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SPORTIRODALOM AZ INTERNETEN
www.sportinfo.fw.hu = SPORTSZAKKÖNYVEK rendszerezett jegyzéke: atlétika,
edzéselmélet, labdarúgás, sportjog stb.
= SPORT- SZAKFOLYÓIRATOK cikkeinek címei:
Futball tréner, Kalokagáthia, Magyar Edző, Mester-edző, Magyar Sporttudományi
Szemle, Magyar Sportorvosi Szemle, Magyar Súlyemelés, Mozgásterápia, A sport és
testnevelés időszerű kérdései.
A PSZICHOLÓGIA HONLAPJAI: az egyes alcímek után szereplő számok a
honlapok /ebből a magyar nyelvűek mennyiségét jelzik. A webcímek SZOKOLSZKY Á.
(2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris kiadó. Budapest. 660p. c. könyvében az
alcím után szereplő oldalon találhatók meg. Etika:615. o.: 3/1, ksérletezés:615. o.: 7/1,
tesztek, kérdőívek: 615. o.: 14/5, folyóiratok: 550. o.: 19/2, tudományos intézetek: 70.o. :
6/4, kvalitatív (minőségi) kutatás:616.o.: 3, szövegkutatás :616.o.: 14, esettanulmány:
616.o.: 3, elektronikus adatbázisok: 617.o.:9/2, folyóiratok: 617.o.: 20/4, könyvtárak:
617-618.o.:15/14, könyvkiadók: 618.o.: 5, egyéb források: 618.o.: 7/2, intézmények:
618.o.:4/2.
www.hupe.hu = a Kalokagáthia (régebben=a TF
Tudományos közleményei) 2005-től a
tanulmányok teljes terjedelme;
= útvonal a TF könyvtárába: Szervezet – Könyvtár – Adatbázis –
saját adatbázis – böngészés v. keresés.
www.threef.hu = a magyar edzéselmélet irodalomjegyzéke
szerzői-,téma-és sportági regiszterrel,
összesen 1044 irodalmi adat.
www.gyogytornaszok.hu = a Mozgásterápia c. folyóirat
2000-2005 között megjelent számai
cikkeinek címei és összefoglalói.
www.gyogytestneveles .hu = magyar nyelvű könyvek, egyéb kiadványok, folyóiratok
hiányosan készített irodalomjegyzéke.
www.ujdieta.hu = az Új Diéta c. folyóiratban megjelent sporttáplálkozással foglalkozó
magyar nyelvű könyvek, könyvfejezetek, folyóiratcikkek, idegen nyelvű könyvek
bibliográfiája.
http://budomagazin.hu/továbbihirek.php = hagyományos és modern harcművészetek
irodalma.
http://www.futanet.hu/fr-linkek.html = futással foglalkozó magyar oldalak.
http://www.futanet.hu/fr-eterv.html = magyar, angol és német nyelvű futással foglalkozó
címek.

2
http://www.tesztoszteron.hu/ tudományos.php?id=64 = erővel foglalkozó
tudományos kutatásai eredmények.
http://www.fitnessexpress.hu/szakkifejezesek.php = a fitness szakkifejezései
betűrendben.
http://hu.wikipedia.org/wiki/sport = a szabad lexinkonból a sport címszó alatti tételek.
http://www.pszicholologia.hu/link/ = pszichológiai folyóiratok, könyvek, szakirodalomInternetes gyűjtemények, könyvtárak.
www.iaaf.org. = az összetett atlétikai versenyszámok pontértékei a Downloads- IAAF
Scoring Tables útvonalon elérhetők.
http://www.oki.hu = elérhető az Országos Közoktatási Intézet és Új Pedagógiai Szemle –
Archívum úton 1997-től a megjelent tanulmányok összefogalalói is.
http://www.extrem.hu = ismertetés szinte minden extrém sportágról, versenyszámról.
www.m-and-m.hu = Marketing &Menedzsment c. folyóirat:- Archivum útvonalon
elérhetők a megjelent cikkek címei.
http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/választ.htm = címen a jogszabályokat
tartalmazó Magyar Közlöny, a Sportértesítő stb. teljes szövege letölthető
www.amazon.com = világon idegen nyelven kiadott sportszakkönyvek irodalmi adatai
találhatók meg a Books-Recreation-Sports útvonalon sportágcsoportonként, pl. extrém
sport stb.
www.szakkonyvek.hu = az elsősorban marketinggel, menedzsmenttel, a piacelemzéssel,
üzleti tervezéssel és az Európai Uniós csatlakozással foglalkozó magyar nyelvű
könyvekről ad tájékoztatást
www.magyaredzo.hu =Edzők fóruma-Cikkek, tanulmányok útvonalon a Magyar Edző
c. folyóiratban megjelent cikkek teljes szövegét adja. A feltöltés visszamenőleg
folyamatos lesz.
www.sporttudomany.hu = Hírek-Friss hírek-Új menüpont-Kiadványok-képre kattintás
úton a megjelent cikkek teljes szövegéhez vezet el. A feltöltés visszamenőlegesen is
folyamatos lesz.
http://nektar.oszk.hu = a magyar nemzeti (Széchenyi) könyvtár számítógépes
szolgáltatásairól nyújt ismertetés
www.mek.oszk.hu = Magyar elektronikus könyvtár. Útvonal: Humán területek-Sport,
testnevelés- választott sporttéma-képre kattintással teljes anyag- visszatérés
=könyvikonra kattintás.
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www.osiriskiado.hu = Tudományos és felsőoktatási témájú szak- és tankönyvek
kiadója. Útvonal: Könyveink- Összes- Osiris tankönyvek.
www.nsh.hu = A Sport Szakállamtirtkárság (a magyar sport-főhatóság) honlapja.
Tartalmazza a sportigazgatási ismereteket, pl. valamennyi országos sportszövetség
címeit, a Nemzeti Sportstratégiát stb.
http://www.sportkórház.hu = sportorvoslás, doppingellenőrzés, táplálkozási tanácsadás,
sportegészségügyi ismeretek. A cég könyvtára nyilvános könyvtár.
www.happybiketeam.hu és www.bringabanda.hu és www.hunbike.hu és www.mtbr.com
(angol) és www.wombats.org és www.pinkbike.com és www.bikemag.hu és
www.index.hu és www.testbike.hu és www.hegyikerékpár.lap.hu és
www.mountainbikesport.hu és www.happybike.hu és www.mtb-online.hu
kerékpározással foglalkozó címek.
www.sportlap.hu/lapkatalógus/sport = sportágak, sportolók, egyesületek, további
sportlapok webcímei, pl. parasort stb.
www.sportmenedzser.hu = sportirányítással, szervezéssel foglalkozó honlap.
www.spinninglaphu = kerékpár, szobakerékpár stb.
www.kfki.hu/kultúra/kiadók98.html-24k = magyar könyvkiadók listája
www.pte.hu = útvonal a TTK Testnevelési és Sporttudományi Intézet könyvtári
anyagához: Egyetemi könyvtár – Katalógusok (OPAC) – Keres – Lelőhely – TTK
Testnevelési és Sporttudományi Intézet – Keres.
www.konyvbroker.hu = virtuális (látszólagos) könyvesbolt. Pl. Egészség, életmód. Sport
stb. könyvek listája.
http://www.bibl.u-szeged.hu/mke-eksz/links/kiadok.html =magyar könyvkiadók és
forgalmazók jegyzéke, címe.
www.konyvkereso.hu = magyar nyelvű könyvek listája, ismertetése, beszerzési
lehetősége.
www.iat.uni-leipzig.de =a német Alklamazott Edzéstudományi Intézet honlapja. IAT
Zeitschrift-lapszám-év útvonalon elérhető az intézet folyóiratában megjelent
tanulmányok teljes tartalma. További alcímek: Service – Datenbenk – TUPL=Theorie
und Praxis des Leistungssport = korábban titkos sportfolyóirat – Borítólap képe –
Listen = itt a szerzők művei megtalálhatók.
www.leistungssport.net =német nyelvű edzésmódszertani folyóirat. Az egyes számok
cikkeihez vezető útvonal =kép – mehr (rövid összefoglaló) – Literatur (a cikk
irodalomjegyzéke). Jahresübersicht 2002-2006 között megjelent számok cikkeinek címei.
www.gyalogolnijo.hu =a gyaloglással összefüggő szinte minden ismeret megtalálható a
weblapon.
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Magyar Edző, 2003. 4.: LÉCES M. Cikke a TF Könyvtár adataihoz, TIHANYI J.
Cikke a Google keresőprogram használatához nyújt segítséget.
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www.tanc.lap.hu = a(sport)tánccal kapcsolatos információk.
A Leistungssport c. folyóirat 1999.5.számában (megtalálható a TSI olvasószobájában)
BARTONIEETZ, K. Tanulmánya több ország, több sportág és az erőfejlesztés,
súlyemelés sok webcímét tartalmazza.
SZABÓ K. (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest. Keresés a
világhálón (164-204.o.) c. fejezete részletes útmutatást ad a keresőprogramok
használatáról. Pl. a világ legnagyobb folyóiratcikk-indexe a http://www.lib.lsu.edu címen
érhető el.
www.nupi.hu = a nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet: humánbiológia, pedagógia,
pszichológia, szociológia, táplálkozás és terhelésélettani kérdésekkel is foglalkozik.
www.antikvarium.hu = régi sport, sporttörténet, sportpolitika kiadványok beszerzési
lehetőségei.
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html = külföldi könyvek katakógusa sok
országban.
http://www.library.uq.edu.au/ssah/jeast = külföldi könyvkatalógusok.
www.ideal.hu = ideális életmód A-tól Z-ig.
http://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?ulink=1333 = A PTE FEEK
Tudásmenedzsment c. folyóirata I_VII. évfolyamának cikkeit és ezek teljes szövegét
tartalmazza.
www.fitnet.hu = aerobik, testépítés, táplálkozás
www.fitneszestudomány.hu = a Fitnesz és Tudomány c. 2005-ben indított, egészség-,
versenysport edzéssel és táplálkozással foglalkozó edzőknek, és rekreációval foglalkozó
szakembereknek szóló , évente 4 alkalommal megjelenő színvonalas folyóirat.
www.fitt.info.hu = mindenoldalú fittségi tanácsadás és a Fittinfo folyóirat
http://body.builder.hu/edzesek_csoport.html4?d=21 = testépítés, edzések, étkezés,
magazinok, könyvajánló.
http://www.fitnes.hu = a Fitness Akadémia honlapja: képzési formák, rendezvények,
könyvek stb.
www.spinning.hu = a Spinning egy szabvány, edzői vezetéssel végzett teremkerékpározó
edzés.
www.pilates.lap.hu = a pilates gyakorlatrendszer egy módszer a test és a lélek
karbantartásához.
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www.polarorak.hu = fitness, futás, kerékpározás, szabadtéri sportok, testsúly-kontroll,
egészséges életmód.
www.fitness-trade.hu = fitness segédeszközök, étrend-kiegészítők, Fitness és Tudomány
c. folyóirat cikkei, szolgáltatások.
www.polarfitnesstrainer.com = komplex edzésellenőrző rendszer angol, német stb.
idegen nyelven
www.mszoe.hu/index.php/doc/Display?doc_id=165 = a Testnevelés-gyógytestnevelés c.
folyóirat eddig megjelent két számának teljes anyaga
www.polarorak.hu = pulzus- és egyéb működést mérő órák felhasználhatósága a
sportban
www.polarpersonaltrainer.cm = a POLAR cég saját edzésekhez kínált tanácsai angol,
német, spanyol stb. nyelven (Personaltrainer=személyi edző)
www.otm.gov.hu/sport = a magyar sportigazgatás központi szervezete, más néven a
jelenlegi sport-főhatóság (elődjei: OSH, OTSB, MTS, OTSH, ISH, OTSH, ISM,
GYISM)
www.bikemag.hu =8. éve, évente 10-szer megjelenő kerékpár magazin a korábbi számok
tartalomjgyzékével
www.fitnessakademia.hu = képzési szakok, pl. személyi edző, aqua tréner stb., amelyek
majd valamikor államilag elismert képzettséget fognak jelenteni
www.idealfittness.hu = női mozgásstúdió
www.egeszseg.origo.hu = időszerű egészségügyi információk
www.szotar.sztaki.hu = angol, német, francia, olasz, holland – magyar szótár
www.eurovonal.hu = EU-val kapcsolatos információk; a sport is
www.bmeip.hu = Baranya Megyei Európai Információs Pont
www.proformworld.hu = testépítés, sport, edzés, fitness, wellness
www.sportolonemzet.hu = a magyar sportfőhatóság honlapja
www.m-and-m.hu = a Marketing és Menedzsment c. évente 4-szer megjelenő folyóirat
2001-től megjelent cikkeit tartalmazza
www.sponsorship.hu = pályázatfigyelés, pályázatírás, szponzoráltatás stb.
www.budapestiolimpia.hu?page_id=10 = összefogás a budapesti olimpiáért
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www.unkunft@gmail.com = évente 4-szer német nyelven megjelenő a miskolci
egyetemen szerkesztett nevelési kérdésekkel foglalkozó elektronikus folyóirat
www.nive.hu = a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja: a képzésekkel
összefüggő valamennyi információ, Országos Képzési Jegyzék (OKJ)= az állam által
elismert (pl. sportbeli) végzettségek listája stb.
www.ker.eso.hu = különféle dolgok keresését, pl. sportkönyvek keresését is ajánlja e
honlap.
www.antikvarium.hu/-3k = antikváriumban kapható sport és egyéb könyvek ajánlata
www.saniprevent.hu = egészségügyi tájékoztató honlap
www.heraklesz.hu = a legtehetségesebbnek vélt 14-18 évesek 21 sportágbeli
felkészülésének központi állami támogatásának rendszerére vonatkozó ún. utánpótlásnevelési információk
www.kez.lap.hu = két-, jobb- és balkezességre vonatkozó ismeretek
www.fitness-trade.hu = fitness-termékek, tanfolyamok, szakismeretek
www.hifmann-verlag.de = az egyik legnagyobb német nyelvű sportszakkönyv kiadó
www.meyer&meyer-sports.com = a másik legnagyobb német sportszakkönyv és
folyóirat kiadó; angol szerkesztőséggel is
www.HumanKinetics.com = a legnagyobb USA-beli angol nyelvű sport-szakkönyv kiadó
www.AquaticEducationCenter.com = víziedzés ismeretek angol nyelven
www.informed.hu/orvosihirek = orvostudományi ismeretek
www.oszk.hu = Országos Széchenyi Könyvtár adatai
www.antidopping.hu = A Magyar Antidopping Csoport (MACS) honlapja
Magyar Sporttudományi Szemle, 2007. 3. = A VI. Országos Sporttudományi
Kongresszus előadás-kivonatai és a szerzők e-mail címe
Úszóedzők számára hasznos információ-források: wwww.swisearch.com;
www.omegatiming.com;
www.swimm.ee;www.swimnews.com;www.swimmingcoach.org;
www.swimmranking.net; www.fina.org; www.lenweb.org; www.usaswimming.o
www.hkm-nsir.sportolonemzet.hu = harcművészetek kutatómunkájával foglalkozó cím
www.sportorvos.hu = a sportorvoslás és a dopping kérdései
www.hupe.hu = Információk – Tér-Fél = a TF hallgatóinak lapja
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www.atlétikamagazin.hu = az atlétika folyóirat internetes weblapja
www.mlsz.hu/felnottkkepzes/hirek/20070716akademiak.php = ismertető a labdarúgó
akadémiákról, mint utánpótlás-nevelő intézményekről
www.sportinfo.hu = sportágankéni tájékoztatók
www.informed.hu =egészség, fitness, wellness tréner információk
www.yamamoto.hu = állapotfelmérés, laboratóriumi vizsgálatok, fizioterápia,
egészségügyi tanácsadás
www.sztaki.hu = útvonal: Szolgáltatások – Sztaki szótár= angol, német, francia, olasz,
holland és lengyel –magyar
www.baranya.hu = Pályázatok-PTE-TTK Testnevelési és Sporttudományi intézet
1 éves sportedzői és 1 éves sportoktatói felsőfokú képzés jelentkezési felhívásai, lapjai
Hi: 2008. nov. 5.
Google: 166/2004. (V.21.): Korm.rendelet az állami sportinformációs rendszerről
www.tehetségpont.hu = ismeretek a tehetséggondozásról, és a Magyar Tehetséggondozó
Társaságról
www.iwi.hu = az Európai Wellness Oktatási Központ oldala. Egészségfejlesztés stb.
www.mozgasvilag.hu = fitnesszel és „szabdidősportokkal” (sic.) kapcsolatos tudnivalók.
www.sportinfo.hu = az egészség megőrzésével foglalkozik.
www.anatomical.com = anatómiai ábrák, egészségnevelés stb.
www. musclemedia.com = súlyemeléssel foglalkozó ismeretanyag.
www.exerx.net = gyakorlatgyűjtemény edzőknek.
www.ipsc.hu = jogszabályok – 157/2004. korm. r. a sportképesítések előírásaiaról.
www.turizmusonline.hu. = túrizmussal összefüggő információk.
www.fittség.hu = életmód, mozgás stb.
www.tfonline = a TF hallgatók online magazinja.
www.mobilszemelyiedzes.hu = személyi edzők listája, címe.
www.tfti.hu/hu = A SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) szolgáltatásait
tartalmazó ismeretek.
www.magyar.sport.hu = sportágak, sportszervezetek, sportlétesítmények,
sportszerüzletek ismertetése.
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www.humantherm.hu = információk a orvosi termográfiáról, ami többek között
alkalmas sportsérülések és azok gyógyulásának felmérésére a test hőtérképének
elemzése alapján.
www.xlsport.hu = vegyes és sportági ismeretanyagot tesz elérhetővé.
www.sportfachbuch.de = német nyelvű sport-szakkönyvek , folyóiratok ismertetői és
ezek kiadóinak katalógusai német nyelven.
www.nssz.hu =a Nemzeti Sportszövetség honlapján: sporthírek, sportszövetségek,
sporttal foglalkozó, letölthető jogszabályok, pályázatok, dopping információk stb.
www.oefi.hu = az Országos Egészségfejlesztési Intézet honlapja, miden egészséggel
kapcsolatos információval.
www.egeszseglap.hu = teljes információ az egészségről
www.sportorvos.hu = a sportkórház sportorvoslással kapcsolatos információi.
www.sportverlag.de = német sportkönyv kiadó Berlinben.
www.sprinmed.hu = egészség és sport könyvek kiadója
www.mimi.hu = sokféle fogalom az akváriumtól a zenéig
www.husf.iif.hu = Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség honlapja
www.sportmuzeum.hu = a Magyar Sportmúzeum honlapja
www.hupe.hu = Embléma – Szervezet – Könyvtár – Könyv- és jegyzetbolt –
megrendelési lehetőségek – kínálat (könyvek katalógusa), legújabb sportszakkönyvek.
Könyvtár – Sporttal kapcsolatos internetcímek.
Könyvtár – Listák jegyzéke – legalsó sor – folyóiratok teljes szövege
www.all.athletics.com/hu = Minden információ az atlétikáról magyar és angol nyelven
is.

AZ INTERNETEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK AZ
IRODALOMJEGYZÉKBEN ÉS A SZÖVEGBELI
HIVATKOZÁSOK
Ma az internet nélkül sok információhoz nehéz hozzájutni. Ezzel szemben tudomásul
kell vennünk, hogy az itt megjelenő ismeretek jó részét nem ellenőrzik, nem lektorálják,
továbbá le is vehetik a hálózatról. Ezért a közölt adatok hitelessége nem garantált. Meg
kell jelölni a meg találás időpontját is. Ezen kívül nem elég megadni csak a webcímet,
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hanem célszerű a szerző, a mű címe, webcíme és megtalálásának időpontja
irodalomjegyzékbe írása is (BERTÁNÉ, 2002). Pl. így:
BODNÁR, K.-NAGY I. (2000): Ismerős sem árt a diploma mellé.
http://www.magyarh…/archivumindex.php3?cikk (2000. 06. 23.)
A szövegben a hivatkozás más információhordozóéhoz hasonlóan törtéhet.
A SE Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) kiadott szabályzat szerint csak abban
az esetben lehet hivatkozni Internet-forrásra, HA AZ ADOTT MŰ EGY KIADÓ
TERMÉKE, ÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA A KIADÓ HONLAPJÁN
ARCHÍVÁLVA VAN.
Pécs, 2008. 12 22.
Dr. Harsányi László

