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PROGRAM 

 

2020. november 12. csütörtök 

8:30-8:45 Megnyitó, Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor (dsr0cmv) 

8:45-9:00 Dr. Lacza Zsombor tudományos rektorhelyettes plenáris előadása 

9:00-10:45 A COVID-19 és a sport (eytyfcc) 

1. Fülöp Veronika: A COVID-19 világjárvány és az ezzel kapcsolatos korlátozások hatása a sportolók 
pszichés állapotára 

2. Bessenyei Enéh: A koronavírus járvány hatásának vizsgálata a kerékpársportra, különös tekintettel 
a Giro d’Italia verseny magyarországi megrendezésére 

3. Molnár Dániel: Az Erste jégkorong liga szurkolóinak és szervezőinek veszteségei a pandémia alatt 
és a szolgáltatások jövőbeni lehetőségei 

4. Batay Bernadett Erika: Az online mozgás hatása a szenior korosztályra a járványügyi korlátozások 
idején 

5. Madár Ágnes: COVID-19 vírusos megbetegedésen átesett sportolók antitest termelésének 
változása a második hullámban 

6. Kozsdi Anna Mária: Mindennapos testnevelés a Covid-19 megjelenésének idején testnevelő tanári 
szemmel 

10:45-13:30 Sportmenedzsment és sportszociológia (rf76rm1) 

1. Wágner Bernadett: A fair play, mint a sport alapja és a tudomány tárgya 
2. Kovács Ádám: A nagyarányú győzelmek vizsgálata több szempont alapján az európai labdarúgó 

ligákban 
3. Weisz András: A pénzügyi fenntarthatóság és a játékos kinevelés ösztönzése a Budapesti Honvéd 

államilag kiemelt kosárlabda akadémiánál a Balanced Scorecard teljesítménymérési eszköz 
segítségével 

4. Maticsné dr. Mészáros Anna: A sportlétesítmény-fejlesztés jogi szabályozása Magyarországon 
5. Pulai Krisztián Attila: Az edzőterem, mint rekreációs színtér 
6. Tóth Nóra Lilla: Időben felismerjük a bajt? - A Concussion Recognition Questionnaire teszt 

eredményeinek vizsgálata a szabadidős- és versenysportban 
7. Püski Nikoletta: Új motiváció – és teljesítményalapú finanszírozás jogi keretei a rögbi sportágban 
8. Krár Edina: Ultrák a lelátókon: RBD szurkolói tábor vizsgálata 
9. Pásztor Ádám: Végzős akadémista labdarúgók hivatásos karrierjének lehetőségei Magyarországon 

13:30- 16:00 Sport-egészségtudományi kutatások (ek442js) 

1. Szabó Áron: "Uptive" aktív székkiegészítő hatása a core izmok aktivitására és a tömegközéppont 
mozgására 

2. Varró Dóra: A menstruációs ciklus hatása a nők sportteljesítményére 
3. Török Katalin: A túlhajtott rehabilitáció szövődményei keresztszalag pótlás után 
4. Kékesi Márton: Az alpesi síversenyzők elülső keresztszalag szakadására hajlamosító tényezők 

összefüggései 
5. Griff Annamária: Az MCT1 T1470A polimorfizmus összefüggése néhány teljesítmény-élettani 

mutatóval 
6. Pató Anna: Fiatal egyetemisták és a hipertónia 
7. Horváth Zsófia: Sportszív kialakulásának jelei fiatal labdarúgókban  



2020. november 13. péntek 

9:00-11:00 Sportági Kutatások (ma0t8yy) 

 

1. Kelemen Bence: A csúcsteljesítmények életkora futó szakágakban a magyar, és európai atlétikában 
2. Nagy Botond Ágoston: A negyedik negyed jelentősége a kosárlabdázásban 
3. Ferencz Anna: Atlétikai világbajnokságokon résztvevő sprint és távfutók kronológiai életkor 

vizsgálata 
4. Kelemen Bendegúz: Hátsó kezes ütés erejének magyarázása különböző mozgásminták maximális 

erejével és robbanékony erejével lineáris regresszió segítségével 
5. Máriás Bence Dániel: Mobilitás a motorsportban 
6. Havanecz Krisztián: Progresszív labda nélküli agilitást fejlesztő időszakos edzésprogram hatása U12-

U13 korosztályú pre-akadémiai labdarúgóknál 
7. Tóth Péter János: Tenisz specifikus támadó és védekező ütések sikerességének és mechanikai 

terhelésének kapcsolata utánpótláskorú teniszezőknél 
8. Nagy Benedek Ágost: Valóban a védekezés nyeri a bajnokságot? 

11:00- 12:45 Sportpszichológiai kutatások (ir5nmjm) 

1. Pigniczki Fanni: A kiégés magyarázóváltozói elit ritmikus gimnasztikázók körében 
2. Kéringer Johanna: A magyar elit ritmikus gimnasztika pszichológiai hátterének vizsgálata. A 

motiváció és a testkép kapcsolata a sportháromszög viszonyában. 
3. Dömsödi Renáta: A testmozgás motivációja és a reziliencia kapcsolata 
4. Tóth Boglárka: Abúzusok a női tornában. Megelőzési módszerek és ádozatvédelem a jogtudomány 

és a pszichológia alkalmazásával. 
5. Barabás Noémi: Cyberbullying és az áldozatsegítés kapcsolódási pontjai 
6. Kovács Martin Tamás, Tóth Dániel: Szívfrekvencia variabilitás (HRV) és az érzelmi 

állapot/beállítódás, valamint a kognitív érzelemszabályozás összefüggéseinek vizsgálata 
sportolóknál 

12:45-14:30 Sportpedagógiai kutatások (32nwt62) 

1. Szecsődi Noémi: A gyógytestnevelésben részt vevők száma és a gerinc elváltozások gyakorisága az 
iskola-egészségügyi statisztikák tükrében 

2. Szabó Gábor: Az edző-sportoló kapcsolat minőségének vizsgálata utánpótlás korosztályban 
sportoló TFSE csapatjátékosainak körében 

3. Kiss Roland: Befogadás a Taekwondo sport által a jobb társadalomért . A „Légy részese” projekt 
kutatási modulja 

4. Tisóczki Gergely: Intézményen belüli sportág választásimotivációs tényezők a balatoni régióban. 
5. Simkó Georgina: Testnevelési Egyetem levelezős hallgatóinak fizikai aktivitási és táplálkozási 

szokásai szorgalmi és vizsgaidőszakban 
6. Király Brigitta: Új perspektíva a testnevelő tanárképzés, és a hazai sportszakember képzés 

tananyagfejlesztésében a DACUM módszer segítségével 


