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„Nincsen kard a tudaton kívül” 
Jamaoka Tessú 



„a sport… a test útján nyitja meg a Lelket” 
Szent – Györgyi Albert: Az iskolai ifjúság testnevelése 



Mérések, standardok, innovatív eszközök 



Kutatók Európai Chartája 
• Az Európai Közösségek Bizottsága 2005. március 11-én tett közzé 

(2005/251/EK) Kutatók Európai Chartáját.  

• „A köz iránti elkötelezettség  
A kutatók biztosítják, hogy 
kutatási tevékenységük a 
társadalom széles rétegei 
számára ismertté váljon a 
nem szakmabeliek számára is 
érthető módon, javítva 
ezáltal a tudománynak a 
nagyközönség által történő 
megértését.” 



Sporttudomány a médiában 
(Pl. Discovery Channel, Spektrum TV) 



Jill Bolte Taylor:  
Drámai, rohamos belátás 

https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight?language=hu 
 

„Az emberi agy 
működésének és a 

tudattal való 
kapcsolatának 

neurobiológiai, 
pszichológiai és 

filozófiai 
megismerése a XXI. 
század legnagyobb 

kihívása”  
Vizi E. Szilveszter Agy 

és tudat Magyar 
Tudomány, 2001/10 

https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight?language=hu
http://www.matud.iif.hu/mthon.html
http://www.matud.iif.hu/mthon.html
http://www.matud.iif.hu/01okt.html


Súlypontemelkedés vagy a teniszütő mérése 
https://www.google.hu/search?q=babolat+play&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi75pLA0OvPAh
WDzxQKHcC7CRoQ_AUIBigB 
https://www.google.hu/search?q=vert+jump+monitor&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjosrODzevPAh
UM6xQKHUTtCC8Q_AUIBigB 

https://www.google.hu/search?q=babolat+play&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi75pLA0OvPAhWDzxQKHcC7CRoQ_AUIBigB
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https://www.google.hu/search?q=babolat+play&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi75pLA0OvPAhWDzxQKHcC7CRoQ_AUIBigB
https://www.google.hu/search?q=babolat+play&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi75pLA0OvPAhWDzxQKHcC7CRoQ_AUIBigB
https://www.google.hu/search?q=vert+jump+monitor&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjosrODzevPAhUM6xQKHUTtCC8Q_AUIBigB
https://www.google.hu/search?q=vert+jump+monitor&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjosrODzevPAhUM6xQKHUTtCC8Q_AUIBigB
https://www.google.hu/search?q=vert+jump+monitor&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjosrODzevPAhUM6xQKHUTtCC8Q_AUIBigB
https://www.google.hu/search?q=vert+jump+monitor&biw=1093&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjosrODzevPAhUM6xQKHUTtCC8Q_AUIBigB


Sportinnovációs hálózatok  
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg  European Platform for Sport Innovation 

http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg


Sportinnovációs konferenciák 
http://epsi.eu/assets/160525-Map-europe-EPSI.jpg  European Platform for Sport Innovation 
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Sport és Innováció Konferencia 
2017. május 18-19. 

Groupama Aréna, Budapest 
Magyar Nemzeti Kereskedőház és a Testnevelési Egyetem  



Sportági innováció figyelés, „újdonságfigyelés” 
http://sis.news 

http://sis.news/
http://sis.news/
http://sis.news/


MKSZ SPORTTUDOMÁNYI TANÁCSADÓ 
TESTÜLET 



Innovációs kitörési pontok 



MODERN  XXI. századi megoldások  



A tradicionális és az új digitális technológiák összekapcsolásával  
101 % hatékonyság növekedés érhető el! 

https://www.ted.com/talks
/michael_bodekaer_this_vi
rtual_lab_will_revolutioniz
e_science_class?language=
hu 





Biomechanikai elemzések  
https://www.youtube.com/watch?v=79yH4fCXv88 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79yH4fCXv88
https://www.youtube.com/watch?v=79yH4fCXv88
https://www.youtube.com/watch?v=79yH4fCXv88


2012 munkája 3D 

Balatonfüred 2013. június 9. 



Egyéni technikai képzés – Posztspecifikus képzés 





Eszközök… 
Tárgyi feltételek 

Pulzusmérő óra 

Gyúrópad 

Lövőkeret 

Több labda 

Labda / fő 

Jelzőtrikók 

Proprioceptív edzés 

Gumikötél, ugráló kötél 

Pad, zsámoly 

800 gr. Labda 

Bóják, térhatárolók 

Nagymedicin, kismedicin 

Bábúk 

Kézisúlyzók 

Súlyzóterem v. súlyzók 

Más játék lehetőség 

Terem 10x, 8x, edzésidő 2 ó 

Terem 5x, 3x, edzésidő 1,5 ó 

Szabadtéri edzés lehetősége, futófolyosó 



 Régi - új módszerek 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19130866 

http://www.powerbreathe.com/powerbreathe-try-before-you-
prescribe 

• jógalégzés - meditáció (45 perces bal, jobb ill. mindkét 
oldali tudatos légzés) következtében azonnal 
szignifikánsan javulnak kognitiv funkciók, mint pl. a 
téri-vizuális memória. 

 

Peter Sleight, az Oxfordi Egyetem kardiológus professzora 

• jóga gyakorlatok lassítják a légzésszámot, így az 
megközelíti a tíz másodperces ütemet 

• lassú légzéssel együtt jár a bolygóideg fokozott tónusa, 
ami nyugalmat, relaxációt is eredményez. 

• mantra jógázók vizsgálata igazolta, hogy légzésük 
lassulása megközelítette a Mayer hullám frekvenciáját, 
ezért ahhoz hasonulva ilyenkor a szív-és érrendszer 
működésének ritmusa optimálisan alakul 
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Az ütemek megváltozása 
Prevenció - Regeneráció 

• Testnevelési Egyetem 2017. szept. 
21. 

• Kidolgozott prevenciós célú minta 
edzések száma 

• Szakmai ellenőrzési modell  

• Mérkőzések száma + Utazás 

• Tervezett regeneráció  

– Mérkőzés utáni munka 

– Tervezett pihenő 



Figyelem megragadása - 
Informatikai képzettség  



Edző és technológia 
http://www.eurohandball.com/article/025129/New+technology+bringing+innovation+to+handball 



Elemzés, fentről – pl. Védekezési iskolánk fejlesztése 



Figyelmet igénylő fejlesztendő elemek 
• A módosításokat a fejlesztési filozófia, idea 

kell vezesse! 
• Szakmai ellenőrzés rendszere 
• Fejlesztő versenyeztetés 
• Legkiválóbb AAA kategóriás edzőkre 

támaszkodjon, FELELŐSSÉG - KOOPERÁCIÓ! 
• Oktatás – képzés 

– Sportszakember képzés 
– Vezető képzés 
– Masszőr, terepauta 
– NAT, testnevelők képzése 

• Sportinformációs Rendszer + audit 
• Sportegészségügyi mérések 
• Sporttudományi mérések, standardok, 

ajánlások 
• Mennyiségi fejlesztés után, MINŐSÉG! 

 
 



ÚJ MENTÁLIS PROGRAM – ÚJ RENDEZETTSÉG 

Gátak eltüntetése… 

•  érzések, amelyek 
elveszik a kedvünket 

•  gondolatok, amelyek 
akadályozzák 
cselekedeteinket 

•  jövőtervek, amelyeket 
az idő kiselejtezett 

 



Mentális komplex fejlesztés 



Edzői segítségnyújtás Fontossága 
 

• A sportoló megismerése  

• Motivációs bázis megismerése és 
módosítása  

• Tesztek, mérések, felmérések  

• Eredményességmérés  

• A stressz, szorongás csökkentése  

• Mentális felkészítés  

• Versenyzői hatékonyság növelése  

• Csúcsforma időzítése  

 



Sportolók által használható  módszerek 

• Elővételezés,  
• Asszociáció (társítás,képzettársítás),  
• Automatizálás,  
• „Dobozolás”,  
• Gondolati sűrítés (célformulák),  
• Megküzdés,  
• Igazodás a környezet egy pontjához,  
• Disszociáció (elkülönítés),  
• Figyelemelvonás,  
• Fókuszálás,  
• Imagináció,  
• Mentális tervezés és gyakorlás,  
• Információ rendezés, tervezés,  
• Pozitív önbuzdítás… 



„Lelki dopping” alkalmazása 

• Minden tagja a 
közösségnek fontos! 
– Jelentős  személyes ráhatás! 

• Magas együttműködési 
szint! 

• Gyors és rugalmas reagáló 
képesség 

• Fegyelmezett, szabálytartó 
viselkedés!!! 

• Figyelem fókuszálása 
– A sportoló képes legyen kontrollálni a 

figyelmének az irányát, terjedelmét! 
– KONCENTRÁLTSÁG FOKA! 

• Relaxációs módszerek 
– Autogén tréning 

• relaxált állapot,  
• IMAGINÁCIÓ 

– Kép – Érzelem -  

– Belső mentális tréning 
• Kondicionálás, relaxáció 
• Technikai tréning – szuggesztív mondatok, 

önirányítás 
• Szilárdság, kitartás, önértékelés, hangulati 

stabilitás 

• AROUSAL (izgalmi szint) csökkentés 



• 1. Az edzőnek kötelezettsége harmonikus testi és lelki egészsége 
fenntartása mellett önmagát, tudását és képességeit fejleszteni – 
mindenekelőtt saját szakterületén és a kapcsolódó sporttudományi 
területeken. 

• 3. Az edző magatartásával az együttműködésben is példát mutat 
sportolóinak. 

• 5. Az edző a sportoló életének részese, veszteségeiben, sikereiben 
társa. Megértően és támogatóan foglalkozik a sportoló sporton túli 
gondjaival (tanulás, pályaválasztás, munka, családi környezet, stb.) 

• 7. Az edző önkritikus magatartása példamutatás, esetleges tévedései 
megelőzésére, illetve azok beismerésére törekedni erkölcsi 
kötelessége. 

• 9. Az edző munkáját nem csak a sportolói fejlődése és eredményei, 
továbbá a folyamatos önképzés és kötelezettségeinek teljesítése 
minősítik, hanem az erkölcsi normák következetes betartatása is. 

Edzők Etikai Kódexe Készítette: Dr. Cserháti László, 2007 



Hithez és hithez nem kapcsolódó állítások hatásai az agyra 
(hivatkozas: PLoS One. 2009 Oct 1;4(10):e0007272)  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19794914 

„hittel kapcsolatos kérdések 
az érzelmekkel, 
öntudattal, én-
reprezentációval 
kapcsolatos területeket 
aktivál, míg az általános 
kijelentések csak a 
memória rendszert 
kapcsolják be.” 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19794914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19794914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19794914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19794914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19794914


Összefoglalás 
• Minden program alapértékek köré kell 

szerveződjön! 

– Filozófia - Vízió, stratégia, 
prioritások 

• Minőség – Minőség – Minőség!!! 

• Egyéni, specifikus képzés 

• Sporttudományos alapokon nyugvó 
mérések –SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS 

• Szakmai ellenőrzés rendszere 

• Szakemberképzés további reformja és 
fejlesztése 

• Pedagógiai és nevelési program – 
közösség fejlesztés 

• Stratégiai együttműködés a Testnevelési 
Egyetemmel 

 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  
Györfi János                                       gyorfi.janos@tf.hu 

„A nyerés legalább annyira szokás,  
mint amennyire végeredmény.”  

Wess Roberts: Attila győzelmi titkai 



Felhasznált irodalom 
• A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (2006) Budapest, Semmelweis Kiadó, Szerk.: Kopp Mária – Kovács Mónika Erika  
• Barabási A.L. (2003): Behálózva – A hálózatok új tudománya, Budapest, Magyar Könyvklub 
• Barabási A.L. (2010): Villanások – a jövő kiszámítható, Budapest, Nyitott Könyvműhely 
• Barcsi T. (2005): Az ember méltósága, Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor 
• Bertalanffy von L. (1991): …ám az emberről semmit sem tudunk, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
• Czeizel E. (2004): Sors és tehetség, Budapest, Urbis Könykiadó 
• Csíkszentmihályi, M. (2009): Az öröm művészete, Budapest Nyitott Könyvműhely 
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• Klein, S. (2008): Az idő titkos lüktetése, Győr, Laurus 
• Lövey I., Manohar S. Nadkarni (2003): Az örömteli szervezet, Budapest, HVG könyvek 
• Magyar Lelkiállapot 2008 (2008)  Budapest, Semmelweis Kiadó, Szerk.: Kopp Mária 
• Mintzberg H., Ashlstrand B., Lampel J. (2005): Stratégiai szafari, Budapest, HVG Könyvek 
• Molnár T. (2008): A modern Kór – tünetek és ellenszerek, Budapest, Kairosz Kiadó 
• Naisbitt, J. (2009): A gondolkodás magasiskolája, Győr, Lexecon 
• Osborne D., Hutchinson P.(2006): A kormányzás ára – Hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején, Budapest, Alinea Kiadó 
• Szemjon L. F. (2005): A társadalom szellemi alapjai, Budapest, Kairosz Kiadó 
• T. Dénes T. – Hardicsay P. (2010): A strukturális gondolkodás és döntések alapjai, Budapest, Schmidt Szilvia magánkiadás 
• Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban (2004), Pécs, Comenius Bt.,  Szerk.: Szretykó György 


