
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Mozgással az egészségért  
- A fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak 

egészségmegőrzésében 
Nemzetközi Konferencia és Workshop 

 
2019. február 19. 

Helyszín: Debreceni Egyetem, 
Gazdaságtudományi Kar (GTK),  

4032 Debrecen, Böszörményi út 138 
GTK 104. terem 

Időpont Előadó Előadás címe 
10.00-11.10 Pető Károly dékán úr üdvözli a konferencia résztvevőit 

Bácsné Bába Éva levezető elnök megnyitja a konferenciát 
10.10-10.30 Elena Bendíková 

(Slovakia) 
Physical activity as a determinant of children's health in 
Slovakia 

10.30- 10.50 Beata Dobay 
(Slovakia) 

Testösszetétel mérés jelentősége gyermekek körében 
Komárnóban 

10.50-11.10 Madarász Tamás Sportolást befolyásoló tényezők feltárása a jövő 
munkavállalói generációja tekintetében – esettanulmány 
a DE GTK hallgatói körében1 

11.10-11.30 Bögös Tímea Munkahelyi egészségfejlesztés - esettanulmány egy 
pénzügyi intézet sportolást támogató jó gyakorlatáról 

11.30-11.50 Baranyai Szabolcs E-sport és a fizikai aktivitás 
11.50-12.30 Ebéd szünet - 
12.30-12.50 Tóth Andrea A kisújszállási, martűi és a szolnoki fürdők szabadidős 

kínálati elemeinek vizsgálata 
12.50-13.10 Balogh Renátó A fizikai aktivitás szerepe a munkahelyi 

egészségfejlesztésben 
13.00-13.20 Ingrid Palaščáková 

Špringrová  
(Czech Republic) 

Relationship between lower back and urinary 
incontinence 

13.20-13.40 Wiola Lubkowska 
(Poland) 

Applications of aquatic therapy in musculoskeletal 
rehabilitation: a systematic review 

13.40- 14.00 Kávé szünet - 
14.00-17.00 Workshop 

Magház II. tárgyaló 
Az egészség megőrzéssel, a prevencióval kapcsolatos 
ismeretek elérhetősége, bővítési, fejlesztési lehetőségei a 
V4 országok gyakorlatában  

 Müller Anetta Népszerű fitnesz mozgásformák 
 Molnár Anikó Fitnesz trendek az egészség szolgálatában 
 Pfau Christa Egyetemisták szabadidős sportolási lehetőségei  
 Bács Bence Egyetemi sportstratégia a hallgatók szabad idő 

eltöltésének szolgálatában 
 Bácsné Bába Éva Munkahelyi jólét feltételei 
 Ráthonyi Gergely IKT eszközök az egészség megőrzés szolgálatában 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Invited speaker: 
 

- Elena Bendíková PhD Department of Physical Education and Sports, Faculty of Humanities, 
Matej , Bel University in Banská Bystrica, Slovakia 

- Beata Dobay PhD Department of Physical Education, Selye Janos Egyetem Univerzita J. Selyeho 
v Komarne, Slovakia 

- Wioletta Lubkowska, Ph.D. University of Szczecin. Faculty of Physical Education and Health 
Promotion. 71-004 Szczecin, Cukrowa 12, Poland 

- Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. ACT centrum s.r.o., postgraduate education centre, 
establishment accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic, Praha – Čelákovice, 
Czech Republic 

 
 
A GINOP-2.3.2-15-2016-00062 „Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, 
teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán 
megbetegedések megelőzésére és kezelésére” projekt „Az életminőség társadalmi és gazdasági 
vonatkozásai” alprojekt, „A lakossági egészségmagatartásban a sport jelentőségét, gazdasági hatásait 
kutató” munkacsoportja szervezésében nemzetközi konferenciát és workshopot szervezünk. A 
konferencián a DE GTK előadói mellett szlovák, lengyel és cseh előadókat kértünk fel kutatásuk 
bemutatására.  
A workshop keretében kívánjuk feltárni az egészség megőrzéssel, a prevencióval kapcsolatos 
ismeretek elérhetőségének, bővítési, fejlesztési lehetőségeinek jó gyakorlatait a V4 országok esetében.  
A rendezvény célja, hogy a jövő munkavállalói generációját megismertessük a fizikai aktivitás 
egészség megőrző szerepével.  
A konferencia célcsoportja az egyetemi hallgatók közössége, azaz a jövő munkavállalói. 
 

 

 


