondható, hogy a Vas megyei középiskolás és főiskolás fiatalok 

túlnyomó többsége egyértelműen kevés sportmozgást végez. Ez még akkor is igaz, ha a 

minta egynegyede saját bevallása szerint naponta sportol. Úgy vélem nem az a fő 

kérdés, hogy a sporton belül milyen tevékenységet végeznek a fiatalok, hanem sokkal 

inkább az, hogy rendszeresen és tudatosan végezzék. Az a felnőtt ugyanis, aki 

gyermekkorában megfelelő élményeket és tapasztalatokat szerez a mozgáskultúra terén, 

az általában a későbbi életévekben is aktívabban, egészségesebben él (Istvánfi, 2004).   

 
A diákok szabadidős tevékenységeinél általánosságban próbáltam tetten érni a 

mindennapok testmozgással összefüggésbe hozható tevékenységeit. Jelen esetben 

nemcsak a sportolásra, mint céltevékenységre voltam kíváncsi, hanem azokra is, 

amelyek úgy jelennek meg a mindennapi életben, hogy kevésbé tudatos a testmozgást 

illetően, céljaiban más indíttatásból keletkeznek. A Kirándulás és a Túra a többnyire 

szabad levegőn való mozgással összeköthető tevékenység, mely céljaival nem 

feltétlenül sport, a több-kevesebb testmozgás nélkül azonban mégiscsak 

elképzelhetetlen.  Másik végletként említhető a sportszerűen űzött magashegyi Túrázás, 

melynek hatásai természetesen komoly élettani terhelést és kondícionális képességeket 

feltételeznek, ennek kategorizálása azonban nem a „rejtett”, kevésbé tudatos mozgás, 

hanem a Versenysport kategóriájába tartozik. A Tánc a fiatalok kellemes, többnyire 

nem a sporthoz, hanem a szórakozáshoz köthető egyik eszköze. A nem versenyszerű 

tánc a szórakozáshoz tartozó egyik járulékos tevékenység, de mozgással összefüggő 

tevékenység! A diákok néha a fél éjszakát is áttáncolják anélkül, hogy tudatosulna 

bennük a testmozgás hatása.  

 

A Tánc, a Kirándulás és a Túra, mint nem rendszeres tevékenységek mellett a 

rendszerességet feltételező Szabadidő- és Versenysportra is rákérdeztem. A divat miatt 

főként a középiskolások közül sokan járnak sportcipőben. Viszont abból a 

feltételezésből, hogy ha Sportcipőt vásárolnak, akkor sportolnak is vele, messzemenő 
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következtetéseket levonni nem célszerű.  A fiatalok sport értéktartalmait érintő választás 

sajnos sokszor a külsőségben nyilvánul meg, ami sajnálatosan többnyire azt jelenti, 

hogy nem válik belsővé és tudatossá, és így nem jelenti a sporttevékenység végzését.  

Tartalmi-tárgyi választásánál inkább a divat jelent döntést ösztönző tényezőt (tenisz, 

gördeszka), illetve hasonlóan, a sporthoz szükséges tárgyak, termékek vásárlása 

(szobakerékpár, fitnessz bérlet) nem szükségszerűen feltételezi a sporttevékenységet. A 

legkevesebben a Teniszütőt választották. A Túrabakancs választásának szignifikáns 

különbsége egyértelmű a főiskolások részéről. A Túrázás, mint tudjuk többnyire a 

lakóhely, a település elhagyásával jár, ez arra is engedhet következtetni, hogy a 

főiskolásoknak felnőtt státuszukból adódóan önállóbbak, eleve több szabadságuk, 

szabadságjoguk van, a szülők engedélye kevésbé korlátozza őket ebben a 

tevékenységben. 

 

Az általam végzett felmérés adatai szerint a diákok 29%-a sportol rendszeresen, tehát 

heti 3 alkalommal. Laki és Nyerges (2001) szerint a budapesti és falusi fiatalok átlagban 

50%-a sportol.  Középiskolások körében ez az arány 58%, a felsőfokú intézményekben 

tanuló diákoknál 59%-a.  Más felmérés adatai szerint ez az arány közel 50% (Gáldi, 

2004). 

 

A diákéletmódba rendszeresen beépülő testmozgás területén, lakóhely szerint is nagy 

különbségek vannak. A testnevelés órákon kívül rendszeresen sportoló fiatalok (15-29 

év) nagyobb részben városlakók és budapestiek.  A fővárosban és a megyeszékhelyeken 

a fiatalok 38-41 százaléka sportol szabadidejében, addig a falvakban élőknek csak 27%-

a. A férfiak körében ez magasabb, 39%, míg a nőknél csak 27%, a régiók átlagértéke 

32,5%. Az sem mindegy, hogy az adott régió melyik országrészben, milyen szociális 

(gazdasági szerkezet, elhelyezkedési lehetőségek) körülmények között található. A 

Nyugat – Dunántúli értékek a régiós átlagnál karakteresen jobbak (38%). Az életkor 

előrehaladásával is nagyok a különbségek. Az iskolához kötődő életkorokban 

lényegesen magasabb a szabadidejükben is sportoló fiatalok száma. Minél korábbi 

életkorban vizsgálódunk, annál kedvezőbb a kép. Különböző helyi felmérések adatai 

szerint a 10 -14 éves korosztály 60 százaléka heti rendszerességgel végez fizikai 

aktivitást iskolán kívül is. Legtöbben egyenértékűnek tartják a testnevelés órát a többi 
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tantárggyal, sőt néhányan fontosabbnak is. A harmadik, negyedik és ötödikes tanulók 

között végzett vizsgálat szerint, a gyermekek egészségképének szerves része a sport. A 

mozgást, mint a betegségek megelőzésének eszközét értékelik (Bak, Keresztes és Pikó, 

2004; Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003). Biróné, (2004) 1992-94 közötti vizsgálatai 

szerint a 10-18 évesek harmada, Nyerges és Laki (2004) mérései szerint a 15–19 évesek 

42,2%-a sportol csak rendszeresen szabadidejében. Még ennél is elszomorítóbb, hogy 

az érintett korosztály szintén harmada, szabadidejében semmilyen sporttevékenységet 

sem végez.  

 

Sport az Európai Unió egyik legfontosabb mozgalma, mely embereket hoz közel 

egymáshoz, és amely nem ismer határokat és politikai irányzatokat (Tokarski és 

mtársai, 2004). Magyarország és Ausztria határai az Európai Uniós csatlakozások óta 

könnyebben átjárhatóak, 2007. december 20-án pedig az ellenőrzést illetően 

megszűntek. Az emberek tevékenységeit egyre szorosabb szálak kötik össze, amelynek 

egyik színtere a sportkapcsolatokban nyilvánulhat meg.  Korábbi kutatásaim során 

(Polgár, 2006a) kíváncsi voltam a Vas megyével szomszédos Burgenlandi 

középiskolások sportolási szokásaira. Az eredmények ismeretében kijelenthetem: az 

osztrák iskolások pozitívabban állnak a testedzéshez, mint magyar társaik.  Előbbre 

rangsorolják a szabadidős tevékenységek között a testedzést, szabadidejükben többet 

sportolnak, több sportszert vásárolnak ajándék pénzükből. Környezetükben a szülők, a 

rokonok, a barátok lényegesen nagyobb arányban szeretik a testedzést, a sportolást, mint 

magyar társaik környezete. A személyi környezet hatása pedig meghatározó a 

sporttevékenységhez való pozitív viszony kialakítása szempontjából.  

 

A sporttartalmak szándékos felidézésénél csak közepes szintű a sportértékek felismerése 

és elsősorban az általános jellegű információ visszaadása jelentkezik – mint ahogy az 

eredmények többi részéből következik – passzívan és jellemző sporttevékenység nélkül.  

A rejtett szintű felismerés mértéke egyértelműen elszomorító, mivel a szövegekben 

elrejtett sporttartalmak felismerési aránya nullához közeli. Nagyjából ezen a szinten van 

a fogalmak meghatározása, amely esetében viszont ténylegesen nulla a fiatalok 

információja. A válaszadók olyan értéktartalmakat sem tudtak saját szavaikkal 

megfogalmazni, amelyek egyértelműen az általános intelligencia, illetve a közoktatás 
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alapvető ismeretanyagába tartoznak. A szándékos és rejtett szintű értéktartalmak 

összevetése lényeges elem kutatásomban, mivel ez mutat(na) rá a tudatosságra és teljes 

értékű egészségtudatos magatartás alapjaira. Mivel egyértelmű az eredmények alapján, 

hogy tudatos sportérték rendszer nem jellemző Vas megyei fiatalokra, így az egészséges 

életmód sem valósulhat meg eredményes szinten. 

 

A vizsgálat egyik kulcsgondolata az volt, hogy megkeressem a sportos életmódhoz 

vezető út mozgatórugóját. Ennek első elemének a sportolási értéktartalmak (célok és 

feladatok) felismerését tekintettem. Ugyanis ha nincs céltartalom, bizonytalanná válik 

az értékek rangsorolása és a cselekvési motiváció. Korábbi szakirodalmi utalásokkal 

megegyezően, felnőtt társadalom értékrangsorának vizsgálatából kiderült, hogy a sport 

és kirándulás jóval kevésbé preferált értéknek és tevékenységformának számít, mint a 

passzív pihenés, alvás, olvasás és TV nézés (Pikó, 2007). Jelen esetben a kérdőív 

meghatározott kérdései a sportértékek felismerését, rangsorolását kívánta nyomon 

követni, addig egyes kérdésekben, a fogalmak meghatározásánál a sportértékek 

ismeretének belső tartalmi szintjére voltam kíváncsi. A két gondolatkör eredményei 

egyrészt visszajelentést adhatnak a diákok sportolási szokásairól, a testedzéssel 

kapcsolatos életmódjáról, másrészt az életmóddal kapcsolatos szemlélet elméleti 

hátteréről.  

 

Szakirodalmi adatok alapján az értékek szempontjából kiemelésre érdemes, hogy 

felnőttek esetében a karrier az egészséggel és a szabadidővel negatív kapcsolatban áll, a 

lakás a sporttal viszont pozitív kapcsolatot mutat. Ezek szerint az eddig tapasztalatok és 

hitek valódiak a felnőttek szempontjából, vagyis aki karriert épít, az többnyire nem tud 

a saját egészségével eleget foglalkozni abban a kevés szabadidőben, ami jut neki (illetve 

amit szán rá). A tevékenységekkel kapcsolatban kimutatott korrelációértékek alapján 

érthetőnek tűnik, hogy aki sok TV műsort és filmet néz, annak nincs ideje a 

sporttevékenységre, kirándulni és általában barátokkal lenni. Hasonlóan, aki sok időt 

tölt számítógépezéssel, az kevesebbet kirándul (Bognár és mtársai, 2008). 

 

A közvélemény-kutatások szerint az emberek egynegyede azt tartja kívánatosnak, ha az 

iskola felelőssége a gyermekek nevelésében nagyobb a családénál, és csak 16%-a 
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gondolja ezt fordítva (Halász és Lannert, 1998). Ez az iskola (a tanárok) szerepének 

felértékelődését mutatja a nevelésben. Ugyanakkor több kérdést is felvet a mai 

tanárképzéssel szemben. A pedagógus szakma társadalmi leértékelődése folytán 

kialakult kontraszelekció, erősen megkérdőjelezi, hogy a mai iskola (és tanárai) 

képesek-e megfelelni ennek az igénynek? A testnevelés nem egyszerűen egy tantárgy a 

sok közül, hanem emberi létünk záloga is, hiszen egyetlen a tantárgyak sorában, 

amelyik a szellem művelése mellett, a test karban tartásával és fejlesztésével is 

foglalkozik (Takács, 1995). Alapvető tényezője a szocializáció, minthogy 

értékorientációjával a sport, a mozgásos életmód iránti igényt a család és az iskola, mint 

szocializációs ágensek teremtik meg, vagy legalábbis modellként szolgálhatnak a 

felnövekvő generáció számára (Berkes, 2005). 

 

A felmérés alapján azonban azt állapíthatom meg, hogy a szűk környezet tudatos 

ösztönző hatásának hiánya jellemző, ami szintén azt mutatja, hogy az elsődleges 

szocializációs közeg nem alapozza és erősíti meg az alapvető egészség- és 

sportértékeket. A tágabb szociális környezet befolyásoló hatása szintén azt jelzi, hogy 

az értéktartalmak megerősítése többnyire közvetett és gyenge megerősítő csatornákon 

keresztül által jut érvényre. Kivételt képez ebben a kortárscsoport, mely a serdülők és a 

fiatal felnőttek esetében is jelentős befolyásoló hatással rendelkezik. Ez feltehetően 

felelős azért, hogy a fiatalok sporthoz való viszonya mellőzi a tudatosságot. 

 

A tanulmányom arra is kitér, hogy a lányok és az idősebb tanulók kevésbé végeznek 

fizikai aktivitást, ezért érzékenyebbnek kell lennünk a különbségekre. Az 

egészségnevelés egyre inkább a személyiségformálás immanens része kell, hogy legyen, 

és az iskolai nevelésnek alapvető részévé kell válnia. Az egészséges életmódra nevelés 

terén azonban egyre kiáltóbb az ellentmondás. Az egészséges életmód társadalmi 

hasznossága egyáltalán nem bizonyított – miközben senki sem kérdőjelezi meg, hogy 

elvileg és hosszútávon nyilvánvalóan megéri – hiszen az „értékemberek” társadalmilag 

nem sikeresebbek (Kis, 2002).  

 

A korszerű pedagógiai szemlélet a nevelés fő céljának az olyan életvitelű ember 

kialakítását tartja, aki a társadalom és a saját egyéni élete szempontjából is értékes, 
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közösség- és önfejlesztő magatartásformákra képes (Szabó, 2003). Az egészséges 

életmód a szabadidő értelmes eltöltését is jelenti. Az egészségnevelés egyik 

kulcsfeladata, hogy használható elméleti és gyakorlati ismereteket és követendő 

mintákat tudjon nyújtani a gyerekeknek, a szabadidő értékes és egyben élvezetes 

eltöltésére. Ez egy döntésen alapuló vállalás, mert lényegében komoly kötelmeket vállal 

az, aki szabadidejét az „azt csinálom, amit akarok” semmittevése helyett, a Cooperi 

egészség kiművelésére, fenntartására szánja (Kis, 2002). 

 
A mai társadalmi környezet sem segíti az átlagembereket az egészségtudatos 

magatartásra. Könnyebb, és a társadalmi minták vonzásában egyszerűbb is csak 

„vallani”, mint „tenni” az egészséges életvezetést. Az egészséges életmód még a 

sportszerető, sportoló emberek életében sem automatizmus. A testi fejlődés és a 

biológiai érés folyamatainak felgyorsulása (akceleráció) ráadásul speciális feladatok elé 

állította az iskolát – mint a gyermekkori testmozgás biztosításának legfontosabb 

színterét – hiszen például a légzés-keringés funkciók anatómiai hordozójaként a szív és 

a tüdő fejlődése életkorhoz kötött és csak megfelelő terhelés esetén biztosított (Laki és 

Makszin, 1995.). A sportoló, életkoruknak megfelelő fizikai aktivitást kifejtő emberek 

betegségekkel szembeni ellenállása fiziológiai és pszichológiai szempontból is jobb. A 

sportolók szabadidejüket is hasznosabban és gyakran közösségben szervezik meg és 

töltik el (Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003; Lindeberg, 2003; Sjöström, 2003), jelentős 

életminőségi pluszt ad számukra. Ez a jobb életminőség, az életkorhoz és egészségi 

állapothoz igazított aktivitás megtartásával, kiterjeszthető idős korra is (Heimer, 2003; 

Peters, 2003). 

 

Megállapítható, hogy a sportolási alkalmak tekintetében a rendszeresen sportolóknak 

tudatosabb a választása, habár egyáltalán nem találkozik elvárásunkkal, mely szerint 

teljesen tudatos a sportértékekhez viszonyulás – nincs szignifikáns különbség. A 

rendszeresen sportolók érzik hatásait (javítja a közérzetet, mozgásszervi elváltozásokat), 

míg a rendszertelenül sportolók megint csak a külsőséget látják (testet formál).  

Kortárscsoportoknak és az amúgy is sporttal foglalkozóknak van hatása a 

sporttevékenységre, tehát nem önkéntes és nem tudatos. 

 



 77

A lányok minden sport jellegű tevékenységben inaktívabbak a fiúknál. A lányok 

tudatosabbak a fogalmak felismerésénél és meghatározásánál, vagyis úgy tűnik őket 

érdekli családjuk és saját egészségük is. A fiúkat ezzel szemben elsősorban a 

környezetük (barátok) véleménye érdekli, a lányok viszont az egészséget és sportot a 

háziorvossal hozzák kapcsolatba. 

 

A középiskolások egyértelműen többen sportolnak, mint a főiskolások, viszont inkább 

gondolkodnak külsőségekben az értéktartalmakkal kapcsolatosan. Úgy vélem, több 

gondot fordítanak az egészségre, mint a főiskolások, viszont nem tudni generációs 

jelleg-e vagy csak az iskola hatása. 

 

 

Hipotézisek igazolása 

 

Az első hipotézis igazolódni látszik, miszerint a Vas megyei fiatalok szabadidő-

eltöltése során jelentkező sportolási tartalmak alacsony érdeklődési szintet képviselnek.  

Minden megkérdezett sporttevékenységben szignifikánsan kevesebben választották 

magát a mozgást. A szabadidősport és a versenysport általam felmért együttes értéke 

közelít a magyar átlaghoz (Gáldi 2002). A versenysportot űzők száma egyre jobban 

csökken, számuk a rendszerváltás előtti évek számának töredéke. A kevés fizikai 

aktivitással járó, elsősorban kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységek száma is 

elenyésző (túra, tánc, kirándulás). 

 

A második hipotézis szerint a Vas megyei magyar fiatalok értékrendszerében a 

sportolási tartalmak inkább materiális szinten jelentkeznek és ez a rangsorban is 

megmutatkozik. Ez a feltételezés is beigazolódott, hiszen a sporteszköz rangsorolás és 

választás ténye nem kapcsolódik következetesen a sportolási aránnyal, vagyis többen 

akarják a sporteszközt, mint ahányan sporttevékenységre használnák. A Sportruha és a 

Sportcipő magasabb rangsorolási aránya kiemelkedett a többi választható sporteszköz 

közül. A Sportruhát szignifikánsan többen választották a rendszeresen sportoló diákok, 

ugyanazt a Sportruhát szignifikánsan kevesebben választották a nem rendszeresen 

sportoló diákok. Ebből arra lehet következtetni, hogy a rendszeresen sportolók valóban 
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„munkaruhaként” kezelik a Sportruhát, addig a rendszertelenül sportolók vélhetően 

utcai viseletre használják, hiszen választják, de a sporttevékenység mértéke elenyésző.  

A rendszeresen sportolók szignifikánsan többen választották a Szobakerékpárt és a 

Fitness bérletet is. 

 

A harmadik hipotézis, mely szerint a Vas megyei fiatalok sportolási szokásaival 

kapcsolatban a tágabb környezet (iskola, ismerősök) közömbös, míg a szűkebb 

környezet (család) érdeklődő jelleget mutat, a kortárscsoportok véleménye pedig 

kiemelkedően meghatározó, csak részben igazolódott. A tágabb környezet 

„közömbössége” alig különbözik a szűkebb, családi környezet közömbösségétől. A 

Barátok, a Testnevelő és az Edző szerepe kiemelkedő a diákok sportolásának 

megítélésével kapcsolatban. Vélhetően a kortárs csoportok összetartó ereje, kohéziója, a 

sorsközösséget vállalásból fakadóan születtek az eredmények. A Barát eleve pozitív 

személyiség, hiszen aki nem szimpatikus, azzal ritkán barátkozom. Nyilvánvalóan a jó 

Barát véleményével megerősíti a barátja óhaját, szavazatával támogatást biztosít.  

 

Igazolódni látszik a negyedik hipotézis, mely szerint a fiatalok sportolási szokásait a 

szűk szociális környezet erősen befolyásolja és a kortárscsoportok hatása a 

meghatározó. Ezt a rangsor is egyenes arányosságban tükrözi. A szülők és a Barátok 

szerepe egyértelműen meghatározó. A rendszeresen sportolók véleményénél egyértelmű 

a Barátok, a Testnevelő tanár, az Edző pozitív szerepe. Ez teljesen természetes, hiszen 

mindegyikkel rendszeresen találkoznak a diákok.  

 

Az ötödik hipotézis, amely szerint a szándékos felidézés során a sport 

értéktartalmainak ismerete kielégítő szintet mutat, a rangsorolás során tudatos az 

egészséges életmóddal kapcsolatos értékek elsőbbsége, nem igazolódott. Sajnálatos, 

hogy az értéktartalmakat nem rangsorolók a Testet formál és az Erősíti a csont és 

izomrendszert kivételével mindegyikben többen voltak, ezekben a rangsorolásokban 

minden esetben szignifikáns különbség állapítható meg.  

 

A hatodik hipotézis teljes mértékben igazolódott, sőt egy kicsit túl is mutat a célon, 

hiszen a sport értéktartalmainak rejtett szintű felidézése során már hiányosságok 
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fedezhetők fel a Vas megyei fiatalok értékismeretében, mely az integrált ismeretek 

tudatosságának hiányára utal.  

 

A hetedik hipotézis nem nyert igazolást. A hipotézis szerint a rendszeres 

sporttevékenység kapcsolatos a tudatossággal, a sport értéktartalmak ismeretével, míg a 

rendszeresnek nem mondható sportolási tevékenység hiányos értékismertet feltételez. 

Az eredmények nem bizonyították ezt a feltételezést. 

 

A nyolcadik hipotézisből csak az első két összetevő látszik igazolódni, vagyis a Nemek 

alapján történő összehasonlítás tükrözi azt, hogy a nők kevesebbet sportolnak, míg az 

Iskolafok (középiskola, felsőoktatás) szintjén jelentkezik az idősebbek sportolástól 

történő elfordulása. A magasabb fokú Szülői végzettség nem igazolt erősebb sport iránti 

beállítottságot. 

 



7. ÖSSZEFOGLALÓ 

Dolgozatom kiemelt célja volt felmérni, hogy melyek az egészséges életmód és 

rendszeres sporttevékenység belső tartalmai, illetve mely sportértékek és ehhez 

kapcsolódó tevékenységek jelennek meg Vas megyei fiatalok (középiskola, főiskola) 

mindennapjaiban. A feltárt szakirodalmak alapján a sport értékrendszerében és a 

mindennapos sport tevékenységek témakörében külön-külön számos empirikus 

tanulmány található, azonban kevés a hozzáférhető szakirodalom ezek összevetéséről. 

Populációnak a Vas megyei középiskolásokat és főiskolásokat tekintettem. A 

véletlenszerűen kiválasztott mintában résztvevők (N=608) egy előre elkészített és 

kipróbált kérdőívet töltöttek ki (Polgár, 2007). Az adatok elemzése minden esetben 

gyakoriságvizsgálattal kezdődött, amelyet nem-paraméteres különbözőség vizsgálat 

követett. A nem paraméteres statisztika jellemzői alapján itt a Chi2 és Pearson Chi2 

segítségével elemezetem és hasonlítottam össze az adatokat. A szignifikancia szintet a 

véletlen 5%-os szintjén állapítottam meg. A statisztikai elemzést az SPSS 15.0 for 

Windows statisztikai programmal végeztem. Az eredmények alapján elmondható, hogy 

a Vas megyei középiskolás és főiskolás fiatalok túlnyomó többsége egyértelműen kevés 

sportmozgást végez. A fiatalok sport értéktartalmait érintő választás többnyire arra 

enged következtetni, hogy nem vált belsővé és tudatossá, és így nem jelenti, nem 

jelentheti a sporttevékenység végzését. A sporttartalmak szándékos felidézésénél éppen 

csak közepes szintű a sportértékek felismerése és elsősorban az általános jellegű 

információ visszaadása jelentkezik – mint ahogy az eredmények többi részéből 

következik – passzívan és jellemző sporttevékenység nélkül. A rejtett szintű felismerés 

mértéke egyértelműen gyenge, mivel a szövegekben elrejtett sporttartalmak felismerési 

aránya nullához közeli. A sport fogalmainak meghatározása is azt tükrözi, mintha a 

fiatalok semmit sem tudnának a sportról. Emellett a szűk környezet tudatos ösztönző 

hatásának hiánya jellemző, ami arra utal, hogy az elsődleges szocializációs közeg nem 

alapozza és erősíti meg az alapvető egészség- és sportértékeket. A tágabb szociális 

környezet befolyásoló hatása szintén azt jelzi, hogy az értéktartalmak megerősítése 

többnyire közvetett és gyenge megerősítő csatornákon keresztül által jut érvényre. A 

sportolási alkalmak tekintetében a rendszeresen sportolóknak tudatosabb a választása, 

habár nem tűnik tudatosnak és lényegesnek a sportértékekhez viszonyulás. A nők 

minden sport jellegű tevékenységben inaktívabbak a fiúknál, azonban tudatosabbak a 
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fogalmak felismerésénél és meghatározásánál, vagyis úgy tűnik őket érdekli családjuk 

és saját egészségük. A középiskolások egyértelműen többen sportolnak, mint a 

főiskolások, viszont inkább gondolkodnak külsőségekben az értéktartalmakkal 

kapcsolatosan.  

  

8. SUMMARY 

The purpose of my study was to measure the relationship of the healthy life and regular 

physical activity.  It was also our goal to find out what those values and activities are 

that occur in the lifestyle or in the daily routine. of secondary school and college 

students in Vas County, Hungary. Based on the review of international relevant 

literature it can be stated that there are several empirical studies in the domain of the 

system of values and daily activities separately; on the other hand there are hardly any 

relevant literature in the contrasting and comparing of these two. I have chosen the 

population of Vas County for my analyses. Through random sampling (N=608) I used a 

pre-designed and valid questionnaire. The analysis started with frequency, which then is 

followed by a non-parametric comparison analysis. So the data was analyzed and 

compared with the help of Chi² and Pearson Chi² on the basis of the non-parametric 

statistic. The level of significance was established at 5% of the level (p<0.05). 

Statistical analysis was conducted by the SPSS 15.0 for Windows programme. Based on 

the results, it is generally concluded that the vast majority of the youth in Vas County 

do very little amount of sport. Their choice of sporting values differ in, first of all, the 

fact that unfortunately hardly any sporting activity become conscious and purposeful. 

Recalling the sporting values I discovered only average and not meaningful values with 

mostly general information, passive and inconsiderable sporting activity. The degree of 

the hidden recall is beneath contempt, because the values hidden within the text is 

almost equal to zero. The situation is roughly the same concerning the sport value 

definitions. Most participants were not able to define at least the basic values with their 

own words. The lack of the impulsive and home environment shows that the prior place 

of socialisation does not strengthen the basic health and sporting values. The broader 

environment’s contribution to the socialization process points out – roughly the same – 

that the confirmation of values happens through indirect and weak channels. The choice 

of values of those who do sports regularly seem to be a little more conscious and 
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purposeful. Women tend to be more inactive in sporting activities than men, though 

they en are more conscious in recognizing and defining the sport value definitions. 

Secondary school students unequivocally do much more sport than college students, but 

they are little concerned with meaning and purpose. 

 

 



 83

IRODALOMJEGYZÉK 
 

 
1. Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.  

2. Apor P. (1999): Rehabilitációs edzésprogram bélbetegségekben. Orvosi Hetilap 11, 

579-585.  

3. Apor P. (2005): Idősek testmozgása. In Némethné J. Gy. (szerk.). Aktivitás - 

mozgás - sport a harmadik életszakaszban. Szenior könyvek, Győr 19-26. 

4. Armstrong, N., Welsman, J. & Kirby, B. (1998): Aerobic exercise and physical 

activity patterns of young people. In Green K. & Hardman, K. (Eds.), Physical 

Education. A reader. Meyer and Meyer Sport. Aachen (105-115).  

5. Aszmann A., Rózsa S., Czeglédi R. és Németh Á. (1999): Magyar serdülők 

egészséget befolyásoló magatartása, a rizikómagatartás 1986-1997 közötti változása. 

Egészségnevelés, 40, 123-132. 

6. Aszmann A. (2003a): Társadalmi-gazdasági háttér (A tanulók családjainak szocio-

ökonómiai helyzete). In Aszmann A. (szerk.) Iskoláskorú gyermekek 

egészségmagatartása. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest (14-23.).  

7. Aszmann A. (szerk.). (2003b): Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása. 

Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. 

8. Ángyán L. (2007): Testkultúra és műveltség In: Bognár József (szerk.) (2007): V. 

Sporttudományi Kongresszus, Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest, 9-15. 

9. Bagoien T.E., & Halvari H. (2005): Autonomous motivation: involvement in 

physical activity, and perceived sport competence: structural and mediator models. 

Perceptual Motor Skills,1, 3-24. 

10. Bak J., Keresztes N. és Pikó B. (2004): A sport szerepe a gyermekek 

egészségtudatosságának alakításában. Magyar Sporttudományi Szemle, 2-3, 39-42. 

11. Bábosik I. (1992): A nevelés folyamata és módszerei. Leopárd Könyvkiadó, 

Budapest.  

12. Bábosik I. (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris Kiadó, 

Budapest.    

13. Bábosik Z. (2001): Értékközvetítés napjainkban. Új Pedagógiai Szemle, 12. 3-10. 



 84

14. Beckers, J.W. & Nauta, A.P.W. (1983): Some facts about values in the Netherlands 

after 1945. IN J.W. Beckers & A.P Nauta (Eds.), Normen en waarden, verandering 

of verschuiving? (113-117). Den Haag: Vuga. 

15. Bengoechea E.G., Spence J.C. & McGannon K.R. (2005): Gender differences in 

perceived environmental correlates of physical activity. International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2, 12. 

16. Bicsérdy G. (2002): Sportágválasztás a különböző életkorokban. Magyar 

Sporttudományi Szemle, 3-4, 7-10. 

17. Biróné N. E. (1999): A prevenció néhány sportpedagógiai aspektusa. Magyar 

Testnevelési Egyetem, Kézirat, Budapest. 

18. Biróné N. E. szerk. (2004): Sportpedagógia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 

19. Bognár J., Tóth L., Baumgartner E. és Salvara M.I. (2005): Tanulás, célok és 

testnevelés. Előtanulmány az általános iskola felől. In.: IV. Országos 

Sporttudományi. Kongresszus II. Tanulmánykötet 29-34. 

20. Bognár J., Tóth L. és Baumgartner E. (2003): Gondolatok a tanulásról. Iskolai 

testnevelés és sport, 17.  14-17. 

21. Bognár J., Polgár T., Gangl J., Olvasztóné Balogh Zs., és Fügedi B. (2008): 

Felnőttek érték- és tevékenységrendszerének feltárása. Egészségfejlesztés 

(megjelenés alatt) 

22. Bokor J. (2001): Rekreáció és sportturizmus Magyar Sporttudományi Szemle 2, 14-

17. 

23. Brukner, P.D. & Brown, W.J. (2005): Is exercise good for you? Medical Journal of 

Australia, 183, 538-541. 

24. Burke, V., Milligan, R.A.K., Beilin, L.J; et al. (1997): Clustering of Health-related 

behaviors among 18-year-old Australians. Preventive Medicine, 26, 724-733. 

25. Carlson R. (1993): The path to the national level in sports in Sweden. Scandinavian 

Journal of Medicine & Science in Sports, 3, 170-177. 

26. Carroll B. & Alexandris K. (1999): Perception of constraints and strength of 

motivation: Their relationship to recreational sport participation in Greece. Journal 

of Leisure Research, 29, 279-299. 

27. Côté J. (1999): The influence of the family in the development of talent in sport. 

The Sport Psychologist, 13, 395-417. 



 85

28. Currie, C., Hurrelmann, K., Settertobulte, W., Smith, R. & Todd, J. (Eds.). (2000): 

Health and health behavior among young people. WHO Policy series: Health policy 

for children and adolescence. Issue 1, WHO Regional Office for Europe, 

Copenhagen. 

29. Csepeli Gy. (1991): Bevezetés a szociálpszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, 

29 – 309. 

30. Csepeli Gy. (2006): Szociálpszichológia.Osiris Kiadó, Budapest.   

31. Dietrich, K. & Heinemann, K. (1989): The non-sportive sport. Schondorf: 

Hoffmann. (in German). 

32. Digel, H. (1986): Concerning the changing values of society, leisure, and sport. In K 

Heinemann & H. Becker (Eds.), Die Zukunft des sports. Hoffmann, Schondorf (14-

43). (in German).  

33. Due, P., Hickman, M., Komkov, A. et al (2001): Physical activity. In Currie C.; 

Samdal O.; Boyce W. and Smith R. (Eds.), Health behavior in school-aged children: 

A WHO Cross-National study (HBSC). Research Protocol for the 2001/2002 

Survey. Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU), University of 

Edinburgh, 59-70. 

34. Eccles, J.S. & Wigfield, A. (2000): Schooling’s Influences on Motivation and 

Achievement. Securing the Future: Investing in Children from Birth to College. In 

S.H. Danzinger, J. Waldfogel. (Eds), Russell Sage Foundation, New York (53-181). 

35. Elekes A. (2006): Egészségpedagógia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi 

Főiskolai Kar, Budapest. 

36. Elizabeti M, Lopez AD, Rogers A, Vander Hoom S, Murray CJL, (Eds). (2003): 

Comprarative quantification of health risk. „World Health Organization 2003” 

Genova. (4) 49-97. 

37. Elling, A. & De Knop, P. (2001): Values and norms in sport. In J. Steenbergen, P. 

De Knop & A.H.F Elling (Eds) (2001): Values and norms in sport.  Critical 

reflections on the position and meanings of sport in society. Meyer & Meyer Sport, 

Aachen (17-32). 

38. Ewles L. és Simnett I.(1999): Egészségfejlesztés. Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest, 28. 



 86

39. Ferron, C. (1997): Body image in adolescence: cross-cultural research – results of 

the preliminary phase of a quantitative survey, Adolescence, 38, 289-311. 

40. Ferron, C. (1997): Body image in adolescence: cross-cultural research – results of 

the preliminary phase of a quantitative survey. Adolescence; 32: 735-745.  

41. Fiske, S. T. (2006): Társas alapmotívumok. Osiris Kiadó, Budapest.   

42. Fredricks, J.A. & Eccles, J.S. (2004): Parental Influences on Youth Involvement in 

Sports. In: Weiss, MR. (Ed.). Development Sport and Exercise Psychology: A 

Lifespan Perspective. Fitness Information Technology, Inc., Morgantown. 

43. Frenkl R. (1979): A jövő század sportja. Sportpropaganda, Budapest. 

44. Frenkl R. (2004): Beszélgetés Frenkl Róbert Professzor Emeritussal. Iskolai 

Testnevelés és Sport, 22, 4-7. 

45. Földesiné Sz. Gy. (1994): Testnevelés és testnevelők a hazai felsőoktatásban az 

1990-es évek elején. In. (Földesiné (szerk.). A magyar felsőoktatás testnevelése és 

sportja (1993-1994). MEFS. Budapest. (11-61). 

46. Füstös L. és Szakolczai Á. (1994): Értékek változásai Magyarországon 1978-1993. 

Kontinutiás és diszkontinuitás a kelet-közép-európai átmenetben. Szociológiai 

Szemle, 1, 57-90. 

47. Gáldi G. (2002): Fizikai aktivitás Magyarországon az ezredfordulón. Magyar 

Sporttudományi Szemle, 3-4, 16-18. 

48. Gáldi G. (2004): Szabadidő struktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-

2000 között, életmód-időmérleg vizsgálatok tükrében doktori értekezés.  SE TSK. 

49. Gauchard, G.C., Jeandel, C. & Perrin P.P. (2001): Physical and sporting activities 

improve vestibular afferent usage and balane in elderly human subjects. 

Gerontology, 47. 263-270. 

50. Gémesi M. és Pápai J. (2003): Egyetemi és főiskolai hallgatók táplálkozási szokásai. 

Magyar Sporttudományi Szemle. 4, 5-8.  

51. Giles-Corti, B. & Donovan, R.J. (2002): Socioeconomic status differences in 

recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive 

physical environment. Preventive Medicine 61, 601-611.  

52. Gill, D.L., Gross, J.G. & Huddleston, S. (1983): Participation motivation in youth 

sports. International Journal of Sport Psychology, 14, 1-14.  



 87

53. Graham, G. (2002): Teaching Children Physical Education. Becoming a Master 

teacher. Virginia Tech, Blacksburg, Virginia.  

54. Haag, H. (2001): Handbuch Sportpedagogik. Verlag Karl Hofmann, Shorndorf. 

55. Hankiss E. (1977): Érték és társadalom. Magvető Könyvkiadó, Budapest 

56. Hankiss E. (1983): Társadalmi csapdák. Diagnózisok. Magvető Kiadó, Budapest.  

57. Harris, J. & Cale, L. (1998): Activity promotion in physical education. In Green K. 

& Hardman, K. (Eds.), Physical Education. A reader. Meyer and Meyer Sport. 

Aachen (116-134). 

58. Hebbelinck M. (1995): Egészséges életmód, fizikai fittség és betegség megelőzés. 

In.: Sportszociológia Szöveggyűjtemény 2. kötet. Janus Pannonius 

Tudományegyetem, Pécs, 5-21. 

59. Heinemann, K. (1980): Introduction to the Sociology of sport.  Hoffmann, 

Schondorf (in German). 

60. Heszteráné E. J. (2007): A testnevelés értékprezentációja a közoktatásban - Quo 

vadis iskolai testnevelés?-. Doktori értekezés, Pannon Egyetem, Interdiszciplináris 

Bölcsészet- és Társadalomtudományok Doktori Iskola. 

61. Huszár A. és Bognár J. (2006): Fiatal felnőttek testkultúrája, avagy az iskolai 

testnevelés felnőttkori hatásai Magyarország és Finnország példáján. Új Pedagógiai 

Szemle, 6, 107-114. 

62. Ifjúság felmérés (2000): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.  

63. Insel, P.M., Roth, W.T., Rollins, L.M. & Petersen, R.A. (1998): Core concepts in 

health. Mayfield Publishing Company, Mountain View, California.  

64. Istvánfi Cs. (2004) Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség. Plantin Print, 

Budapest.  

65. Jákó P. (2003): Hatékony és biztonságos mozgásprogram: a családorvos lehetőségei 

az individuális terhelhetőség megállapításában. Családorvosi Fórum, 6. 60-63. 

66. Kapitány Á. és Kapitány G. (1995): Bevezetés. Értékrendszerek. Értékvákuum. In.: 

Értékátadási folyamatok és konfliktusok a pedagógiában. In Vastagh Z. (szerk). 

Pécs, 33-35. 

67. Kaposvári, J. (1997): Életmód, életkörülmények. In: Aszmann és társai: 

Felsőoktatás értelmiség egészség. MEFS.  Budapest (80-107).  



 88

68. Kawachi, I., Kennedy, B.P., Lochner, K. & Prothrow-Stith, D. (1997): Social 

Capital, Income and Inequality. American Journal of Public Health, 87, 1491-1498. 

69. Keresztes, N., Pluhár, Zs. és Pikó, B.(2003): A fizikai aktivitás gyakorisága és 

sportolási szokások általános iskolások körében. Magyar Sporttudományi Szemle, 4: 

43-47. 

70. Keresztes N., Pluhár Zs., Vass I. és Pikó B. (2007): Szegedi és székelyudvarhelyi 

iskolások sportolási szokásai és pszichoszomatikus egészsége a kultúra tükrében.  In 

Bognár J. (szerk). V. Sporttudományi Kongresszus Válogatott tanulmányok, 

Magyar Sporttudományi Társaság (28-35). 

71. Kerettanterv (2003): A testnevelés és sport: célok és feladatok. Letöltve 2005. 

február 16. 

http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/melleklet1/3_gimnazium/16_testn

eveles.doc    

72. Kerr, J.M., Au, C.K.F. & Linder, K.J (2004): Motivation and level of risk in male 

and female recreational sport participation. Personality and Individual Differences, 

37, 1245-1253. 

73. Kiss É. Zs. (2003): Fizikai aktivitás - fittség – prevenció Új utak az egészségügyben 

ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete, Egészségvédelmi Főosztály, Budapest. 

74. Kis J. (1977): Értékek, értékelések, testnevelés, sport. A testnevelés tanítása, 17-18. 

75. Kis J. (2000.a.): Testkultúra. 

http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/T3.xml/testkultura.html 

76. Kis J. (2000.b.): Testnevelés  

http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/T3.xml/testnevelés.html 

77. Kis J. (2002): Bevezetés egy nemzeti érvényességű rekreáció elméletbe. In: Dobozy 

L.(szerk.) Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára. Budapest, 54- 89. 

78. Konczos Cs., Ihász F., Szakály Zs. és Huszár A. (2006): Az egészségtudatos 

életvitel is megtanulható? Magyar Sporttudományi Szemle, 4, 20-23.  

79. Kopp M., Skrabski Á. és Szedmák S. (1998): A szociális kohézió jelentősége a 

magyarországi morbiditás és mortalitás alakulásában. In Glatz F. (szerk.), 

Magyarország az ezredfordulón. MTA Stratégiai Kutatások, Népesség, orvos, 

társadalom, Budapest (15-37). 



 89

80. Kopp M. (1999): A magatartásorvoslás helye és jelentősége az orvostudomány 

területén. Orvosi Hetilap 5. 227-234. 

81. Kovács T.A. (1998): A rekreáció fogalma, értelmezése (I.). Sporttudomány, 10. 

82. Kovács T.A. (2007a): A rekreáció főbb irányzatai. Civilizációs kihívások, 

rekreációs válaszok. Magyar Sporttudományi Szemle, 2, 3-12. 

83. Kovács T.A. (2007b): A rekreáció kultúrája. A rekreáció főbb kulturális 

alrendszerei. Magyar Sporttudományi Szemle, 2, 13-24. 

84. Köte S. (1998): Neveléstudomány és értékelmélet. Új Pedagógia Szemle, 1. 40-45. 

85. Kretchmar, R.S. (1994): Practical Philosophy of sport. Human Kinetics. Champaign, 

Ill. 

86. Laki L. és Makszin I. (1995): Versengés egy egészségesebb diákéletmódért. In.: 

Sportszociológiai szöveggyűjtemény 2. kötet. Janus Pannonius Tudományegyetem, 

Pécs, 143- 165. 

87. Laki L. és Nyerges M. (2000): Sporting habits of youth in Hungary in the 

millenium. Kalokagathia, 75th Anniversary Special Issue, 24-35.  

88. Laki L. és Nyerges M. (2001): Sportolási szokások az ezredfordulón a fiatalok 

körében. Kalokagathia, 1-2, 5-20. 

89. Lindner K.J. & Kerr J. (2001): Predictability of sport participation motivation from 

metamotivational dominances and orientations. Personality and Individual 

Differences, 30, 759-773. 

90. Lindner, K.J. & Sit H.P. (1999): Sport and activity participation of Hong Kong 

school children and youth, part 2: Reasons for participation, non-participation and 

withdrawal. The Hong Kong Journal of Sports Medicine and Sports Science, 8, 23-

36. 

91. Makszin I. (2002): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest- Pécs. 

92. Matsumo, H. & Takenaka, K. (2004): Motivational profiles and stages of exercise 

behavior change. International Journal of Sport and Health Science, 2, 89-96. 

93. Meleg Cs. (2000): Egész-ség. Egy szervezetfejlesztési program körvonalai. Új 

Pedagógiai Szemle, 12. 34–42.  

94. Meleg Cs. (2005): Egészségtámogató iskolai környezet. Új Pedagógiai Szemle, 11. 

58-70. 



 90

95. Mészáros, J. és Simon, T. (1989): Egészségnevelés. TK. Budapest.  

96. Michalkó G. és Vizi I. (2002): A rekreáció szerepe az aktív turizmusban. Magyar 

Sporttudományi Szemle, 3-4. 19-23. 

97. Mood, D., Muskler, F.F. & Rink, E.J. (1999: Sport and recreational activities. WCB, 

McGraw-Hill, Boston. 

98. Moore, L.L., Lombardi, D.A., White, M.J., Campbell, J.L., Oliveria, S.A. & Ellison, 

R.C. (1991): Influence of parents’ physical activity levels on activity levels of 

young children. Journal of Pediatrics, 118, 215–219. 

99. Nagy J. (2000): XXI: század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.  

100. Nádori L. (2005): Edzés, versenyzés címszavakban. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest–Pécs.  

101. Nádori L.(1995): Sportelmélet és módszertan, Janus Pannónius 

Tudományegyetem, Tetstnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs. 

102. Nyerges M. és Laki L. (2004): Fiatalok sportolási szokásainak néhány 

társadalmi összefüggése, Magyar Sporttudományi Szemle, 3-4, 5-15. 

103. Olvasztóné B. Zs., Huszár A., Konczos Cs. (2007): Az egészségkulturális 

magatartás és értelmezése, Kalokagathia, 1-2, 111-124. 

104. Pál K.; Császár K.; Huszár A. és Bognár J. (2005): A testnevelés szerepe az 

egészségtudatos magatartás kialakításában. Új Pedagógiai Szemle, 6, 25-32. 

105. Pápai J. és Lóczi S.M. (2001): A tanítójelöltek sporttal kapcsolatos 

attitűdjeinek és néhány pszichikus tulajdonságának a vizsgálata, Kalokagathia, 1-2: 

70-80. 

106. Pápai J. és Szabó T. (2003): Tornászgyermekek sportágválasztását befolyásoló 

tényezők. Kalokagathia, 1, 18-31. 

107. Pate, R.R., Heath, WG., Dowda, M. & Trost, G.S. (1996): Associations between 

physical activity and other health behaviors in a representative sample of US 

adolescents. American Journal of Public Health, 86, 1577-1581. 

108. Perényi Sz. (2005): Transmission of sporting values via sports participation of 

Hungarian University students. In Földesi Gy.Sz. & Gál A. (Eds.), New Social 

Conditions in Sport.  Hungarian Society of Sport Sciences, Budapest (175-191). 



 91

109. Pihl, E., Matsin, T. & Jürimae, T. (2002): Physical activity, musculoskeletal 

disorders and cardiovascular risk factors in male physical education teachers. 

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 42. 466-471. 

110. Pikó B. (2002): Egészségtudatosság serdülőkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

111. Pikó B. (2007): A pszichoszomatikus szemlélet fontossága a családorvosi 

gyakorlatban. Hipocrates, 1. 43-47. 

112. Pluhár Zs., Keresztes N., Uzzoli A. és Pikó B. (2007): A rendszeres fizikai 

aktivitás reprezentációja 9-11 éves gyermekek környezetről alkotott képében. 

Magyar Sporttudományi Szemle, 1, 11-18. 

113. Pluhár, Zs. és Pikó, B. (2003): A sport előfordulása és esetleges protektív hatása 

fiatalok körében. Magyar Sporttudományi Szemle, 1, 26-29. 

114. Pluhár Zs., Keresztes N. és Pikó B. (2003): „Ép testben ép lélek”. 

Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében. Magyar Sporttudományi 

Szemle, 2, 29-33. 

115. Polgár T. (2006a): Vergleichende Analyse von Sportgewohnheiten bei den 

Schülern der Grundschulen und Mittelschulen in Burgenland und Komitat Vas.   

http://www.inst.at/trans/16Nr/14_2/polgar16.htm    

116. Polgár T. (2006b): Conceptional model of sport science. Practice and Theory in 

Systems of Education, http://www.freeweb.hu/eduscience/0206Polgar.pdf   

117. Polgár T. (2007): A környezet véleménye Vas megyei diákok sportolásáról. VI. 

Országos Sporttudományi Kongresszus, Eger (október 28-30) (39). 

118. Polgár T. (2008): Vas megyei fiatalok sportolási értéktartalmainak vizsgálata. 

Kalokagathia, 2 (megjelenés alatt).  

119. Prisztóka Gy. (1998): Testneveléselmélet. Dialog Campus Kiadó, Budapest-

Pécs. 

120. Prohaska, T., Belansky, E., Belza, B., Buchner, D., Marshall, V., McTigue, k., 

Satariano, W., Wilcox, S. (2006): Physical Activity, Public Health, and Aging: 

Critical Issues and Research Priorities. The Journals of Gerontology 61, S267-S273. 

121. Puhl, J., Greaves, K., Hoyt, M. & Baranowski, T. (1990): Children’s activity 

rting scale: Description and calibration. Research Quarterly for Exercise and Sport, 

1, 26-36. 



 92

122. Rajki K.(1996): Óvóképzős hallgatók fizikai állapotának és életmódjának 

változása a képzési idő alatt. Doktori értekezés. MTE. Budapest. 

123. Riddoch, C.J. & Boreham, C.A.G. (1995): The health-related physical activity of 

children. Sports Medicine, 2, 86-102. 

124. Rigler E. (2001): Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai I-III, deMax 

Művek, Budapest. 

125. Rokeach, M. (1973): The nature of human values.:Free Press, McMillan. New 

York. 

126. Rókusfalvy P. (2001): Az ember fejlődése és fejlesztése. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest.  

127. Sallis, J.F.; Bauman, A., Pratt, M. (1998): Environmental and policy 

interventions to promote physical activity, American Journal of Public Health, 15, 

379-397. 

128. Salvara, M., Bognár, J. és Huszár, A. (2007): Exercise and Health,  

129. Sebőkné L.M. (1999): A szakmódszertan szerepe és társadalmi változásai a 

testnevelés oktatásában a tanítóképzésben. In Kovácsné N.M. (Szerk.), Nyugat-

Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Kar Évkönyve, Győr 

(119-126). 

130. Spirduso, W.W., Francis, K.L., MacRae, P.G. (2005): Physical dimensions of 

aging. Human Kinetics, Champaign, IL. 

131. Starosta, W. (2001): Science dealing with human movements – the meaning, the 

term, the course of development. Kinesiology new perspectives. Proceedings Book 

II. ISC Opatija, 20.  

132. Steenbergen, J. (2001): The double character of sport. In In J. Steenbergen, P. 

De Knop, & A.H.F Elling (Eds) (2001): Values and norms in sport.  Critical 

reflections on the position and meanings of sport in society. Meyer & Meyer Sport, 

Aachen (33-56). 

133. Steenbergen, J., De Knop, P. & Elling, A.H.F. (Eds) (2001): Values and norms 

in sport.  Critical reflections on the position and meanings of sport in society. Meyer 

& Meyer Sport, Aachen.  



 93

134. Szabó Á. (2003): A napirend néhány jellemzője: testmozgás, képernyőhasználat, 

tanulásra fordított idő. In Aszmann A. (szerk.). (2003): Iskoláskorú gyermekek 

egészségmagatartása. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest (36-49). 

135. Takács F. (1972): A testkultúra fogalma. TF Tudományos Közlemények, 

Budapest, 95-100. 

136. Takács F. (1989): Az életmód és a testkultúra néhány szociológiai 

megközelítése. Testnevelés és Sporttudomány, 1. 10-20. 

137. Takács F. (1999): A kultúra és a testkultúra távlatai. In Mónus A. (szerk.). III. 

Országos Sporttudományi Kongresszus. Magyar Sporttudományi Társaság, 

Budapest, I. kötet, 49-55. 

138. Tokarski, W., Steinbach, D., Petry, K. & Jesse, B. (Eds.) (2004): Two players – 

One goal? Sport in the European Union. Meyer & Meyer Sport, Aachen.  

139. Urbán R. és Hann E. 2003): Rendszeres testedzés és a szocioökonómiai státusz 

összefüggései a magyar reprezentatív mintában. Mentálhigiéné és 

Pszichoszomatika, 4, 11-16. 

140. Uvacsek M. (2003): A kövérség és az életmód összefüggése. Magyar 

Sporttudományi Szemle, 1. 22-25. 

141. Varga J. (2002): Testedzés és egészségmagatartás – Védőfaktor-e a sport? 

Szakdolgozat, ELTE BTK pszichológia szak.  

142. Vilhjalmsson, R. & Kristjansdottir, G. (2003): Gender differences in physical 

activity in older children and adolescents: The central role of organized sport. Social 

Science & Medicine, 56, 363-374. 

143. Vuori, I. (2004): Physical activity as a disease risk and health benefits of 

increased physical activity. In Oja P. & Borms J. (Eds.): Perspectives. The 

multidisciplinary series of physical education and sport science. Meyer and Meyer 

Sport, Berlin (29–96). 

 

 

 

 

 

 



 94

 

SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

 

A disszertációhoz kapcsolódó nemzetközi publikációk: 

Polgár T., Fügedi B., Konczos Cs., Bognár J. (2008): Values of the lifestyle across sport 

and P.E. as predicting quality of life: comparison of the Austrian and Hungarian case. 

Kinesiology (in press) 

Bognár J., Polgár T., Olvasztóné Balogh Zs., Fügedi B. (2008): How quality of life and 

preferred values are viewed by Hungarian adults? Coimbra-International Journal of 

Sport Science Network (submitted) 

A disszertációhoz kapcsolódó elektronikus folyóiratban megjelent nemzetközi 

publikációk: 

T. Polgár (2006): Vergleichende Analyse von Sportgewohnheiten bei den Schülern der 

Grundschulen und Mittelschulen in Burgenland und Komitat Vas. Internet Journal for 

Cultural Sciences ISSN 1560-182X URL: 

http://www.inst.at/trans/16Nr/14_2/polgar16.htm 

Polgár T. (2006): Conceptional model of sport science. Practice and Theory in Systems 

of Education. Vol. 1. No. 2. http://www.freeweb.hu/edusciece/0206Polgar.pdf  

 Polgár T.(2007): Inhaltlicher Vergleich von deutschen, russisen und ungarischen 

Grundbegriffen in der Sportwissenschaft. Internet Journal for Cultural Sciences ISSN 

1560-182X http://www.inst.at (In press) 

A disszertációhoz kapcsolódó magyar publikációk: 

Polgár T. (1988): Általános iskolai testnevelési – sportolási attitűdvizsgálatok 

tapasztalatai. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos 

Közleményei VI. Társadalomtudományok I. Szombathely, 59-65.  

Polgár T. (2004): Értékek, érdekek, értékelések a testi nevelés köréből. Berzsenyi 

Dániel Főiskola TMFK Tudományos Közlemények, Szombathely, 129-136. 

Polgár T. (2006): A sporttudomány koncepcionális modellje. Kalokagathia, Budapest, 

1-2. sz. 55-66. 



 95

Polgár T. (2008): Vas megyei fiatalok sportolási értéktartalmainak vizsgálata. 

Kalokagathia, 2. (megjelenés alatt). 

Bognár J., Polgár T., Gangl J., Olvasztóné Balogh Zs., Fügedi B. (2008): Felnőttek 

érték- és tevékenységrendszerének feltárása. Egészségfejlesztés, 2008. 3. sz. 

(megjelenés alatt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

 

MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet 

KÉRDŐÍV 
 
 
Kitöltési útmutató: A kérdőívet értelemszerűen töltse ki, a kitöltés módját a kérdések 

tartalmazzák (X jel, számsorrend, szöveg, aláhúzás)! 

 

A kitöltő neme (X):                                  nő                                              férfi  
 
A kitöltő iskolája (X):               középiskola                                        főiskola  
 
 

1. kérdés: Milyen tevékenységet végez szívesen a szabad idejében? (X) 
 
 

Szívesen végzett 
szabadidős 

tevékenységek: 

 
soha 

 

 
ritkán 

 
havonta 

 

 
hetente 

 

 
naponta 

 
olvasás      
zenélés      
szabadidősport      
zenehallgatás      
beszélgetés      
disco      
túrázás      
alvás      
játék      
tanulás      
kirándulás      
rádió hallgatás       
TV nézés      
barkácsolás      
tánc      
színház      
mozi       
versenysport      
internet      
utazás      
sütés-főzés      
egyéb…      
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2. kérdés: Az alábbi történetben melyik szavak jellemzik legjobban a sportolási értékeket? 

                    Kérem, hogy az ön szerint sportértéket tartalmazó szavakat húzza alá!  

 

Lívia 4 éves kora óta a ritmikus gimnasztika mellett kötelezte el magát. Kezdetben főként a 

játékos feladatok öröméért, a játékélményért szeretett edzésekre járni. Később az izületi 

mozgékonyság növelésére helyezték a hangsúlyt, amely a legnehezebb technikai elemek 

megtanulását is lehetővé tette számára. Sokoldalú mozgástapasztalata az iskolai testnevelés 

órákon is előnyt jelentett számára a jó jegyek megszerzésében. Elsősorban a táncos 

mozgásoknál mutatkozott meg kiváló ritmusérzéke. 

A természet szeretetére, a friss levegőn való mozgásra biológia tanár anyukája hívta fel a 

figyelmét. A nyári hónapokban szívesen látogatott el szüleivel a város melletti tóhoz. Míg 

édesapja horgászott, ő a nővérével a vízben érezte jól magát. A vízbiztonságot a mellúszás 

megtanulása közben sajátította el. 
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3. kérdés: Ha nyerne 50 ezer forintot, mit vásárolna belőle?  

                    Kérem, állítsa sorrendbe 1-10-ig az ön szerint legfontosabb 10-et!  

 
                                                                                 

 
A vásárlás tárgyai: 

fontossági 
sorrend 
1-10-ig 

ékszer  
cipő  
bútor  
sportruha  
rádió-TV  
színházbérlet  
mozibérlet  
játékok  
sportcipő  
italok-ételek  
szobakerékpár  
ruhák  
könyvek  
újságok  
uszodabérlet  
virágok  
gördeszka  
szerszámok  
teniszütő  
autó-motor alkatrészek  
alkohol  
konyhai felszerelések  
barkácsgép  
karóra  
mobiltelefon  
síléc  
írószerek  
festmény  
számítógép tartozékok  
fittnes bérlet  
illatszerek  
túrabakancs  
fényképezőgép  
korcsolya  
egyéb …  
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4. kérdés: Hetente hány alkalommal sportol testnevelés órán kívül? (X) 
 

 
Sportolási alkalmak száma tanórán kívül: 

1 2 3 4 5 6 7 8-10 10-14 
 
 

        

 
 

5. kérdés: Véleménye szerint miért fontos a testedzés, a sportolás? Kérem, állítsa 

                    sorrendbe 1-10-ig az ön szerint legfontosabbnak tartott 10 okot!  

 
 

 
A sportolás okai: 

fontossági 
sorrend 
1-10-ig 

testet formál  
fejleszti az akaraterőt  
a szabadidő hasznos eltöltése  
egészséget fejleszt, prevenció  
új mozgásélményeket nyújt  
javítja az életminőséget  
mérsékli a drogfogyasztásra késztetést  
növeli a munkavégző képességet  
ellenállóvá tesz a betegségekkel szemben  
fejleszti a koordinációs képességeket  
együtt lehetek a barátokkal (közösség)  
segít leküzdeni a gátlásokat, félelmeket  
fokozza a teljesítőképességet  
mérsékli az alkoholfogyasztásra késztetést  
erősíti az önbizalmat, a magabiztosságot   
fejleszti a mozgásműveltséget  
erősíti a csont és izomrendszert  
megtanít a kudarcot elviselni  
növeli az összpontosító képességet  
megelőzi az mozgásszervi elváltozásokat  
fejleszti a kondicionális képességeket  
személyiségfejlesztő hatás  
biztosítja az egészséges testi fejlődést  
relaxál, pihentet, ellazít  
fejleszti a keringési és légzőrendszert  
mérsékli a dohányzásra késztetést  
egyéb …  
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6. kérdés: Az alábbi történetben melyik szavak jellemzik legjobban a sportolási értékeket? 

                    Kérem, hogy az ön szerint sportértéket tartalmazó szavakat húzza alá!  

 

Gábornak régi álma volt, hogy egyszer ő is sikeres kosaras legyen, de komoly lelki válságot 

okozott neki a jónak kevésbé sem nevezhető mozgásműveltsége. Egyik délután összeszedte 

minden akaraterejét és bekopogott a szomszéd utcában található sportklub edzői irodája ajtaján. 

Az első hetekben gyenge állóképessége miatt kapkodta a levegőt, aztán egyre jobban teljesítette 

a kimért edzésadagot. Éppen az alapozás idején érkezett, ahol az erő fejlesztése naponta 

ismétlődött. A kezdeti félelem leküzdése után egyre jobban vette az akadályokat. A jó 

csapatszellem, a társak bíztatása átsegítette a fizikai és lelki megpróbáltatásokon. A gyakorlatok 

közben dőlt róla a víz. Az együttes feladatmegoldás eredménye lett a kollektív siker, ragyogó 

csapatszellem alakult ki a játékosok között. 

Három hét múlva már egész jól bírta a „gyűrődést”. A nehezebb technikai elemek végrehajtása 

előtt erősen összpontosított. Az edző szigorúan megkövetelte a játékszabályok betartását, soha 

nem engedte a durva játékot. A heves küzdelmek során mindenki vigyázott a társa testi 

épségére. Az edző felhívta figyelmüket a győzelem szerény „elviselésére” és a vesztes csapat 

tiszteletére is. 

 

 
7. kérdés: Melyik a kedvelt sportága? Csak azok töltsék ki, akik rendszeresen, a 

testnevelés órákon kívül hetente legalább 2-3-szor sportolnak! 

 
 

Kedvelt sportág(ak) fajtája: 
1. 
2. 
3. 
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8. kérdés: Mi a véleménye a környezetében élőknek a sportolásról? (X) 
 
 
Személyek véleménye a 

sportolásról: 
nagyon 

nem 
szereti 

nem 
szereti 

 
közömbös 

 

 
szereti 

 

nagyon 
szereti 

 
anya      
apa      
testvér      
egyéb rokonok      
barátok      
háziorvos      
ismerősök      
tanárok      
testnevelő tanár      
edző      
iskolaigazgató      
egyéb…      
      

 
 
 

9. kérdés: Milyen külső hatásra kezdett el sportolni? Kérem, állítsa sorrendbe 

                    1-10-ig az ön szerint legfontosabbnak tartott 10-et!  

 
 

 
A sportolást ösztönzők: 

fontossági  
sorrend 
1-10-ig 

anya  
apa  
testvér  
rokonok  
barátok  
ismerősök  
tanárok  
testnevelő tanár  
edző  
újságok, könyvek  
TV, rádió  
internet  
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10. kérdés: Mit jelentenek az alábbi fogalmak (megfogalmazás) ? 

 
 

 
Fogalmak: 

 
a fogalmak jelentése: 

 
 

egészség: 
 

 

 
edzettség: 

 

 

 
olimpizmus 

 

 

 
fizikai 

teljesítőképesség: 
 

 

 
mozgásműveltség: 

 

 

 
sport-rekreáció: 

 

 

 
sport: 
 

 

 
testkultúra: 

 

 

 
extrém sport 

 

 

 
testnevelés: 

 

 

 
 

- 5 - 
10. kérdés: Családja körében kik sportolnak, sportoltak rendszeresen? (X) 
 
 

Családtagok 
sportolása: 

sportolt: nem sportolt: nem tudom: 

anya    
apa    
testvér    
nagyszülők    
 
 



 103

11. kérdés: Kedveli-e a testnevelés órákat? (X) 
 
 

A testnevelés órák kedveltsége: 
 

nagyon 
nem 

szeretem 

nem 
szeretem 

 
közömbös 

 

 
szeretem 

nagyon 
szeretem 

     

 
 
 

12. kérdés: Az alábbi történetben melyik szavak jellemzik legjobban a sportolási értékeket? 

                    Kérem, hogy az ön szerint sportértéket tartalmazó szavakat húzza alá!  

 

Péter 15 éven keresztül úszott versenyszerűen. Orvosok tanácsolták neki az úszást az ortopédiai 

elváltozások megelőzése végett. A heti 10 edzés az egészséges testi fejlődés biztosításán túl 

növelte az edzettségét és a betegségekkel szembeni ellenálló képességét. A vízben elsősorban a 

keringési- és légző-rendszert, az erősítő teremben az izomrendszert erősítették. Az izületek 

lazítását különféle gimnasztikai gyakorlatokkal végezték.  

Mostanában már csak heti 4 alkalommal jár az uszodában. Mozgásszeretete szerinte javítja élete 

minőségét és a munkavégző képességet.  

 
 
 

13. kérdés: Milyen a szülők iskolai végzettsége? (X) 
 
 

Szülők iskolai végzettsége: Anya: Apa: 
kevesebb a 8 osztálynál   
8 osztályos általános   
szakmunkásképző   
szakközépiskola   
gimnázium   
főiskola, egyetem   
tudományos fokozat  
(dr. univ., PhD, stb.) 

  

 



 104

2. sz. melléklet 

NAT 

 

Testnevelés és sport értékek: 

 

Testnevelés és sport (www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf  123-124.) 

 

Alapelvek, célok 

Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése 

érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési feladatokat a 21. 

századi követelményeknek megfelelő színvonalra kell emelni. 

A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom fokozódó 

elvárásai az elsajátított tananyag adekvát módon történő tudatos és rugalmas 

alkalmazását követelik meg. Még fokozottabban kell figyelni arra, hogy az iskolába 

kerülő gyerekek általában magasabbak és súlyosabbak, kevesebb a 

mozgástapasztalatuk, és alkalmazkodóképességük is gyakran gyengébb. A testnevelés 

és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal 

fejlesztendők a közoktatásban részt vevő korosztályok értelmi képességei is. 

A korábban megfogalmazott és mind a mai napig érvényes megállapítások továbbra is 

érvényesek, miszerint a testnevelés és sport - ismereteivel, értékeivel és funkciójával - 

sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem 

képzelhető el semmilyen kognitív funkció működtetése. A gondolkodó ember saját és 

mások fizikális, pszichikai természetéről ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket 

alakít ki. Képes a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének 

értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és életmód között. 

Higiéniai szokások, egészségfejlesztési eljárások és módszerek megismerésével 

törekszik egészsége fenntartására. 

A gyermek fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel 

teli elsajátítása egyszerre cél és eszköz. A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a 

tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a sportkultúrához tartozó, az általános 

műveltséget fejlesztő szabály, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, 
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megteremtve a szükséges alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga 

sikeres teljesítéséhez. 

A műveltségi terület magában foglalja a magyar és egyetemes testkultúra 

hagyományait, értékeit, amelyek hozzájárulnak a sokoldalúan művelt, aktív személyiség 

kialakulásához, fejlődéséhez. Interdiszciplináris területként összefonódik az 

egészségfejlesztéssel és mindazon műveltségterületekkel, amelyek az emberi 

tevékenységekkel, azok hatásaival foglalkoznak. Tantárgyi keretek között komplex 

módon és a tevékenységet középpontba állítva írja elő az értelem, a pszichikum és a 

testi képességek széles körű, sokoldalú, tervszerű fejlesztését. 

Célja, hogy sikeres, aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgárokat formáljon, 

akik örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a 

terheléseket, a fizikai igénybevételeket, vállalják a közösségi felelősséget, követik a 

szabályokat, igénylik és elfogadják a normákat, a megmérettetést és az értékelést. 

Célja továbbá, hogy a nemek felkészüljenek sajátos feladataikra, szerepeikre, 

munkáltatóként és munkavállalóként, állampolgárként gondot fordítsanak a fizikai 

állapotukra, és élethossziglan fenntartsák alkotóképességüket olyan társas kapcsolatok 

mellett, amelyekben természetes az elfogadás, az együttműködés, a fair-play szelleme. 

A fenntarthatóságot a testmozgások során kialakítandó, az egyénnek önmagával, 

társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata biztosítja. 

A sport és testnevelés észrevétlenül alakítja a környezettudatos magatartást; az óvó 

tájhasználat, az épített környezet védelme, a takarékos energiahasználat, a káros 

szenvedélyek elleni küzdelem és a szelektíven szemetelő rutin a felnőttkorra is könnyen 

transzferálható. 

A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos 

mozgáskészletének elsajátítására, az alapvető viselkedési sémák alkalmazására 

törekszik. Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra késztet, sajátos 

eszközeivel lehetőséget teremt az önkifejezésre, az önmegvalósításra. A tanulók 

életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a 

rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az 

önmagukhoz mért fejlődés szerinti értékelést. 

A mindennapos testedzés az életvitelszerű alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb 

eszköze lehet. A napi rutinba való beépülés a kulcsfontosságú gyakorlat színtere, csakis 
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előre tervezetten irányítottan éri el stratégiai célját, a tudatosan aktívan élő 

állampolgárok számának növekedését. 

A testnevelés igényt kelt az esztétikus test, a szép, biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítása és fenntartása iránt. Az elérni kívánt állapot: a játék- és sportkultúrában való 

tájékozottság, a rendszerezett speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros tudás 

a játék- és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, 

mozgásos önkifejezésre való készségek magas szintje. 

Mindezek következtében az iskolai testnevelés és sport pedagógiai, nevelési hatásai 

jelentősen meghaladják a tananyag elsajátíttatásának és számonkérésének a szintjét. A 

testnevelés- és sportoktatás eredménye nemcsak a tananyag valamilyen szintű 

elsajátítását, hanem az egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését is jelenti. Ennek 

keretében a mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, 

alakítása is folyik. 

 

Összefoglalva 

A testnevelés és sport olyan műveltségi terület, amely 

- a bevezető időszakban, a saját testérzékelés magalapozása során kiemelten fejleszti a 

megfigyelés, a gondolkodás, tanulás képességének fizikai-élettani alapjait; 

- teherbírást, edzettséget ad, testi és lelki alkalmazkodásra késztet; 

- megelőzi és kezeli a testi és lelki ártalmakat; 

- biztosítja a biológiai éréshez alkalmazkodó, egészséges testi fejlesztést, a fejlődés 

mérését; 

- előidézi, elősegíti az egészséges személyközi, társas kapcsolatok átélését; 

- magában foglalja a pozitív életérzést, az örömszerzést, szórakozást, a 

versenyélményeket; 

- a sport- és mozgáskultúrával összefüggő, rendszerezett ismereteket ad, és számon kéri 

azokat. 

 

A testnevelés és sport oktatása során elsődleges, hogy 

- a pozitív hozzáállás váljon uralkodóvá, a sikert és örömet szerző, játékos eljárások 

kerüljenek előtérbe; 

- a kiválasztott mozgásformák a változatosságot biztosítsák; 
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- a prevenció, a gerincoszlop és az ízületek védelme a tanórai bemelegítésben, az 

óraszervezés első elemeként minden foglalkozáson történjen meg; 

- a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, illetve fenntartása minden évfolyamon 

jelenjen meg; 

- a légzőtorna, a szabad levegőn való tevékenység rendszeresen épüljön be a tanórák 

rendszerébe; 

- a gerinc- és ízületvédelem, valamint a sérülések és balesetek megelőzése a testnevelés 

teljes fejlesztési területére, tananyagára, a tanórai és a tanórán kívüli sportfoglalkozások 

teljes körére terjedjen ki; 

- a testnevelés és sport az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi 

megalapozásához járuljon hozzá; 

- az erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlődjenek; 

- a szocializációs folyamatok differenciálva, az egyénhez igazodóan alakuljanak; 

- a tanulók önismeretre építő, belső kontrollja erősödjön; 

- alakuljon ki a tanulók személyes és szociális felelőssége a társas környezet lelki, 

fizikai fejlődése és a természeti környezet megóvása iránt; 

- a kultúra, testkultúra területein a verbális és nem verbális ismeretek köre bővüljön; 

- a teljes nevelési-oktatási folyamatban a feladat iránti elkötelezettség, a motiváltság 

fennmaradjon; 

- a megtanult testkulturális tevékenységeket kontrollált versenyhelyzetekben, iskolai, 

területi vagy országos bajnoki rendszerekben ki lehessen próbálni; 

- az oktatási eszközök, sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori 

sajátosságok, a sérülés- és baleset-megelőzési szempontok érvényesüljenek; 

- a 6-11 éves korú, a konkrét műveleti gondolkodás szintjén álló gyerek változatos, de 

egyszerű szabályokkal megoldható szituációkat éljen át, és kapjon lehetőséget a sikeres 

végrehajtást biztosító szabályok kitalálására, a kombinációs lehetőségek kipróbálására. 

 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

A feladatok 

- bemutatják a fejlődés, fejlesztés lehetőségét; 

- rugalmasan kezelik a meghatározott iskolafokból való kilépés tudásbeli alapját; 
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- az elvárásokban kitérnek a pszichomotoros, a kognitív és az affektív-emocionális 

szféra területeire; 

- kritériumnormákon alapuló rendszerelvű elrendezést mutatnak; 

- a rendszerezett megfogalmazásokban tükrözik az évfolyamonként bővülő tananyag 

egymásra épülő minőségi változásait; 

- igazodnak a nemi különbségekhez, a teljesítménybeli determináltságokhoz; 

- kezelik a biológiai érésből és a testalkatból fakadó különbségeket; 

- figyelembe veszik az életkori sajátosságokat; 

- képviselik a társadalmilag szelektált elvárásoknak való megfelelést, kulturáltságot, és 

tükrözik az iskolafok óraszámait, a helyi sajátosságokat, valamint az intézményi 

feltételrendszereket; 

- dokumentációs háttérrel rendelkeznek; 

- figyelembe veszik az országos és helyi iskolai méréseken alapuló standardok rögzített 

értékeit az egyén fejlődése mentén; 

- a megfogalmazásokban lehetőséget biztosítanak a helyi hagyományok továbbvitelére; 

- bemutatják a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges tudás megszerzésének 

lehetőségét. 

A Testnevelés és sport műveltségi területen a fejlesztés minősége függ az 

oktatásszervezés és a nevelés lehetőségeitől. A célok megvalósításában meg kell 

jelennie a helyi hagyományok ápolására, valamint a létesítmények, az eszközök és a 

felszerelések színvonalának javítására törekvésnek, mivel ezek jelentősen befolyásolják 

a nevelés-oktatás hatékonyságát. 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/melleklet1/3_gimnazium/16_testnevele

s.doc  

9–12. évfolyam 

Célok és feladatok  

A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet 

tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget 



 109

saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ismerjék 

motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy 

fenntartásának módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék 

meg társaik teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a 

testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai 

aktivitás magatartásuk részévé. 

Az egészséggel kapcsolatos feladatok 

Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások 

ellensúlyozása. Értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan 

hajtsanak végre relaxációs gyakorlatokat. 

A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A kondícionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni 

adottságokhoz igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű 

kialakítása. A játék- és sporttevékenységekhez és azok űzéséhez kapcsolódó 

ismeretek bővítése. Mozgáskommunikáció. 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása 

Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység 

öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, 

kitartás, a monotónia tűrése, környezetkímélő magatartás. 

Fejlesztési követelmények  

A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, 

hogy az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult 

tevékenységformákat, amelyekről tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó 

szerepük van. Egyszerűbben fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést. 

A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik 

színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, torna, 

sportjátékok, küzdősportok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítőképes tudás 

szintjén. 
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Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra 

eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön 

életvitelükbe. 

Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, 

biológiai, pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a 

sporttörténet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, 

érdeklődjenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt. 
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