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„Mérd meg ami mérhető és tedd 
mérhetővé, ami mérhetetlennek 

tűnik!”

(Galileo Galilei 
1564-1642)



A sportolói teljesítményre ható szakmai környezet
A hatékony működés és együttműködés = beválás, siker

A szakmai team-ek személyi összetétele, 
kompetenciái, belső működésének 
protokoll szintű kidolgozása

Az egyes team-ek kommunikációs 
csatornáinak kiépítése (személyes és 
szakmai kapcsolatok, közös terminológia, 
IT technológia), biztosítása

A sportszakmai munka Komplex 
teljeskörű, objektív  hátterének 
biztosítása

Az egyes Team-ek tevékenysége közötti 
összhang megteremtése EGYSÉGES 
KONCEPCIÓ 



KÜLDETÉSÜNK

Valós, a gyakorlatból származó szakmai kérdések, megválaszolását célzó

alkalmazott kutatási projektek sporttudományos hátterének biztosítása,

hatékony megvalósítása (kérdésfeltevés-kutatás-visszacsatolás)

Objektív alapon működő, komplex, az egyéni és csapatszintű fejlesztési

folyamatokat támogató, a teljesítményt és eredményességet fokozó

sporttudományos háttér létrehozása, és hatékony működtetése. (kommunikáció-

kooperáció-kollaboráció)

Modern, innovatív szemlélettel , elméleti

ismeretekkel, és szakmai gyakorlattal

rendelkező szakember képzés és

továbbképzés (edző, erőnléti edző,

humánkineziológus, sportanalitikus)



Az élő szervezetek, az ember viselkedésének, mozgásának mechanikai
törvényszerűségeit vizsgáló, leíró, és főként strukturális, idegi és
hormonális jelenségekkel és működéssel magyarázó, valamint befolyásoló
tényezőinek feltárását célzó tudomány

• Az 1970-es években Észak-Amerikában és Európában egy Új „iskola”
bontakozott ki

• Ekkor alakult meg a Magyar Testnevelési Főiskola Kutató Intézete (TFKI)
ezen belül az Élettani Osztály, amely keretében működött a biomechanikai
munkacsoport

• később önálló tanszékké fejlődött.

• Munkatársaik kapcsolódtak a kialakult kutatási trendhez, és
eredményeikkel nemzetközi elismertséget szereztek.

BIOMECHANIKA



GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK SPORTTUDOMÁNYOK
BIOMECHANIKA

ÉLSPORTEGÉSZSÉGSPORTREHABILITÁCIÓPREVENCIÓ



A biomechanikai törvényszerűségek a mozgatórendszer 
felépítéséből adódó mechanikai tulajdonságai alapján

(Santana et al., 2015)



Az aktív és passzív mozgatórendszer szöveteinek
mechanikai viselkedése tulajdonságai és adaptációja



Adapted from Kraemer & Looney, 2012

Az ideg-izom rendszeri működésének és 
adaptációjának mechanikai jelenségei

Adapted from Haff & Nimphius, 2012



A sportági teljesítmény meghatározó és befolyásoló 
biomechanikai faktorai



A sportági teljesítmény biomechanikai szempontból 
mérhető fiziológiai faktrorai



•Energiatartalékok kimerülése

•Fokozodó szimpatikus eltolódás

•Megbomló homeosztázis

(Vércukorszint, kalcium és foszforszint, testhőmérséklet, 

Ph, ionkoncentráció, ozmotikus nyomás, folyadéktér)

Szöveti mikrosérülések (CK)

•Csökkenő szimpatikus vegetatív tónus

•Paraszimpatikus eltolódás

•Homeosztázis helyreállása 

•Szöveti mikrosérülések helyreállítása

•Energiakészletek reszintézise

•Salakanyagok elszállítása, méregtelenítés

• a szuperkompenzációt követő teljesítmény 

kinematikai és kinetikai faktorai

A terhelés-regenerálódás-alkalmazkodás 
folyamat tényezőiben objektíven mérhető 

monitorozható elemek

•Edzésingerek kinematikai és kinetikai 

jellemzői, teljesítmény és energia 

igénye

•Környezeti hatások, körülmények

•Szokatlan versenykörülmények

•Negatív és pozitív  emocionális hatások  

stressz

•Külső/belső konfliktus helyzetek

• a kezdeti teljesítmény 

kinematikai és kinetikai 

faktorai



Interdisciplináris teljesítménydiagnosztikai 
laboratórium



Alap terhelésdiagnosztikai 
labortesztek

EDZŐI TEAM

SPORTTUDOMÁNYOS/             

SZAKÉRTŐI TEAM



Innovatív labordiagnosztikai 
megoldások



Teljesítmény monitoring 
(dinamikusan fejlődő innovatív 

sporttudományos terület)



„Nevetnem kell, amikor látom, hogy mindenféle eszközöket raknak a játékosokra. 
Miért? Mert amikor elemzik az adatokat, a statisztikusok azt mondják maguknak: ’100 

passzból 80 volt pontos.’ Igen, tényleg? És honnan tudod, hogy azok a passzok 
ténylegesen jók voltak? Tudod, hogyan kell ezt mérni? Ők úgy értelmezik a jó passzt, 
hogy ha a játékostárs át tudja venni a labdát, akkor az már jó átadásnak számít a GPS 
alapján. Igen, valóban, a társ átvette a játékszert, de négyen veszik körül. Vagyis az az 
átadás rossz volt. Egy jó passz ismérve, hogy a társon nincsen ellenfél, ezt pedig a GPS 
nem tudja mérni. A GPS ezek alapján csak azt méri, hogy megszabadulsz a labdától, az 
már lényegtelen, hogy a társadat esetlegesen rossz helyzetbe hozod. Ezért nem értem 
ezeknek az adatoknak az értelmét. Nekem megvan a felelősségem a pályán, hogy ne 

veszítsem el a labdát, de az is egyben a kötelességem, hogy a társam se veszítse azt el. A 
nagy és középszerű csapatok közötti különbség legfőképpen abban rejlik, hogy milyen 

passzhálózatot képesek kialakítani a mérkőzések során. A probléma az, hogy a 
statisztika sosem fogja helyettesíteni a benyomásokat.”                     Xavi Hernandes

2018

A sporttudományos háttér akkor működik jól,

ha a sportolók is azt érzik, hogy konkrét

gyakorlati kérdésre adekvát méréseken

alapuló pontos válaszokat , és megfelelő

szinteken történő gyakorlati visszacsatolást

eredményez



Modern edzésrendszerek – naprakész gyakorlati 
alkalmazásának elősegítése



A sportági teljesítmény és képességprofil 
kondicionális hátterének feltárása

EDZŐI TEAM

SZAKÁGI EDZŐ

ERŐNLÉTI EDZŐ

FIZIOTERAPEUTA…



ERŐ

GYORSASÁG ÁLLÓKÉPESSÉG

A sportág kondicionális képesség 
profiljának meghatározása

EDZŐI TEAM

SZAKÁGI EDZŐ

ERŐNLÉTI EDZŐ

FIZIOTERAPEUTA…



ERŐ

GYORSASÁG

ÁLLÓKÉPESSÉG

A sportági kondicionális képesség profil 
meghatározása

SPECIFIKUS TELJESÍTMÉNY

EDZŐI TEAM

SZAKÁGI EDZŐ

ERŐNLÉTI EDZŐ

FIZIOTERAPEUTA…



ERŐ

GYORSASÁG

ÁLLÓKÉPESSÉG

A sportági posztspecifikus kondicionális 
képesség profil meghatározása 

pontosítása

SPECIFIKUS TELJESÍTMÉNY

EDZŐI TEAM

SPORTTUDOMÁNYOS/             

SZAKÉRTŐI TEAM



–Előzmények, alapok:
•Biológiai életkor (PHV-hez igazított fogékonysági korszakok)
•Edzéséletkor, 
•Edzéstapasztalat
•Mozgástanulási készségek
•Ismert –ismeretlen mozgásformák (dinamikus sztereotípiák)
•Eddigi sérülések, műtétek, mentális pszichés blokkok

–Előző versenyszezon elemzése, tapasztalatainak visszacsatolása 
(teljesítménydiagnosztika)

•A főversenyen leadott csúcsteljesítmény hátterében lévő általános és 
speciális erőnlét (pillér stabilitás, erő-állóképesség, hipertrófia 
(izomtömeg% és eloszlás) max erő, reaktív gyorserő, általános és 
speciális teljesítmény
•Az éves felkészülésben az erőnlét alakításának-alakulásának elemzése 
(pozitív-negatív folyamatok okainak feltárása)

–Aktuális kiindulószínt meghatározása
•Egészségi állapotfelmérés sportorvosi szűrés 
•Labortesztek (Teljesítmény diagnosztika)
•Pályatesztek 

•Erőfelmérések
•Koordinációs tesztek

–Terhelés és teljesítmény folyamatelvű követése
•Edzésmonitoring
•Meccs vagy versenymonitoring

VERSENYZŐ

A sportolói teljesítmény és képességprofil meghatározása
(erősségek-gyenge láncszemek kiemelése)



ERŐ

GYORSASÁG ÁLLÓKÉPESSÉG

LABORTESZTEK
(A KONDICIONÁLIS ALAPPILLÉREK PSZICHO-MOTOROS, 

ÉS ORGANIKUS HÁTTERÉNEK, ESETLEGES 
HIÁNYOSSÁGAINAK FELTÁRÁSA)

TUDOMÁNYOS/ORVOSI/

EGÉSZSÉGÜGYI 

CSOPORT

SPORTTUDOMÁNYOS/             

SZAKÉRTŐI TEAM



ERŐ

GYORSASÁG ÁLLÓKÉPESSÉG

PÁLYATESZTEK,  EDZÉS ÉS VERSENY TELJESÍTMÉNY 
MONITORING  

(A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ  PSZICHÉS NYOMÁS ALATTI 
TELJESÍTMÉNY OBJEKTÍV MUTATÓINAK FELTÁRÁSA)

SPECIFIKUS TELJESÍTMÉNY

EDZŐI TEAM

SPORTTUDOMÁNYOS/             

SZAKÉRTŐI TEAM


