
 

1. Az Intézet neve: Testnevelés és Sporttudományi Intézet 
2. A kutató(k) és a 
kutatócsoport megnevezése  

Oláh Dávid, Urbinné dr. Borbély Szilvia, Hegedűs Ferenc 
 

3. Kutatási terület és a kutatás 
kulcsszavai 

Sportolói karriervizsgálatok; 
Pedagógus kutatások (pályamotiváció, szakmai ismeretek, oktatási 
tevékenységek, oktatási struktúrák) 

4. Kutatási célok (1-2 
mondatban) 

Napjainkban a fejlett országok oktatási rendszereiben központi kérdéssé vált 
annak meghatározása, milyen tudástartalmak elsajátítása szükséges a 21. 
század iskolájában, melyek a kiemelten fejlesztendő kompetenciák. Ehhez 
fontos annak vizsgálata, hogy az oktatás szereplőinek tudásátadása hol és 
milyen formában történik meg. Ezáltal az elköteleződés, a pedagógiai 
nézetek megismerése és esetleges nézeteiknek megváltoztatása a hallgatók 
és a gyakorló pedagógusok körében is vizsgálható területet jelent. 

5. A kutatás leírása és az 
eredményeinek bemutatása 
(részletezve, max. 1500 
karakter) 

Szeretnék forráskutatásokat végezni, illetve kiemelt feladatunk a fiatal 
kutatók képzése és szakmai vitafórumok lehetőségeinek biztosítása részükre. 
Ennek megjelenési formái túlmutatnak az intézményi (TDK, Tudomány 
napja) kereteken (OTDK; MSTT konferencia; Fiatal Sporttudósok 
konferencia). 

6. Kutató partnerek más 
intézményből    

7. Egyéb információ  
Kutatócsoportunknak további tagjai az intézet osztatlan testnevelő tanár 
szakos hallgatói (Kocsis Szabolcs, Benkő Balázs, Molnár Anita, Nyisztor 
Petra, Kurmai Dániel, Pethő Barna, Bakk Dániel) 

8. Publikációk (max. 5) 

Molnár Anita, Oláh Dávid, Borbély Szilvia (2019): Sportszakos hallgatók 
magyar vonatkozású olimpiaitörténeti ismereteinek vizsgálata, Fiatal 
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Labdarúgói karriert befolyásoló tényezők, avagy a teljesítményszorongás 
vizsgálata labdarúgó akadémisták körében. In: Karlovitz, János Tibor 
(szerk.) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. 
Komárno, Szlovákia: International Research Institute s.r.o., pp. 234-241., 8 
p 
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ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: 
SECTIO SPORT 45 pp. 5-15., 11 p. 
Nagy, Máté ; Oláh, Dávid ; Sterbenz, Tamás (2018): A relatív életkor 
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28-S-31., 4 p.  
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