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FÓRIS ÁGOTA – BÉRCES EDIT 

Sport, gazdaság, terminológia 
Ebben a közleményben arra mutatunk rá, hogy a gyorsan változó gazdasági-
kulturális viszonyok mellett a nyelvi infrastrukturális feltételek biztosítása új szem-
léletű megközelítést kíván meg. Vizsgálatunk témájául azért választottuk a sport-
nyelv területét, mert a sportnak az emberek életmódjában, az emberi kapcsolatok-
ban, a gazdasági folyamatokban az utóbbi két évtizedben teljesen megváltozott a 
szerepe, s ez a változás a nyelvhasználatban is alapvetően más követelményeket 
támaszt. A sport társadalmi szerepében bekövetkezett változások, és a sportnyelv 
régi és új helyzetének összevetésével arra kívánunk rámutatni, hogy a gazdasági élet 
más területein is hasonlóan bekövetkező, és egymással összekapcsolódó változások 
új szemléletet és újfajta hozzáállást kívánnak meg. Következtetéseinkhez a wellness 
különleges társadalmi, gazdasági és sporton belüli szerepét és alakuló terminológiai 
rendszerét hozzuk példaként. 

1. A sport változásának tendenciái 
A XX. században lejátszódó tudományos, műszaki, gazdasági, társadalmi változások 
a sportot sem kerülték el. Amellett, hogy megváltozott magának a sportnak, ezen 
belül a pályákon, csarnokokban, úszómedencékben és más helyeken folyó verse-
nyeknek a jellege is, a legszembetűnőbben mégis a sportnak a gazdaságban, a társa-
dalom életében betöltött szerepe alakult át gyökeresen az elmúlt 40-50 évben. 

Nézzük meg milyen módon változott meg a szigorú értelemben vett sporttevé-
kenység, és ennek milyen gazdasági és társadalmi következményei vannak. 
– A versenyeken az egyre magasabb teljesítmény elérésének követelménye oda 

vezetett, hogy a nagyobb tömegek által művelt amatőr sport felkészülési feltét-
elei mellett nem lehetett megfelelő eredményeket elérni. A második világháborút 
követő időszakban gyorsan terebélyesedő bújtatott profizmus1 valójában a hiva-
tásos sport medrében kötött ki, a jegyzett nagy versenyeken az amatőr sport hát-
térbe szorult. 

– A nemzetközi színvonalú eredményeket felmutató sporttevékenység jól jöve-
delmező foglalkozás lett. 

– A hagyományos sportágak mellett nagy számban jelentek meg újak, ezek egy 
része új nyugati sport (pl. aqua-jogging, inline skating, kite, skateboarding / 
gördeszkázás, softball, snowboard, spinning), más részük a távol-keleti kultúra 
ősi vallási vagy harcászati hagyományaiból eredeztethető (pl. sumo, dzsúdó, ka-
rate, jóga, kendo, taj-csi, taekwando). Az új sportágak utáni érdeklődés oka 
többrétű. Többségük az ember testi-szellemi épülésének évszázados hagyomá-
nyaira épül, ilyenek például a távol-keleti kultúra területéről származók. E spor-

                                                        
1 A „bújtatott profizmus” az a jelenség, hogy amatőrnek feltüntetett versenyzők fegyveres testüle-
teknél, főhatóságoknál, vállalati központokban, sportálláson fizetésként kapták a sportteljesítmé-
nyért járó díjazást. 
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tok középpontjában az egyén áll. Döntő többségük művelése nem igényel nagy 
létesítményeket, felszereléseket és eszközöket, a mai életkörülményekhez jól 
igazíthatók. Bár korábban nem versenysportként űzték, nyugati meghonosodá-
suk után többnek igyekeznek nagy versenyszerű (például olimpiai) nyilvánossá-
got szerezni. 

– A versenyek televíziós közvetítése a pályákról, csarnokokból az emberek köz-
vetlen közelébe, a lakásokba vitte a sportot. 

– Míg a lakosság életfeltételeinek megváltozása, az ifjúság egyre több időt lefog-
laló tanulási feltételei, a szórakozás egyre bővülő lehetőségei tömegeket vontak 
el az aktív sportolástól, addig a nagy világversenyek utáni érdeklődés hatalmas 
méretekben megnőtt. 

– Megnőtt az igény az egyéni elfoglaltsághoz igazodó sportolási lehetőségek, 
vagyis az egyéni sportok iránt. Néhány klasszikus sportág (sí, úszás, tenisz) iránt 
újra kibontakozó igény tömegsportszerű felvirágzást mutat, s az érdeklődés pa-
lettáján újabb sportágak jelentek meg (pl. aerobik, fallabda, fitness). 

– Felvirágzott a sportszereket gyártó ipar. 
– Járulékos bevételeivel együtt hatalmas jövedelmeket biztosít a nagy világverse-

nyek szervezése. 
– Sokan élnek magas életszínvonalon a sport hozadékából. 
– A professzionális sport teljesítménybéli differenciálódása miatt a sportágak 

jelentős részénél a nemzeti bajnokságok feletti nemzetközi bajnoki rendszerek 
alakultak ki különböző kupa néven. 
Ezekből a változásokból kitűnik, hogy a versenysport elvesztette az egészség-

megőrző, egészséges életmódra nevelő szerepét, egészében alárendeltje lett az üzleti 
érdekeknek. Új módon jelenik meg viszont az egészséges életmódot támogató sport-
tevékenység a gyógyító, szolgáltató és vállalkozói tevékenység közös részeként, 
egyéni igényekhez szabott önkéntes választási és részvételi lehetőséget biztosítva. A 
sport szerkezete tehát alapvetően átalakult. Egyrészről a szórakoztató ipar egyik, 
hatalmas tömegek érdeklődési középpontjában álló ága lett, másrészről a sport ko-
rábban megfogalmazott célját, az egészség megőrzési funkciót új módon, a verseny-
zéstől eltávolodva, inkább az egészségügyi ellátás felé közelítve vállalja fel. Mind-
ezek a gyökeres változások gazdasági okok miatt jöttek létre, ugyanakkor a változá-
sok az anyagi érdekeltség átcsoportosulására is visszahatottak. 

2. Sport a gazdaságban 
Napjainkban a sport gazdasági vonatkozásait több szempontból kell megítélni, hi-
szen a szigorú értelemben vett sportesemények gazdasági előzményei és hatásai az 
eseménytől időben és térben távol is megjelennek.  
– Pénzügyi oldalról az élsport rendszerének működtetése nagy összegeket emészt 

fel. A versenyzők, edzők, közreműködők bére, a versenyen való részvétel költ-
ségei (utazás, szállás, szállítás stb.), létesítmények fenntartása, versenyek szer-
vezési költségei, sporteszközök beszerzési költségei stb. korábban el sem kép-
zelhető mértékben megnövekedtek. Napjainkban nem csak a működtetési kiadá-
sok magasak, hanem például a versenyző játékjogának a megvásárlása is nagy 
költséget jelent. Az esetek többségében egy klub sikeres szereplése a versenyző 
megszerzésének anyagi fedezetétől függ. A sporthoz kapcsolódó üzlet egyik je-
lentős területe éppen a versenyzők játékjogával való kereskedés lett. 
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– A létesítmények hiánya, a működtetés szűkös feltételrendszere a tömegsport 
korábbi értelemben vett működtetését nem teszi lehetővé. Köztulajdonban levő 
sportlétesítmények, főleg sportpályák estek a privatizáció áldozatául, helyükre 
benzinkutak, parkolók, bevásárlóközpontok kerültek. Az új sportlétesítmények-
ben új sporteszközök, főleg gépek jelentek meg. A fiatalok sportban való részvé-
telét a család anyagi támogatása, és részben a professzionális sport utánpótlás-
nevelésre szánt anyagi támogatása, és reklámszerződések fedezik. Az idősebb 
korosztálynak az egészségmegőrzés igényével megjelenő sportolási lehetőség 
megteremtését a kis magánvállalkozások vállalják fel. Ennek az anyagi bázisát a 
résztvevők saját forrásból biztosítják (ilyenek pl. a fitness-termek, wellness-
központok és -hotelek, fallabda-pályák, egyéb edzőtermek). 

– A versenysport árbevételében kis részt képez a rendezvényeken befolyt összeg. 
Hatalmas bevételt biztosít viszont a sokrétű reklámtevékenység, és a reklámtól 
nem független szponzori támogatás, a tv-közvetítés díja, a nagy rendezvények 
bevételéből való juttatás, nevelt játékosok játékjogának eladása. 

– Jelentős gazdasági haszonnal jár a nagy világ- és kontinens-versenyek szervezé-
se. A szervezők bevétele a reklámbevételekből, az utazásban, étkeztetésben, lé-
tesítmények építésében stb. érdekelt vállalkozások, sporteszközöket gyártók tá-
mogatásából tevődik össze, de szerepel benne a verseny közvetett gazdasági, 
kulturális, sok esetben politikai hatása miatt jelentős összegű állami és önkor-
mányzati támogatás is. Egy nagy világverseny gazdasági hatása egy térség fejlő-
désére jelentős hatást gyakorol. 

– A gazdasági ágazatok között méreteivel és bevételeivel jelentős helyet foglal el 
a sportszereket, eszközöket, létesítményeket előállító ipar. A különféle sport-
márkák elterjedése divatot teremt. A sportban mozgó pénzek jelentős része eb-
ből e szektorból származik. 

– Az idegenforgalom, a turizmus is jelentős gazdasági haszonra tesz szert a sport 
kapcsán. A nagyobb versenyekre, futball-mérkőzésekre, világbajnokságra, olim-
piára megérkező versenyzők és kíséretük mellett igen jelentős számú szurkoló 
érkezik, akik utaznak, esznek, isznak, alszanak, vásárolnak, amivel jelentős bevé-
telhez juttatják a versenyt rendező térséget, várost, régiót. 

3. A sport nyelve 
A sportban ugyanúgy, mint a tudományban, a gazdaságban és egyéb területeken, a 
XX. század elején indult meg a fent már említett gyors átalakulás. Ennek olyan jelei 
vannak, mint a nagy világversenyek, ezek között az olimpia rendszerének a beveze-
tése. Ezt a fejlődési periódust eleinte a tömegek sportolására épülő amatőr sport 
mozgalma jellemezte. A sporttal együtt új fogalmak jelentek meg, ennek következ-
tében létrejött a sport csoportnyelve, amely az egyes sportágak eszközeire, szabálya-
ira vonatkozó, a köznyelvből nagyrészt hiányzó lexikára és a köznyelv grammatiká-
jára és szintaxisára épült. A magyar sportnyelv hosszú ideig nagy számban használta 
a sporttal együtt átvett idegen szakszavakat. Ezek nagyobb része angol eredetű, kis 
részben voltak közöttük japán és más nyelvből átkerült terminusok is. Az 1930-as 
években Magyarországon indult sportnyelvi nyelvújítás magyarosítási folyamatként 
indult meg, amelynek során a Nyelvújítás által kialakított elveken, helyesen alkotott 
terminusokkal, kialakult a magyar sportnyelvnek a magyar nyelv rendszerébe illesz-
tett terminológiája. A magyarosított terminusokat az újságok, a hivatali szervek, az 
iskolai oktatás és a sportot művelők is következetesen és pontosan használták, ezért 



Fóris Ágota – Bérces Edit 

 120 

azok hamarosan elterjedtek. A sikeres magyarosítás ellenére azonban az idegen 
terminusok egy része tovább él az új magyar terminusok szinonimájaként. 

A magyar sportnyelv fejlesztése során kialakult a hivatalosan bejegyzett sport-
ágak terminológiája. Ezek gyakorlatilag minden esetben megtalálhatók az egyes 
sportágak szabálykönyvében, néhány esetben két- vagy többnyelvű szótáraiban. A 
szabálykönyvek létrehozásában nagy és meghatározó részt vállaltak a sportvezetők, 
az új terminusok szakmai tartalma és nyelvészeti kimunkáltsága pedig magas szintű. 
Nem készült el viszont a magyar sport értelmező szótára, ennek hiányát részben 
pótolják az említett szabálykönyvek és más leírások, de éppen napjainkban szüksé-
ges lenne egy ilyen adatbázis, az általunk alább tárgyalandó szaknyelvi problémák 
megoldásában. 

A napjainkat megelőző időszakban a magyar sportnyelv az egyik hatékony esz-
köze volt a sport tömeges elterjesztésének, továbbá a sporton belüli kommunikáció, 
és a tömegkommunikáció könnyű érthetőségének a biztosítója volt. A sporttal kap-
csolatosan az idegen nyelvi igény általában a következő esetekben lépett fel:  
– A nemzetközi szervezetek által kiadott szabálykönyvek, esetenként egyes köz-

lemények, versenykiírások fordítása stb. 
– Nemzetközi versenyeken való részvétel, hazai nemzetközi versenyek szervezé-

sével kapcsolatos levelezés, fordítás, tolmácsolás. 
– Nemzetközi sportszervezetekben való részvétel idegen nyelvi hátterének a bizto-

sítása. 
– Külföldi eredmények, események sajtón keresztül való követése. 

Ezek a csak esetenként előálló feladatok megoldhatók voltak tolmácsok, fordítók 
bevonásával, sok esetben egy-egy idegen nyelvet beszélő vezetővel. Jellemző mó-
don, az információs anyagok lassú továbbítási lehetősége miatt, nem szült ellent-
mondást a külső nyelvi közreműködés bonyolult és lassú módja. A hazai 
idegennyelv-ismeret közismerten alacsony szintje a sportolókra, edzőkre vonatkozó-
an is igaz, bár ezt a hiányt a ritkán előforduló külföldi szereplések kapcsán jól áthi-
dalta a külső segítség bevonása (vö. Bérces 2004). 

Érdemes megjegyezni, hogy: 
– a felsorolt nyelvi szolgáltatási igények egy adott sportágban viszonylag zárt és 

szűk körben váltak szükségessé, mint pl. az utazásszervezés, élelmezés, és leg-
inkább ezek köznyelvi ismereteire korlátozódtak; 

– idegennyelv-használat igénye a versenysportnak volt, a tömegsportnak alig; 
– a sportnyelv lexikai készlete lassan változott, a kialakult nyelvhasználat stabil volt. 

4. A sportnyelv megváltozott helyzete és feladatai a XXI. században 
A sportnak, mint az emberi tevékenység egyik formájának, továbbá társadalmon 
belüli szerepének, helyzetének valamint a gazdasági szférával való sokrétű összefo-
nódásának jelentős nyelvészeti vonatkozásai vannak. Mindenekelőtt a sportnyelvnek 
igazodnia kell azokhoz az új követelményekhez, amelyek a nyelvhasználattal szem-
ben előálltak a sport helyzetének megváltozásával. 

A közelmúltban megjelentek új sportágak, amelyek fogalmi és terminológiai 
rendszere nem ismert hazánkban. A rövid idő alatt népszerűvé vált sportok idegen 
terminusai elterjedtek és rövid idő alatt meghonosodnak. Sok esetben az idegen 
terminusok által jelölt fogalmak nem közismertek, még olyan is előfordul, hogy 
egyes szűkebb csoportok által adott értelmezések és terminológiai jelölések eltérnek 
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egymástól. Ennek az a következménye, hogy az e sportokkal kapcsolatos informáci-
ókat csak a beavatottak szűk köre érti pontosan. Ez a nyelvi állapot gátja lehet az 
adott sport további népszerűség-növekedésének. Ennek kiküszöbölésére az interne-
ten is számos szótárt és szójegyzéket lehet találni, amelyek ezeknek az új sportoknak 
a lexikáját tartalmazzák több nyelven, értelmezésekkel, definíciókkal (a példákat 
lásd a függelékben). 

A sportnyelv terminológiai gazdagodása nem csak az új sportágak megjelenése 
miatt történik, hanem a sport funkciójának megváltozása következtében is. A gazda-
ság – sport már említett összefonódása következtében a sportokkal kapcsolatosan 
használt terminusok között nagy számban jelentek meg a jog, a gazdaság, a pénzvi-
lág, az igazgatás, a hivatali nyelv terminusai, és nyelvi normái. Sok esetben nemcsak 
fogalom- és terminusátvételről van szó, hiszen a sport speciális viszonyai mellett a 
fogalom gyakran módosul, ezért a régi terminust megváltozott jelentéssel kell hasz-
nálni, vagy új terminust létrehozni a módosult fogalom jelölésére. Mindkét megoldás 
azzal jár, hogy csökken a kommunikáció egyértelműsége. Ugyanis, ha módosult 
jelentés jelölésére is változatlan formában használjuk a régi terminust, akkor mindig 
tudni kellene, hogy az adott beszédhelyzetben melyik értelemben alkalmazzák, tehát 
kontextusfüggővé válik a használata. Ha viszont az új helyen kicsit módosult foga-
lom jelölésére egy másik jelölő egységet vezetnek be, akkor két külön terminus jelöl 
egy lényegében azonos fogalmat. Ez a probléma úgy oldható fel, hogy pontosan meg 
kell határozni a szakmai ismeretek alapján, milyen mértékben változtak meg a foga-
lom meghatározó jegyei, s ez alapján kell dönteni arról, hogy fogalom-kiterjesztés 
vagy új fogalom kialakítása történt-e. 

Az egyes szakmai területek összefonódása következtében előálló nyelvi hatás 
valamennyi érintett szaknyelvre vonatkozik. A vizsgált esetben nem csak a sport 
oldaláról kell megismerni a jogi, gazdasági és a működésben érintett területek foga-
lomkörét és nyelvi elemeit, hanem fordítva is, a sport fogalmi és nyelvi rendszeré-
nek ismerete nélkülözhetetlen a sport jogi, gazdasági stb. ügyeinek intézése során. 

A sport egyrészről, mint a szórakoztató ipar része (ilyen a versenysport), de úgy 
is mint a szolgáltató ipar része (ilyen a wellness és sok más, az egészséges életmód-
hoz tartozó ág), érdekelt a sikeres reklámtevékenységben. A tömegek érdeklődésé-
nek a felkeltése részben a reklámok szövegének függvénye, de ugyancsak nagy 
szerepet játszik benne az adott sportnyelvnek a tömegek igényeihez való igazodása. 
Ugyanis nemcsak a sportra igaz, hogy azok a dolgok válnak népszerűvé, amelyek 
lényeges vonásai közismertek. Ezt bizonyítja a tv-közvetítések közismert népszerű-
sítő hatása. Nyilvánvalóan a célközösséghez igazított sportnyelv ebben a folyamat-
ban kitüntetett szerepet játszik. 

A sportnyelv helyzetét jelentősen megváltoztatta a nemzetközi kapcsolatok ki-
szélesedése, a sportesemények gyakoriságának növekedése, a kommunikációs fo-
lyamatok felgyorsulása. A gyakori, hosszabb-rövidebb időtartamú versenyek, kül-
földi „munkavállalások” azt követelik meg, hogy a vezetők, edzők többsége és ma-
guk a sportolók is a korábbinál lényegesen nagyobb számban ismerjenek jól idegen 
nyelveket, s ennek legyen része a sport nyelvének általuk művelt területe, és annak 
terminológiája. 

A magyar nyelvészek a sportnyelvvel elsősorban azért foglalkoztak, mert ez a 
magyar nyelv egyik legszélesebb körben használt csoportnyelve, és kiemelt szerepe 
volt az idegen nyelvű terminusok magyarítása terén, a stilisztikai kérdések és az 
idegen nyelvi hatások csökkentésében. Az írott sajtó sportrovatai, a rádió- és tv-



Fóris Ágota – Bérces Edit 

 122 

közvetítések nagy tömegekhez szólnak, ezért az újságírók, sportriporterek nyelv-
használata példa a magyar vagy idegen nyelvű terminusok elterjedésében. Ennek 
következtében egyfajta példamutatásként értékelték a sportnak a magyar nyelvhasz-
nálatban játszott szerepét (vö. pl. Bánhidi 1971, Feleki 1978, Pottyondi 1999). A 
terminológiai rendezetlenség szükségszerűvé teszi az idegen szavak használatát. 
Ilyen példák sorát szolgáltatják a Távol-Keletről hozott sportok, de szép számmal 
találunk nyugati eredetűeket is. 

Az egyik nagy problémakör tehát az új sportágak idegen terminusainak a magyar 
nyelv rendszerébe való beillesztésének az elmaradása. Gyakori, hogy egyes sport-
ágakban a magyar nyelvű kommunikációban nehezen kezelhető (fonológiailag, mor-
fológiailag nem adaptált stb.) idegen szavakat használnak, s nincs arra mutató jel, 
hogy ezeknek a magyar nyelvbe való beillesztésére lépések történnének. Kiemeljük, 
hogy a nem tisztázott nyelvhasználat mellett még nagyobb gondot jelent a nyelvi 
jelhez csatlakozó fogalom tisztázatlansága. Sok esetben egy-egy terminus szóalakja 
a tartalmi jegyek ismerete nélkül használatos, egyedi elképzelés alapján alakul ki a 
hozzávetőlegesen ismert fogalom tartalma. Egy másik problémakör, hogy a sport-
nyelvben is gyakran megjelenik a korábban már jól magyarított terminusoknak régi 
vagy újabb terminusra való cserélése. E folyamatban a tömegkommunikációnak 
jelentős szerepe van. 

A nyelvi közlés érthetősége, az információ tartalmának világos kifejezése min-
den gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató ágazatnak alapvető érdeke, hiszen a 
felhasználók meggyőzése, a kínálat értékesítése csak így biztosítható. Fontos tehát, 
hogy a szakma fogalmai pontosan legyenek meghatározva, és a fogalom lényeges 
tulajdonságait a terminusok visszatükrözzék. Így kapcsolódik össze a gazdasági 
érdek és a nyelvi egyértelműség. 

5. A wellness, mint élő példa 
A keleti sportok elsősorban a másik tiszteletére, a nyugati sportok pedig inkább az 
extrém körülmények és feltételek legyőzésére tanítanak, ami a szókincsükben is 
tükröződik. 

Mint említettük, az új irányzatokban jelentős az az ág, amely az egészséges 
életmód, az ehhez kapcsolódó testi, szellemi, étkezési és életviteli feltételek kialakí-
tását és gyakorlását kívánja megvalósítani. Ennek az egymással kétségtelenül össze-
függő, sok komponensből összetett célrendszernek az egyes elemei mind megtalál-
hatók a sport klasszikus ágaiban, azonban nem képeztek egységes, egymás hatását 
erősítő tevékenységsort. Az új, testkultúrát, egészséges életmódot, szellemi és lelki 
tréningeket is magukba foglaló sportoknak (aerobik, fallabda, fitness, karate stb.) 
kétségtelenül sok közös vonása van más korábbi sportágakkal (talajtorna, ritmikus 
sportgimnasztika, tenisz stb.) és elsődlegesen a fizikai képességek fejlesztésére kon-
centrálnak. Több közülük a versenysportok sorába lépett, például az aerobik már 
világbajnokság szervezésig is eljutott.  

Teljesen más megközelítéssel szándékozik a kifogástalan életminőséghez juttat-
ni az embert a wellness, amelynek eszközrendszerében célszerűen választott sportok 
mellett táplálkozási, életviteli (étkezési, munka és pihenés szervezési stb.), pszicho-
lógiai, és filozófiai elemek is keverednek. Ez az összetett jelleg az általános célkitű-
zés megfogalmazásából egyértelműen kirajzolódik, sok esetben azonban a korláto-
zott lehetőségekhez kötött megvalósíthatóság miatt különböző helyeken és esetekben 
más-más elemre helyezik a hangsúlyt. A wellness legáltalánosabb céljának meghatá-
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rozásával, a tökéletes élet kibontakoztatásával, a vele érintkezésbe kerülők egyetér-
tenek, mégsem alakult ki általánosan elfogadott fogalmi definíciója annak, amit 
ezzel a terminusként használt szóval jelölnek. A fogalom meghatározásban tapasz-
talható nemzetközi és magyar bizonytalanság abból ered, hogy az általánosított 
fogalom meghatározásában olyan jegyeket is fel akarnak tüntetni, amelyek csak 
egyes fajtáira jellemzők (Fóris 2005). 

A wellness terminus nehezen definiálható. Van, aki a semmittevés művészetének 
nevezné (vö. Szabó 2002), mely professzionális marketing háttérrel rendelkező 
életszemlélet, életérzés, filozófia, mozgalom és egyben a modern gazdaság egyik 
hajtórugója. Úgy is mondhatnánk, hogy a túlhajszolt modern ember menedéke, ek-
lektikus, multikulturális egészségszemlélet, melynek központjában a jó közérzetre, 
fiatalodásra, újjászületésre és elégedettségre törekvő, fizetőképes fogyasztó áll, 
hiszen ahhoz, hogy a felgyorsult munkatempót és a megnövekedett munkaterhelést 
bírjuk, a szabadidőt is kénytelenek vagyunk intenzívebb és hatékonyabb módon 
tölteni. Fő területei: mozgáskultúra és fitness, kozmetika (test- és arcápolás), táplál-
kozás, turizmus, relaxáció, rekreáció, gyógyfürdőzés, természetgyógyászat és terápi-
ák. Vannak, akik még az asztrológiát és az ezotéria egyéb területeit is ide sorolják. A 
wellness hirdetői szerint relaxációs terápiának számít a masszázs, autogén tréning és 
a jóga is. A wellness-környezet olyan „mesterséges természet”, melynek célja a test, 
szellem és lélek harmóniájának ápolása illetve visszaállítása. 

A wellness mozgalomjellege abban nyilvánul meg, hogy céltudatos szervezetek 
hirdetik és népszerűsítik fő tételeit, az egészséges életmódra való törekvést, a rela-
xáció jelentőségét, a helyes táplálkozás fontosságát, a testi-lelki kiegyensúlyozottsá-
got, valamint a boldogságkeresést. Legfontosabb intézményei az International Well-
ness Institute, a Wellness Szövetség, a Fitness Akadémia, a szövetségekhez tartozó 
wellness-hotelek, wellness klubok és szakemberképző központok. 

A wellness tagadhatatlanul a modern, egyre inkább szolgáltatásokon alapuló 
gazdaság egyik hajtórugója, magyarul üzleti vállalkozás is, mely egy fizetőképes 
célréteget feltételez. Ez az egész koncepció egyik legellentmondásosabb pontja, hiszen a 
wellness szemléletet – legalábbis egy részét – már iskoláskorban kellene elsajátítani, 
elsősorban a helyes táplálkozási és testgyakorlási szokások kialakításával. Ugyan-
csak az ifjúkor csapdáinak kikerülésében segíthet az építő jellegű szabadidős tevé-
kenység és az önismeret. Természetesen itt a családi és baráti példa bír a legnagyobb 
súllyal. Ugyanakkor a wellness üzleti mivolta következtében Magyarországon csak 
nagyon szűk réteg engedheti meg magának (mind anyagilag, mind időbeosztás 
szempontjából) rendszeresen a wellness-hotelek látogatását vagy a klubtagságot. 

Újabb ellentmondás rejlik abban, hogy a wellness mozgalom a „vissza a termé-
szethez” filozófiáját hirdeti, de mindezt elsősorban mesterséges körülmények között, 
lehetőleg egy tető alatt igyekszik biztosítani. 

A wellness multikulturális jelenség, mely egyszerre divatszó és érték, a nyugati 
civilizáció szülötte, de mégis a világ minden tájáról táplálkozik, térbeli és időbeli 
határok nélkül. Például az alábbi, időben és térben egymástól távol eső elemeket 
találjuk a wellness irodalom tanulmányozása közben: amerikai spa-felfogás, arab 
iszapfürdő, finn masszázs, finn szauna, görögök, indiai filozófia, iszlám világ, japán 
shiatsu, kaliforniai szörfösök, keleti fürdő, kínai módszer, kínai orvostudomány, 
malajziai thai masszázs, mediterrán fogás, ősi Egyiptom, ősi népek: babilóniaiak, 
asszírok, médek, perzsák, régi római hölgyek, skót zuhany, sumérok szépítő eszközei, 
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svéd masszázs, szanszkrit orvosi tanulmányok, tibeti tálak, török fürdő, zsidók szent 
könyvei. 

A wellnesst érintő és alkotó számos szak- és tudományterület mind-mind a maga 
terminusaival gazdagítja a wellness szakszókincset. Szintén gyakori, hogy egy-egy 
tudományág csak közvetítőként működik, netán további specializálódott terminoló-
giát kölcsönöz a wellnessnek. Például a kardio edzés, areob edzés, anaerob edzés, 
capoeira-aerobik, core-board, csi-kung, drilling, hypoxi trainer, intervall edzés, 
kerékpár-ergométer, köredzés, pilates, power-jóga, rekortán talaj, spinning terminu-
sok mind a wellness fogalomkör mozgáskultúra halmazába tartoznak, de más és más 
szakterületről kerültek ide. Az orvostudomány és az orvosi műszerek terminusait 
ismerjük fel a kardio edzés és a kerékpár-ergométer kifejezésekben, az angol kato-
nai terminológiát a drilling-ben, a feltalálók tulajdonnevét a pilates és a spinning 
terminusokban.  

Például az orvostudományból, mint kölcsönadó, illetve közvetítő szakmából, a 
következő példákat találhatjuk a laikusoknak íródott Wellness Magazinban: adrena-
lin, antioxidánsok, argireline, az írisz fodorzónája, ballasztanyagok, béta-karotin, 
bioflavonok, biotin, BMI, ceramidok, citokynek, degenereatív betegségek, dehidratált 
állapot, dopamin, egyszerű szénhidrátok, endometriózis, esszenciális aminósavak, 
fenilalanin, fenilketunuria, flavonoidok, fluor-iontoferezis, folsav, fruktóz, gasztro-
enterológia stb. Primér, azaz kifejezetten az orvosi szaknyelv terminusának számít-
hatjuk a következőket: degenereatív betegségek, gasztroenterológia, krónikus 
mieloid leukémia, terhességi toxémia.  

Szembetűnő, hogy számos szállodai wellness terminusnak több variációja is van, 
mely lehet a következetlenség eredménye is, de jelentheti a versenytársaktól való 
elkülönülési szándékot is. Néhány példa a wellness hotelek szolgáltatásai közül: 
ADSL-Internet, AHA kíméletes bőrfiatalító kezelés, aromafürdő, aromakozmetika, 
aromaolajos masszázs, aromaterápia, aromaterápiás, testtekercselés, autogén tré-
ning, Ayurvéda, babaúszás, balneo-hydroterápia, balneoterápia-bébifelügyelet, 
cellulite kezelések, fényterápia, fitness tanácsadás, fizikoterápia, folyékony diéta, 
hydro- és elektroterápia, iszappakolás, kényeztető kezelések, kerépkárkölcsönzés, 
kezelés fitohormonokkal, növényi hatóanyagokkal, Kleopátra-fürdő, Kneipp-alkal-
mazás, Kneipp-terápia, komplex gyógykúrák, oxigénterápia. 

A wellness-turizmus terminológiájának egységessége elengedhetetlen kritériuma 
a sikeres marketing stratégiának, hiszen a már beavatott wellness közönség feltétele-
zi és elvárja a szolgáltatások és azok elnevezésének egységességét. Itt van jelentősé-
ge a wellness szövetségek és hotelszövetségek kritériumrendszerének. A legprecí-
zebben a német hotelek kritériumrendszerében olvasható, hogy mikor jogosult a 
szolgáltató a wellness név, majd az azt követő csillagok feltüntetésére egytől ötig 
terjedő skálán (vö. Wellness Stars, www.wellness-stars.de). A Magyar Turizmus Rt. 
ingyenes kiadványaiban tájékoztatja az olvasókat a wellness szállodák kritériumairól 
és felsorolja legfontosabb wellness szolgáltatások magyar nyelvű definícióját2 (vö. 
Gyógy + Wellness 2003). 

                                                        
2 Wellness szálloda: az a szálloda, amely megfelel a minimum háromcsillagos szállodákra előírt 
követelményeknek, az egyes szállodai szaktevékenységeket, illetőleg a szálloda által nyújtott 
szolgáltatásokat az erre vonatkozó szakképzettséggel rendelkező személyekkel látja el, az egészsé-
ges életvitelhez szükséges gasztronómiai, sport, relaxációs illetve wellness szolgáltatásokat nyújt, 
valamint közösségi programlehetőségeket biztosít, továbbá megfelel a 2. melléklet I/F pontjában 
meghatározott feltételeknek (54/2003. (VIII.29.) GKM rendelete).  
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A wellness terminológiájának felépítése, a fogalmak meghatározása, a definíciók 
megadása mind a sport, mind a gazdaság területén lényeges. A szolgáltatást kínálók 
a megfelelő fogalmak hiányában nem tudják egyértelműen megfogalmazni kínálatuk 
igazi tartalmát, az igénybe venni szándékozókat pedig a tisztázatlan fogalmak közöt-
ti választás állítja nehéz helyzet elé. Az általánosan megfogalmazott wellness esz-
köztárában határozottan megtalálhatók például a sport, az orvosi terápia, a pszichés 
gondozás, a szórakozás részei, ezért az általános fogalom meghatározásának hiánya, 
és a fajfogalmak hiánya gátja az optimálisan kialakuló felhasználásnak. 

A wellness elterjedésében, a szolgáltatások értékesítésében érdekelt vállalkozá-
sok, szervezetek felismerték, hogy a terminológiai zavar hátrányt jelent számukra a 
piacon való sikeres szereplésben. Ezt egyértelműen mutatja az, hogy a fogalmak 
értelmezésére lexikonokat, értelmező szógyűjteményeket adnak ki. Jó példát mutat 
erre Magyarországon a Wellness Szövetség által kiadott Wellness Magazin című 
újság, amely rendszeresen glosszáriumot közöl a használt fogalmak értelmezésére. 
Szintén pozitív kezdeményezés (és egyben üzleti vállalkozás) a Wellness Enciklopé-
dia kiadása (Heim 2004). 

6. Wellness szakemberképzés 
A wellness piac elsősorban az egészségturizmusra és a preventív, azaz megelőző 
fittségi életmódfelfogásra épül, melyhez elengedhetetlen a jól felkészített szakembe-
rek képzése.  

A Magyar Wellness Szövetség wellness szakemberképzésének öt fő szakterülete 
a) a wellness egészségturisztika és menedzsment, b) a wellness sportszakirány (tré-
ner), c) wellness terápia (egészségügy), d) wellness beauty (szépségipar) és e) a 
wellness életmódfejlesztés. Ezek további részterületekre bonthatók, melyek – a 
teljességre való törekvés nélkül – a következő tudományok és szakágak: táplálkozás-
tudomány, orvostudomány, természetgyógyászat, kozmetika, testkultúra, turizmus, 
ezotéria, grafológia, asztrológia, relaxáció, rekreáció, pszichológia, gyógytorna, 
radiesztézia, turizmus (vö. Zopcsák 2005). 

Az IWI (International Wellness Institute / Nemzetközi Wellness Intézet, 
www.iwi.hu) nem titkolja piaci indíttatását, mely szerint a wellness-koncepció piaci 
alapjainak megteremtésével, új szolgáltatási típusok bevezetésével, a keresleti és a 
kínálati oldal közeledésének elősegítésével munkahelyeket kíván teremteni, valamint 
az egészségturizmust és fitness ipart ki szeretné bontakoztatni. További céljai, hogy 
EU normákhoz is illeszkedő, és a magyar oktatási törvényeknek megfelelő képzési 
rendszere segítségével olyan wellness szakembereket készítsen fel, akik képesek 
hatékonyan együttműködni a magyar lakosság egészségi-fittségi állapotának fejlesz-
tésében. Fő tevékenységei: oktatás – szakemberképzés, szaktanácsadás, szakmai 
rendezvényszervezés, szakmai programok, előadások tartása, prevenciós „edző-
team”, valamint országos szakemberhálózat működtetése. Ebben számos magyar 
állami egyetem és más szervezetek közreműködnek, pl. a Semmelweis Egyetem 
Testnevelés és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézete (TFTI), a Magyar Gyógy-
tornászok Társasága, a Semmelweis Egyetem EFK Fizioterápiai Tanszéke, a Magyar 
Fitness és Személyi Edzők Szövetsége (MFSZ), a Magyar Turizmus Rt., a Magyar 
Wellness Társaság, a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari Idegenforgalmi Főiskolai 
Kar Idegenforgalmi Intézete (Zopcsák 2005). 

Az IWI képzési rendszerének négy fő területe: a) professzionális szak- és to-
vábbképzések a sporttudományok szakemberei részére (testnevelők, gyógytestne-
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velők, rekreációs szakemberek, humán kineziológusok, edzők, sportoktatók, szak-
edzők részére), b) professzionális szak- és továbbképzések egészségügyi szakembe-
rek részére (gyógytornászok, dietetikusok, orvosok), c) professzionális szak- és to-
vábbképzések a turizmus szakemberei részére (turisztikai menedzserek, program-
szervezők idegenforgalmi szakemberek részére), d) továbbképzések felső-, vagy 
középfokú szakirányú végzettségre épülő tanfolyamok, pl. személyi edző, ismeret-
terjesztő, életmódfejlesztő preventív fittségi tanfolyamok a lakosság számára: idős-
korúak életmódprogramja, gyermekek életmódprogramja, speciális populáció, (bel-
gyógyászati, vagy mozgásszervi problémával élők) életmódprogramja, prevenciós 
fittségi edzéstervezés és életmódprogram. Továbbá számos egyedi tanfolyamot hir-
detnek meg, és meghonosítottak olyan új szakterületeket, mint személyi edzés, angol 
wellness szaknyelv, fitness terápia, vagy wellness menedzsment, illetve a trainer, 
terapeuta, PT konzulens képzés.  

Az oktatás nyelve magyar mellett az angol, ahol a következő tanfolyam és elő-
adás elnevezéseket találjuk: alternatív mozgás, anatómia, Beauty, belgyógyászat, 
egészségturizmus, elsősegély, erőedzés, Fitball, gerinctréning, gyógyturizmus, intim 
torna, Angol Wellness/Fitness Szaknyelv, Fitness Instruktor tanfolyam, Gerinctré-
ning, Jógaoktató képzés, IWI Sportanimátor tanfolyam, kastélyszálló menedzsment, 
kommunikáció, komplementer medicina, masszázs, mozgástan előadás, MWT kritéri-
um rendszerének ismertetése, önismeret tanfolyam, Personal Trainer course in Eng-
lish, Polar OwnZone Trainer, reformtáplálkozás és főzés, relaxációs technikák, 
sporttáplálkozás, szálloda menedzsment, személyi edző konzulens tanfolyam, táplál-
kozás, terhelésélettan, Thallasso terápia, Thera – Band, Fitball Master Trainer, 
wellness alaptanfolyam, wellness és spa menedzser, wellness kismama tanfolyam, 
wellness menedzser tanfolyam, wellness mozgástrendek, wellness tanácsadó alap-
tanfolyam, wellness terapeuta, wellness tréner tanfolyam.  

Ma már minden fitness központban elterjedt, és az alapkövetelményhez tartozik 
a fitness instruktorok és a személyi edzők foglalkoztatása. Az állami szabályozásnak 
és a Személyi Edzők Szövetségének (MFSZ) köszönhetően ma már ezeket a munka-
köröket, csak sportszakmai OKJ-s végzettséggel és az arra épülő szakirányú tovább-
képzéssel lehet betölteni (kormányrendelet 168/2001). E szakemberek munkája 
elsősorban a vendégek fittségi edzésének hatékony segítésére, az edzéstervezésre 
koncentrálódik.  

7. Összefoglalás 
A XXI. század elején a társadalom, a tudomány, a gazdaság, a szórakozás és még sok 
más területen a különböző folyamatok erős integrálódása megy végbe, természetes 
tehát, hogy az életminőségünket meghatározó, többféle tényezőt kínáló tevékenysé-
gek integrált formában jelennek meg. Ezt láthatjuk megvalósulni a wellness sikeres 
és gyors elterjedésében. 

Mint arra rámutattunk, a gazdaságban, kultúrában, társadalomban lejátszódó 
gyors változások következtében a nyelvi infrastrukturális feltételek megteremtése is 
új szemléletű megközelítést kíván meg. A vizsgálatunk témájául választott sport az 
utóbbi másfél évtizedben jelentős változásokon ment át, szerepe és jelentősége alap-
vetően átalakult, amelynek a sportnyelvre is lényeges kihatásai vannak. A példaként 
ismertetett wellness gazdasági iparággá nőtte ki magát, a szolgáltatóipar fontos 
része. Terminológiájának leírása, a terminológiai rendszerének tisztázása, terminusa-
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inak rögzítése gazdasági érdek. A sport, a gazdaság, a nyelvészet interdiszciplináris 
együttműködése ezen a területen is elengedhetetlen. 
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