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1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
 

Az egészséges életmód alappillérei a táplálkozás és a rendszeres testmozgás. A táplálkozásra 
jellemző kiegyensúlyozott és változatos étrend, kevés só, sok gyümölcs, zöldség fogyasztása. 
A mai táplálkozási szokásokra jellemző a túlzott kalória mennyisség, amely zsír, szénhidrát, 
alkohol nagy mennyiségű beviteléből adódik, kevés a rostbevitel és túlzott a méreganyag 
felhalmozódás a szervezetben. A helyes táplálkozás kialakításánál oda kell figyelnünk az 
arányokra, mennyiségre és a minőségre (1. ábra) 

1. ábra: Táplálkozási piramis 

 

Forrás: 14 

A rendszeres testmozgás, amely a napi fizikai aktivitás része már nem csak a 
sporttevékenységet jelenti az egészség megőrzés szempontjából. Természetesen a 
táplálkozáson és a mozgáson kívül szerepe van a kiegyensúlyozott életvitelnek és megfelelő 
pihenésnek is. Cooper szerint az érzelmi egyensúlynak is kiemelkedő szerepe van a tökéletes 
közérzet kialakításában (2. ábra) 20. 
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2. ábra: A Cooperi egyensúly elv összetevői 

 

Forrás: saját szerkesztés 20 alapján 

2.  FIZIKAI AKTIVITÁS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI 
 

A fizikai inaktivitás jelenleg a negyedik vezető globális kockázati tényezőnek számít. A fizikai 
inaktivitás szintje sok országban emelkedik, amelyek jelentős hatást gyakorol a nem fertőző 
betegségek (NCD, Non-Communicable Diseases) előfordulási gyakoriságára és a népesség 
általános egészségére világszerte. Ma már vitathatatlan a rendszeres fizikai aktivitás 
szervezetünkre gyakorolt pozitív, preventív, védő és fejlesztő hatásai. Fontos cél fizikai 
aktivitás növelése és az nem fertőző betegségek megelőzése, melyhez nemzeti 
iránymutatásokra és globális ajánlások kidolgozására volt szükség. Ezek az ajánlások 
foglalkoznak a fizikai tevékenység gyakoriságával, időtartamával, intenzitásával, típusával és 
teljes mennyiségével 26.  

Az egészségi állapotra vonatkozó globális ajánlások középpontjában a nem fertőző betegségek 
elsődleges megelőzése a cél a fizikai aktivitás révén, amelyet a népesség szintjén kell 
megvalósítani.  A dokumentumok a klinikai ellenőrzés mellett készültek és a nem fertőző 
betegségek fizikai aktivitás révén történő kezelését javasolják.  

A fizikai inaktivitás a globális halálozás negyedik vezető kockázati tényezője (világszerte a 
halálozások 6 százaléka). Ez a magas vérnyomás (13%), a dohányzás (9%) és a magas 
vércukorszint (6%) következménye. A túlsúly és az elhízás a globális halálozás 5 százalékáért 
felelős 26.  

A fizikai inaktivitás szintje sok országban emelkedik, amelyek jelentős hatással vannak az 
emberek általános egészségi állapotára és a nem fertőző betegségek (NCD) előfordulási 
gyakoriságára, mint például a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a rák, 
valamint azok kockázati tényezőire, a megemelkedett vérnyomás, magas vércukorszint és 
túlsúly. A fizikai inaktivitás a mell- és vastagbélrák kb. 21–25 százalékának, a cukorbetegség 
27 százalékának és az vérellátás zavarokkal járó szívbetegségek fő oka (30 százaléka). 
Ezenkívül a nem fertőző betegségek ma már a teljes betegségterhelés közel felét teszik ki 26.  

A becslések szerint jelenleg minden 10 halálesetből 6 a nem fertőző körülményeknek 
tulajdonítható. 

A globális egészséget három tendencia befolyásolja: a népesség öregedése, a gyors, nem 
tervezett urbanizáció és a globalizáció, amelyek mind egészségtelen környezetet és viselkedést 

étkezés mozgás érzelmi 
egyensúly

tökéletes 
közérzet
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eredményeznek. Ennek eredményeképpen a nem fertőző betegségek növekvő gyakorisága és 
kockázati tényezői globális kérdéssé váltak, amelyek mind az alacsony, mind a közepes 
jövedelmű országokat érintik. A felnőtt betegségek terheinek közel 45 százaléka ezekben az 
országokban most a nem fertőző betegségeknek tulajdonítható.  

Számos alacsony és közepes jövedelmű országban a fertőző és nem fertőző betegségek kettős 
terheket rónak a társadalomra, és ezekben az országokban az egészségügyi rendszereknek meg 
kell felelniük a mindkettő kezelésével járó többletköltségeknek. Csökkenteni kell a 
szívkoszorúér-betegség és a stroke, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a vastagbélrák, az 
emlőrák és a depresszió kockázatát. Emellett a fizikai aktivitás az energiaköltségek 
meghatározó tényezője, és így alapvető fontosságú az energiaegyensúly és a 
testsúlyszabályozás szempontjából. 

 
Az egészségi állapotra vonatkozó globális ajánlások a fizikai aktivitásra az alábbi egészségügyi 
eredmények szempontjából elfogadottak (3. ábra):  
 

3. ábra: A fizikai aktivitás jótékony hatásai 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 1 alapján 

Az amerikai ajánlás szerint a rendszeres fizikai aktivitás előnyei közül erős bizonyíték van arra, 
hogy 2: 

 alacsonyabb a kockázata a korai halálozásnak, 
 kisebb a kockázata a koszorúér betegségeknek, 

x Szív- és érrendszer egészség (szívkoszorúér-
betegség, szív- és érrendszeri betegségek, stroke 

és hipertónia) 

• Metabolikus egészség (cukorbetegség és elhízás) 

• Izom-csontrendszeri egészség (csont egészség, 
csontritkulás) 

• Rák ellen (mell- és vastagbélrák) 

• Funkcionális egészség és az esések megelőzése 

• Depresszió. 
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 alacsonyabb a kockázata az agyi érkatasztrófának, 
 alacsonyabb a kockázata a magas vérnyomásnak, 
 alacsonyabb a kockázata a kedvezőtlen vérzsír értékek kialakulásának, 
 alacsonyabb a kockázata a 2-es típusú cukorbetegségnek, 
 alacsonyabb a kockázata a vastagbél daganatnak, 
 alacsonyabb a kockázata a mellráknak, 
 szerepe van elhízás megelőzésében, 
 szerepe van a fogyásban, különösen kalória bevitel csökkentés mellett, 
 fejleszti a szív-légzőrendszeri állóképességet és izomerőt, 
 szerepe van az elesések megelőzésében, 
 csökkenti a depressziót, 
 segíti a jobb kognitív funkciókat (időseknél). 

Közepes bizonyítékot találtak arra, hogy: 
 alacsonyabb a kockázata a csípőtörésnek, 
 alacsonyabb a kockázata a tüdőráknak, 
 alacsonyabb a kockázata a méhtest ráknak, 
 a fogyás után elért testsúly fenntartása könnyebb. 

 
A fizikai aktivitás pozitív hatása a szív- és érrendszerre:  
 

 javítja a szívizom vérellátását, 
 csökkenti a vérnyomást, 
 javítja a szív teljesítményét, 
 csökkenti a nyugalmi pulzusszámot, 
 kisebb az esély a vérrög kialakulására, 
 javítja általánosan a szervek vérellátását, 
 pozitív hatást fejt ki mind a vénás és artériás keringésre. 

 
A fizikai aktivitás hatása az anyagcserére: 
 

 növeli a hasznos koleszterinszintet, 
 csökkenti a vércukorszintet, 
 gyorsítja az anyagcserét, 
 csökkenti a testsúlyt, 
  

A fizikai aktivitás hatása a mozgás szervrendszerre: 
 

 csökkenti a csonttömeg vesztést, 
 csökkenti a kopásos megbetegedések kialakulásának az esélyét, 
 növeli az izomerőt, 
 növeli az ízületek mozgékonyságát, 
 javítja az egyensúlyt. 

 

3. A FIZIKAI AKTIVITÁS, REKREÁCIÓ ÉS A SPORT ÉRTELMEZÉSEI 
 

A WHO meghatározása szerint a fizikai aktivitás vázizmok által kifejtett mozgás, amely 
többletenergiát igényel. Ez a szándékosan széles meghatározás azt jelenti, hogy gyakorlatilag 
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mindenféle fizikai tevékenységet, beleértve a közlekedéshez kapcsolódó (gyaloglás vagy 
kerékpározás), a tánc, a mozgásos játékok, a kertészkedés és a házimunka, valamint a 
különböző sporttevékenységeket is ide soroljuk. A fizikai aktivitás növelése nem csupán 
egyéni, hanem társadalmi érdek is. Az egészségjavító fizikai aktivitás kifejezést gyakran 
használják az EU-ban, amely hangsúlyozza az egészséggel való kapcsolatot azáltal, hogy 
„minden olyan fizikai tevékenységre összpontosít, amely az egészségre pozitívan hat, 
indokolatlan kár vagy kockázat nélkül”22 alapján 28.  

A fizikai aktivitást három nagy csoportra oszthatjuk: 

1. Mindennapi fizikai aktivitás (munkahelyi, otthoni ház körül végzett napi fizikai tevékenység; 
aktív utazás gyalog vagy kerékpárral munkahely és iskola között). 

2. Mozgásos rekreáció (aktív szabadidő eltöltés: séta, kirándulás, túrázás, tánc, kerékpározás, 
kutyasétáltatás, aktív játék). 

3. Sport (rendszeres úszás, kerékpározás minimum 30 perc/hét; sportági edzések különböző 
szinten) 3. 

A társadalomban a rekreációs céllal űzött sporttevékenység kiemelkedő szerepet tölt be a fiatal 
korosztályok szocializációjában 10. Megtanít a siker és kudarc elviselésére és egymás 
megbecsülésére, szocializációra, konfliktuskezelésre nevel. A rekreáció nemzetközileg 
elfogadott értelmezésben a kellemes közérzet, a jól-érzés, a jól-lét megteremtése a fő cél, 
melynek eszköze lehet a sport. Társadalmi feladata a munkavégző képesség biztosítása, 
helyreállítása. Egyéni ösztönzője a szórakozás, felfrissülés. Célja a szabadidő minőségi 
eltöltése, melynek végeredménye társadalmi és egyéni szinten az életmód javulása. A 
rekreációs tevékenység célja lehet a munkaképesség megőrzése, teljesítő képesség javítása, 
belső motivációk, egészséges életmód kialakítása, minőségi élet élése. Belső motivációk a 
pihenés, szórakozás, kikapcsolódás, felüdülés, felfrissülés. A fejlett sport rekreációval 
rendelkező országokban, ahol a felnőtt lakosság több mint fele részt vesz valamilyen 
sporttevékenységben, a szabadidősportnak szemléletformáló és példamutató ereje van. A 
gyerekek a családban a sportos életformát követik ezáltal életformája lesz a mozgás a 
szabadidejében is. Magyarországon a sportolási szokásokat vizsgálva ma még nem általános ez 
az életforma, általában nincsenek alapok a sportos életmódra.  

A rekreációs tevékenységek csoportosítása közül a leggyakrabban használt a fizikai és szellemi 
rekreáció típus elkülönítése (1. táblázat).  

1. táblázat: Rekreáció csoportosítása 

Szellemi rekreáció Fizikai (mozgásos) rekreáció 

 nem sportág jellegű sportrekreáció 

kulturális tevékenységek, 
szórakozás, játék jellegű 

tevékenységek 

hobbi jellegű mozgás, 
természetjárás, túrázás, 
mozgásos népi játékok, 

lakásban végezhető 
gyakorlatok 

aerob sport, esztétikai sport 
erő sport, küzdősport, 

sportjátékok, téli sportok, 
vízi sportok, technikai 

sportok 

Forrás: saját szerkesztés 10 alapján 
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A fizikai rekreáció olyan szabadidőben végzett elfoglaltság, amely mozgásos tevékenységeket 
tartalmaz 9. A sportrekreáció sportágakhoz kötött mozgások összessége, amelyeknek szabályait 
betartja, alkalmazza. A fizikai rekreáció célja a jó közérzet biztosítása, amely kikapcsolódással 
és felfrissüléssel jár együtt. A rekreáció eleme is lehet a teljesítmény fokozás, de ez inkább a 
fiatalabb korosztályok jellemző vonása 10. A rekreációs célú sportolás a fizikai rekreáció 
csoportjába tartozik, melynek elsődleges célja az egészségmegőrzés, kikapcsolódás A két 
kifejezés nem szinonimája egymásnak, a mozgásos rekreációnak része a rekreációs céllal 
végzett sporttevékenység 8. 

A fizikai rekreációnak három irányzata alakult ki: a természetbe vágyódás (outdoor), az 
egészség megőrzés (fitnesz, wellness) és az élménykeresés (extrém, fun, kaland) 17. 
Értelmezésemben a fizikai rekreáció bővebb értelmezésű fogalom a szabadidősportnál, mivel 
olyan fizikai tevékenységeket is tartalmaz, amely nincs szabályokhoz, időhöz, intenzitáshoz 
kötve. 

A fizikai fittség (fizikai jólét állapota) feltétele alapvetően az egészséges életmód, a fizikai 
fittség eléréséhez pedig nagyban hozzájárul a motorikus képességek megfelelő szinten tartása. 
A fizikai fittség több összetevőjét a 4. ábra mutatja be 18. 

4. ábra: A fizikai fittség összetevői 

 

Forrás: 18 

Fittség, fizikai állóképesség (Physical Fitness)   

A szervezet fizikailag alkalmas és képes arra, hogy hatékonyan és eredményesen működjön a 
munka és a szabadidős tevékenységek területén, nemcsak egy meghatározott időpontban, 
hanem különböző életkorokban és életszakaszokban egy személy életciklusán belül. A fizikai 
fitnesz kifejezést két értelemben használjuk: Általános alkalmasság (az egészség és a jólét 
állapota) és a specifikus fitnesz (a konkrét sport- vagy fizikai aktivitás elvégzésének képessége). 
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A fitnesz további öt kategóriába sorolható: szív- és érrendszeri állóképesség, izomerősség, izom 
teherbíró képessége, rugalmasság és testösszetétel 5.  

A fizikai aktivitást két kategóriába szokták sorolni: alap fizikai aktivitás és az egészségfejlesztő 
fizikai aktivitás. 

Alap fizikai aktivitás (Baseline Physical Activity)  

Az alap fizikai aktivitás a mindennapi élet átlagos intenzitású tevékenységeire utal, mint például 
az állásra, lassan járásra és könnyű tárgyak emelésére. Az emberek eltérő mennyiségű 
alaptevékenységet végeznek. Azok az emberek, akik csak a hétköznapi alap fizikai 
tevékenységet végeznek, inaktívnak tekinthetők. 

Egészségfejlesztő fizikai aktivitás (HEPA: Health - Enhancing Physical Activity)  

Az egészséget javító fizikai aktivitás olyan tevékenység, amely az alapszintű tevékenységhez 
hozzáadva egészségügyi előnyökkel jár. Az ilyen típusú fizikai aktivitás példái a gyors séta, 
ugráló kötelezés, tánc, súlyemelés és a jóga. Néhány ember (pl. fizikai munkások) elegendő 
fizikai aktivitást végez már a munkahelyen, hogy megfeleljen az egészségjavító irányelveknek. 

A fizikai aktivitás heti mennyisége szerint négy csoportot különítünk el (2. táblázat). 

2. táblázat: A heti fizikai aktivitás szerinti csoportok 

Fizikai aktivitás 
szintje 

Mérsékelt 
intenzitású 
fizikailag aktív 
percek hetente 

Általános 
egészségügyi 
előnyök 
összefoglalása 

Megjegyzés 

Inaktív Az alapszinten túl 
nincs fizikai aktivitás 

Nincs előny Az inaktív élet 
egészségtelen 

Alacsony aktivitású Az alap fizikai 
aktivitás fölötti 
aktivitás, de 
kevesebb, mint 150 
perc egy héten 

Néhány előny Az alacsony aktivitási szint 
egyértelműen előnyösebb 
az inaktív életmódhoz 
képest. 

Közepes aktivitású 150 perctől 300 
percig hetente 

Lényeges 
előnyök 

Ennek a tartománynak a 
legmagasabb szinten 
végzett aktivitás további és 
kiterjedtebb egészségügyi 
előnyökkel jár, mint az 
alacsonyabb aktivitás. 

Magas aktivitású Több mint 300 perc 
egy héten 

További 
lényeges 
előnyök 

További egészségügyi 
előnyökkel jár. 

Forrás: saját szerkesztés 2 alapján 

 

Az inaktív csoporton kívül három csoportba sorolhatjuk az egészségfejlesztő fizikai aktivitást. 
A közepes és magas aktivitásúaknál lényeges egészségügyi előnyökkel járhat az alapszinten 
túli heti 150 percnél több ideig tartó testmozgás. 

Edzés/testedzés/sportedzés (Exercise /Exercise training)  
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A testedzés egy olyan fizikai aktivitás, amely a fizikai állapot egy vagy több összetevőjének 
javítására és / vagy fenntartására tervezett, strukturált és ismétlődő testmozgásból áll. A fizikai 
állapot függ az egyéni tulajdonságoktól és azok összefüggéseitől.  

A rekreációs céllal végzett sportedzés fontos összetevője a rendszeresség és szakember által 
ajánlott tartalom. Természetesen megfelelő helyszín és szolgáltatás kiválasztása is elsődleges, 
amely többek között függ a nemtől, életkortól, beállítottságtól és a fizikai állapottól.  

„Rekreációs edzésen a lehetőleg gyermekkortól, szabadidőben, folyamatosan és rendszeresen, 
heti 3-5 alkalommal 20-40 percen át, a maximális pulzus 65-85%-nak megfelelő 
ingererősséggel, az egészség érdekében végzett, döntő mértékben aerob állóképesség jellegű, 
olyan mozgások végzését értjük, amelyeknek alapvető célja a testi, lelki felfrissülés 10.”  

A rekreációs edzés abban különbözik a versenyedzéstől, hogy célja a jó közérzet, a 
kikapcsolódás és az optimális egészség állapot elérése és megtartása, míg a versenyedzés célja 
az öröklött adottságok felső határáig történő teljesítményfokozása (3. táblázat). A 
legnépszerűbb tevékenységek a gyaloglás, kocogás, futás, kerékpározás, úszás, aerobik több 
típusa, gimnasztika, nordic walking, jóga. Optimális, ha a tevékenység adagolható és 
ellenőrizhető 12. 

A rekreációs- és a sportedzés jellemzői közül folyamatosság és rendszeresség közös 
tulajdonság. A célja, a heti edzés száma, az edzés inger erőssége, a korosztálya nagy eltéréseket 
mutat, ezért az alkalmazandó módszertan is változó. A sportedzésnek is egyik célja lehet az 
egészség megőrzés, de fő célja a csúcsteljesítmény elérésére irányul és rendszeres versenyzést 
tételez fel. 

 

3. táblázat: A sport- és rekreációs edzés tulajdonságai 

 

Forrás: 12 
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Ezzel ellenszembe a rekreációs edzésre járók nem biztos, hogy versenyeznek, de nem kizárt, az 
egyén vagy a csapat elhatározásától függ, hogy melyik formát választja 12.  
Háztartáshoz kapcsolódó fizikai aktivitás (Household Physical Activity)   
A ház körül, a háztartásban végzett testmozgások tartoznak (például söprögetés, felmosás, 
ablaktörlés, fűnyírás) 5. 
 
Szabadidős fizikai aktivitás (Leisure Time Physical Activity)  
Olyan fizikai aktivitás, amelyet szabadidőben végzünk. Lehet testedzés, sport, rekreációs 
tevékenység, amely nem munkahelyi, aktív közlekedés vagy háztartáshoz kapcsolódó fizikai 
aktivitás. 
 
Foglalkozáshoz kapcsolódó fizikai aktivitás (Occupational Physical Activity)   
A személy foglalkozásához kapcsolódó fizikai aktivitás, amelyet munkája keretében végez 
rendszeresen (például séta, emelés, húzás, tolás, cipelés, lapátolás) 5. 
 
A statisztikai adatok alapján 10-ből 6 ember soha vagy csak néha sportol, és minden évben 1 
millió halál köthető a fizikai inaktivitáshoz a WHO európai régiójában 22 alapján 27.  

Az állapot javítására a WHO ajánlást dolgozott ki, amelyben négy helyszínt emel ki fizikai 
tevékenység végzésére: az otthont, az iskolát, a munkahelyet és a szabadtéri közösségi 
színtereket. Az otthon végzett házimunka és kertészkedés is beletartozik a tágabb értelmezésű 
fizikai tevékenység fogalmába. 

A munkahely és az otthon közötti tömegközlekedés igénybevétele, a gyalogos vagy kerékpárral 
történő közlekedés is a fizikai aktivitás kategóriájába sorolható (5. ábra). Emellett a fiatalok 
iskolában, szünetben végzett testmozgása vagy a szervezett sporttevékenységek, és a 
szabadidőben végzett kirándulás, kerékpározás, kutyasétáltatás is fizikai aktivitásnak 
tekinthető. Az EU kiemeli, hogy fontos a biztonságos és vonzó környezet biztosítása, mely 
aktív közlekedésre és fizikai aktivitásra ösztönöz a mindennapi életben.  

Otthon kiegészítő tevékenységnek ajánlja, hogy egyensúlyozzunk vagy nyújtsunk TV nézés 
vagy fog mosás közben. A fizikai aktivitás a munkahelyen növeli a termelékenységet. Szálljon 
le egy két megállóval hamarabb a tömegközlekedésről és sétáljon el a munkahelyéig. 

WHO a szabadtéri aktivitást ajánlja elsődlegesen, például a bicikli utak és zöld területek segítik 
a rendszeres fizikai aktivitást. A közösség számára elérhető kondi parkok, felnőtt játszóterek, 
parkok növelik a szociális integrációt és az egyéni fizikai aktivitást. 

Az életcikluson át tartó rendszeres fizikai aktivitás lehetővé teszi a jobb minőségű és hosszabb 
életet. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5. ábra: A fizikai aktivitás helyszíneit más paraméterek jellemzik (aerob, erő, állóképesség, 
egyensúly). 

 

Forrás: 22 

Számos, a városiasodáshoz kapcsolódó környezeti tényező megakadályozhatja az emberek 
fizikailag aktívabbá válását. A fizikai aktivitás a sporttudomány egyik központi témája, 
melynek vizsgált területe például a sportbeli teljesítményfokozás is. Az egészségtudomány 
szempontjából a fizikai aktivitás egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre fókuszál, 
pontosabban a betegségek megelőzésében és kezelésében betöltött szerepét kutatja 3. 
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4. ÖN ELHÍZOTT? MILYEN A TESTALKATA, ÁLLÓKÉPESSÉGE? ÖN 
MENNYIRE ÉRZI MAGÁT FITTNEK? 

 

4.1. BMI (TESTTÖMEG-INDEX) 

A BMI − magyar nevén testtömeg-index − az az érték, ami egy ember testmagasságának (m) 
és testsúlyának (kg) hányadosából jó iránymutatót ad az illető egészségi állapotáról. 
Népszerű, de csak iránymutatást ad. 

A BMI kiszámításának képlete: 
testsúly (kilogrammban) ÷ testmagasság (méterben) ² 
Pl. ha valaki 180 cm és 65 kg, akkor 
65 ÷ 1,8 ²  =  65 ÷ (1,8 × 1,8)  =  20,6 

A soványság a 18,5 alatti érték illetve a túlsúly, elhízás 25 feletti tartomány: 

4. táblázat: BMI értékek és kategóriák 

TESTTÖMEGINDEX (KG/M2) KATEGÓRIA 
< 16 súlyosan sovány 
16 – 16,99 mérsékelten sovány 
17 – 18,49 enyhén sovány 
18,5 – 24,99 NORMÁLIS TESTSÚLY 
25 – 29,99 túlsúlyos 
30 – 34,99 I. fokú elhízás 
35 – 39,99 II. fokú elhízás 
> 40 III. fokú elhízás 

 

Forrás: saját szerkesztés 18 alapján 

Gyermekek esetében a fent említett kategóriák nem használhatók. Náluk percentilis táblázatot 
alkalmaznak külön. 

Magasság-derékbőség arány 
 
Mérje le a dereka körméretét és számolja ki, kevesebb-e mint a testmagassága fele (inchben 
mérve – 1 inch=2,54cm). A magasság-derékbőség legalább 2:1 arányával a várható élettartam 
megnövelhető, a British Nutrition Foundation szerint. Ha ezt az arányt tudja tartani, megnöveli 
például a szív és keringési problémák elkerülését 19. 
„Elhízás akkor áll fenn, ha a has körfogata nőknél 88 cm, férfiaknál 102 centiméter feletti.” – 
kezdte a fiatal- és időskori elhízásról tartott előadását dr. Pusztai Péter endokrinológus. A 
legfrissebb adatok szerint európai viszonylatban a magyarok kifejezetten túlsúlyosnak 
számítanak 25. 
A metabolikus - x szindróma elhízást okozhat, aminek jellemzője tünetei a magas vérnyomás 
és inzulinszint, valamint az alacsony HDL (úgynevezett. „jó”) koleszterinszint. Mivel sokáig 
nem vesszük észre a betegséget, mert tünetei nem okoznak problémát „néma gyilkosnak” is 
nevezik. Metabolikus - x szindróma betegségre utalhat, ha férfiaknál 94, nőknél 80 centiméter 
feletti haskörfogat alakul ki 25. 
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Derék-csípő arány 
 
Ez a mérőszám a derék és a csípő kerületének a hányadosát jelenti, amelyet, az egyik 
leggyakrabban használják elhízás mértékének megállapítására és az egészségügyi veszélyek 
előrejelzésére. „A derék kerületét a törzs legkeskenyebb részén, a legalsó borda és a csípőcsont 
között, a csípő kerületét pedig a combcsont nagytomporánál mérjük a lábak zárt állása mellett.” 
A WHO adatai szerint férfiaknál a 0,9 nők esetében a 0,85 feletti derék-csípő arányérték 
tekinthető problémának, ez már az elhízott kategória. Ilyenkor már akkora a zsírfelhalmozódás, 
hogy megnövekedett egészségügyi kockázatokkal járhat együtt 18. 
 
Testalkat típusok 
 
A testalkatunkat egy részben örököljük, másrészben a szerzett szomatikus tulajdonságainak 
összessége. Függ a csontváz rendszerünktől, vázizomzat és a zsírszövet mennyiségétől és 
eloszlásától. Testalkatunk már sokat elárulhat az egyéni fittségi állapotunkról: A fitt emberek 
izmosak, sportosak és nem alultápláltak vagy elhízottak. A testalkat meghatározását 
szomatotipizálásnak nevezzük 18.  
A Heath-Carter módszerrel találkozunk a legtöbbet, ez a legelterjedtebb. Az alapja a különböző 
szövettípusok (zsír, izom, csont) és szervrendszerek dominanciája szerint endomorf, mezomorf 
és ektomorf testalkat-komponenseket határozott meg. Az első komponens, az endomorfia 
relatív kövérséget mutatja. A második komponens, a mezomorfia a relatív robuszticitás, míg a 
harmadik komponens az ektomorfia, a relatív nyúlánkságot jelenti. Az egyes komponensek 
megjelenését 1-től 7-ig terjedő számok jellemzik. Ennek megfelelően az endomorf típust 711, 
a mezomorf típust 171, az ektomorf típust 117 számcsoporttal jellemezhető. A 444 számcsoport 
az átlagos testalkattípust jellemzi 18.  
 

6. ábra: Testalkat típusok 
 

 
Forrás: 11 

Az ektomorf (ectomorph, leptomorf = nyúlánk) alkatúaknak testzsír százalékuk alacsonyabb az 
átlagnál, de nekik is szükségük van rendszeres testmozgásra. A testalkatuknak megfelelően 
kialakított edzésben az erősítő és állóképességet javító mozgások legyenek a dominánsak, így 
sokat javíthat állóképességükön, közérzetükön, és erőnlétükön. A csöves csontjaik hosszabbak 
és vékonyabbak. 
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Mivel ezek az emberek lassan híznak, de az izomtömegük is lassan növekszik, gyorsan 
elfáradnak, ezért oda kell figyelni a fokozatosságra és az intenzitásra. Kevesebb kardio típusú 
edzésre van szükségük 7. 

Az endomorf (endomorph, piknomorf, robusztus, vaskos testalkat,) testalkatúak legjellemzőbb 
tulajdonságai, hogy anyagcseréjük lassabb az átlagnál, emiatt könnyebben raktároznak el 
nagyobb mennyiségű zsírt. A többlet mennyiség a hason a fenéken illetve combon jelenik meg. 
Könnyen lesz túlsúlyos, elhízott, de könnyen is izmosodik. Az ilyen testalkatúaknál az izom- 
és zsírszövetek megfelelő arányát kell elérni, mivel testzsír százalékuk is magasabb. Az ilyen 
testalkatúaknak javasolt sok kardióval, például futással vagy biciklizéssel edzeni heti ötször 7. 

A mezomorf (mesomorph, metromorf = atléta alkat) testalkatúaknak válluk széles, csípőjük 
keskeny tehát ideális alapokkal rendelkeznek. A csontozatuk erős. Anyagcseréjük gyors, 
könnyen égetik a kalóriákat. Rájuk jellemző az atlétikus testfelépítés (nőknél a homokóra, 
férfiaknál a téglalap alkat).  A mezomorf alkatúak olyan szerencsések, hogy kevés edzéssel is 
tökéletes alakot formálhatnak, nem úgy az ektomorf és az endomorf testalkatúak.  Számukra 
legjobb mozgásforma, a testépítés, de bármilyen új sportot gyorsan tanulnak. Akár erősítő, akár 
kardió edzés is megfelelő nekik. A súlyzós edzésnél a lényeg, hogy minden izmukat 
folyamatosan terheljék és kis súlyokkal, de magas ismétlésszámmal dolgozzanak 7. 

Plank 
Képes a plank pozíciót két percen át kitartani?  

 

 

Forrás: 24 

Az átlagban csak a fele ideig tudjuk tartani szabályosan a testhelyzetet. Ehhez a teszthez 
mentálisan is fel kell készülni, koncentrálást igényel. Ha több kísérlet ellenére nem sikerül, 
akkor nincs megfelelő kondícióba a vázizomzata, a törzsfeszítőid vagy túl sok önön a felesleg 
19. Bármelyik igaz lehet, jelként fogja fel!  
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A Guinness World Records szerint Mao Weidong, aki "leghosszabb ideig volt plank 
helyzetben" címet viseli, az ideje 08:01:00. Nyolc óra. Képzeljük el, hogy ebben a 
testhelyzetben töltjük a teljes napunk egyharmadát. 
Az edzések keretében 20-30 másodpercig tartó plank gyakorlatot végezzen nagy átlagba 24. 
 
Üljön le és álljon fel! 
 
Üljön le a földre! Majd anélkül, hogy a gyorsaságra törekedne, álljon fel úgy, hogy a kezeivel 
minél kevesebbet segít. dr. Claudio Gil Araújo, (a rio de janeiro-i Clinimex orvos igazgatója) 
szerint ezáltal minden életkorú embernél megjósolható a fizikai erő, a hajlékonyság és a 
koordináció aktuális szintje. Sőt az is, mennyi ideig fog élni. Dr. Araújo több mint 2 000, 51-
80 év közötti idős emberen végezte el a tesztet. Az összesen adható 10 pontot két részre osztotta, 
a leülést és a felállást is 1-től 5-ig pontozta. Minden alkalommal mikor a kéz vagy a térd földet 
ért, levett egy pontot. Akik 8 pontig jutottak, ők kétszeres valószínűséggel haltak meg 6 éven 
belül. Akik 3 vagy annál kevesebbet pontot értek el, náluk ez a valószínűség 5-szörösére 
emelkedett. 
 
A szakértők véleménye szerint a teszt arra is jó, hogy megtanítsa: a fittségünk idősebb korban 
is nem csak az erőről, de az ügyességről, mozgáskoordinációról is szól. Fejlessze ezt is 
folyamatosan, a gyengeségeidre fókuszálva 19. 
 
A motorikus tesztek közül a Hungarofit és Netfit gyakorlatait ismertetjük. Lényeges, hogy a 
végrehajtás megfelelő, fizikai terhelésre kellőképpen felkészítő bemelegítést végezzünk. A 
mozgást elsőként néhány mérsékelten nyújtó hatású gyakorlattal kezdjük, amely az izomzat 
tónusát optimalizálja, és az izomfeszültséget oldja. Utána iktassunk be néhány perces 
keringésfokozó blokkot, amely tartalmazzon járást, futást és szökdelést, majd ismét nyújtó 
hatású gyakorlatok kövessenek, de ezúttal nagyobb mozgásterjedelemmel, alaposan 
bemelegítve a fontos ízületcsoportokat. A bemelegítést mindenképpen intenzív, szökdeléseket, 
nagy iramú futásokat tartalmazó keringésfokozó gyakorlatokkal fejezzük be. 

Hungarofit tesztek 18 
 
A tesztek feladatait gyermekek és fiatal felnőttek között még használják, de általános és 
középiskolákban már a nemzetközi Netfit az elfogadott.  
 
A Hungarofit teszt rendszer a következő feladatokat tartalmazza: 
 

 Helyből távolugrás, páros lábbal (m); 
 Lökés egy kézzel dobóterpeszből az ügyesebb kézzel, tömött labdával (m); 
 Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db); 
 Tömött labdavetés (dobás) két kézzel, a fej főlőtt hátra (m); 
 Hasonfekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig (db); 
 Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig (db); 
 Cooper-teszt: 12 futás/kocogás vagy úszás (indokolt esetben 6 perc futás/kocogás); 

vagy alternatív lehetőségként: 2000méter vagy 1mérföld (1609méter) síkfutás 18. 

 
 
Helyből távolugrás, páros lábbal 
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A feladat célja a láb dinamikus erejének mérése. Szükséges eszköz egy mérőszalag. 
Kísérletek száma maximum három lehet. 
Gyakorlat 
Kiinduló helyzet: A személy az elugró vonal mögött vállszéles terpeszállásba helyezkedik el, 
lábfejei párhuzamosak, cipője orra a vonalat nem érinti. 
Feladat: A személy térdhajlítást és ezzel egyidejű páros karlendítést végez hátra, hátsó rézsútos 
mélytartásba, majd páros lábú elrugaszkodással és páros karlendítéssel előre igyekszik minél 
nagyobbat ugrani és páros lábbal érkezni a talajra. 
Értékelés: Az ugróvonalra merőlegesen, a cipő sarka és az elugró vonal közötti legrövidebb 
távolságot mérjük 1 centiméteres pontossággal. A mérések előtt lehetőséget kell adni 
bemelegítő ugrásokra. A próba során maximum 3 kísérleti lehetőség van, és a legnagyobb ugrás 
eredményét vesszük figyelembe, és táblázat segítségével átszámítjuk az eredményt pontértékre 
18. 
 
Lökés egy kézzel dobóterpeszből az ügyesebb kézzel, tömött labdával 
 
A feladat célja a kar-, a törzs- és a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése. 12 éves korig 
2 kg-os, 12 éves kor felett 3 kg-os tömött labdára és mérőszalagra van szükség. 
Kísérletek száma maximum három lehet. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy a dobóvonal mögött a dobókarjával ellentétes oldalú 
harántterpeszbe áll úgy, hogy a lábával nem érinti a vonalat, a testsúlya főleg a térdben hajlított 
hátul lévő lábán van, a tekintete a dobásirányába néz, a tömött labdát a csuklóban hátra hajlított 
dobókezében, a dobókar oldali válla előtt tartja. 
Feladat: A személy a hátul lévő láb nyújtásával, a törzs dobásirányba fordításával és a dobókar 
kinyújtásával, a lehető legmesszebb löki ki a labdát. Amíg a tömött labda érinti a kezét, a 
személynek a dobóvonal mögött kell maradnia, kilökés előtt és közben a dobóvonalat nem 
szabad érintenie, az elől lévő lábát nem emelheti el a talajtól. 
Értékelés: a dobóvonal közepe és a labda dobóhelyhez legközelebbi részének talajra érkezési 
helye közötti távolságot mérjük 5 cm-es pontossággal. A bemelegítő dobásokat követően, 
maximum 3 kísérleti lehetőség van és a pontérték átszámításakor a legnagyobb dobás 
eredményét vesszük figyelembe 18. 
 
Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, folyamatosan, kifáradásig 
 
A feladat célja, hogy a vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességét tudjuk mérni. Az 
időt ideális stopperórával ellenőrizni. Az időtartam a nőknek/lányoknak maximum 1,5 perc, 
férfiaknak/fiúknak maximum 4 perc. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy vállszélességű mellső fekvőtámaszban helyezkedik el, ujjai előre 
néznek, törzse egyenes, feszes, feje a törzs meghosszabbításában van, térde nyújtott, lábai 
zártak, karja a talajra merőleges. 
Feladat: A személy egyenletes, nem gyors tempóban karhajlítást és nyújtást végez, miközben 
törzse feszes marad. 
Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélkül, szabályosan végrehajtott ismétlések 
számát vesszük figyelembe és rögzítjük az eredményt a pontérték táblázat alapján 18. 
 
Tömött labda dobása hátra, két kézzel, a fej fölött 
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Célunk váll- és a törzsizmok dinamikus erejének mérése. Szükségünk van a feladat 
elvégzéséhez tömött labdára, mely 12 éves korig 2 kg-os, 12 éves kor felett 3 kg-os és a távolság 
méréséhez mérőszalagra. Maximum három kísérlet lehet. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy a dobás irányának háttal áll fel, terpeszállás a dobóvonal mögött, 
a tömött labdát két kézzel fogva, könyökben hajlított karral tartja. 
Feladat: Boka, térd és csípő hajlítás közben, karnyújtással a labdát két lába közé lendíti, majd 
a lábak nyújtásával és a törzs felemelésével lendületet szerez. Néhány ismétlést követően a 
lábak nyújtásával felemeli a törzsét, és vető mozgást végez, a feje fölött hátrafelé.  
Értékelés: A dobóvonal közepe és a labda dobóhelyhez legközelebbi részének talajra érkezési 
helye közötti távolságot mérjük 5 cm-es pontossággal. A pontérték átszámításakor a 
legnagyobb dobás eredményét vesszük figyelembe 18. 
 
Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés, folyamatosan, kifáradásig 
 
A feladat célja a hátizmok erő-állóképességének mérése. A gyakorlatot tornaszőnyegen 
végezzük, az időt stopperórával mérjük. Időtartam maximum 4 perc. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy tornaszőnyegen hason fekszik, mindkét tenyere a tarkón van, 
homlokával és behajlított karjával érinti a talajt, a hasizom és a farizom egyidejű 
megfeszítésével medencéjét középhelyzetben rögzíti, és ezt a gyakorlat során végig megtartja. 
Feladat: A személy egyenletes, nem gyors tempóban végez törzsemeléseket úgy, hogy 
mindenegyes törzsemelés során tarkóra tett karjait is megemeli, karleengedéssel könyökeit 
összeérinti az álla alatt, majd könyökben hajlított karjait visszaemeli oldalsó középtartásig és 
törzsével együtt karjait is a talajra engedi kiinduló helyzetbe. 
Értékelés: A megadott időhatáron belül (4 perc), szünet nélkül, szabályosan végrehajtott 
ismétlések számát vesszük figyelembe és rögzítjük az eredményt a pontérték táblázat alapján18. 
 
Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig 
 
Célunk hasizmok erő-állóképességének mérése. A gyakorlatot tornaszőnyegen végezzük, az 
időt stopperórával mérjük. Időtartam maximum 4 perc. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy tornaszőnyegen, a hanyatt fekszik és mindkét térdét 90º-os 
szögben behajlítja, lábfejeit bordásfalra vagy tornazsámolyra teszi, vagy a talajon tartja, 
könyökei előre néznek, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak.  
Feladat: A személy egyenletes, nem gyors tempóban felüléseket végez úgy, hogy a nyaki 
gerincszakasszal kezdődően a gerincszakaszokat fokozatosan felemelve a talajról felül és 
combjait előrenéző könyökeivel megérinti, majd a derék indításával a gerincszakaszokat 
fokozatosan leengedve kiinduló helyzetbe ereszkedik. 
Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések 
számát vesszük figyelembe és rögzítjük az eredményt a pontérték táblázat alapján 18. 
 
Cooper-teszt (12perc futás) 
 
Célja az aerob állóképesség mérése. 
Szükségünk van stopperórára, kimért futópályára és sípra. Az időtartam 12 perc. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy a rajtvonal mögött helyezkedik el. 
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Feladat: A személy rajtjelre indulva 12 perc alatt folyamatos futással/kocogással igyekszik 
minél nagyobb távot megtenni - lehetőleg megállás nélkül -, a teszt végét jelző sípszóra pedig 
megállnak, és ott maradnak, amíg az edző felírja eredményt. 
Értékelés: A 12 perc alatt megtett távolságot mérjük és jegyezzük fel méterben megadva az 
eredményt, majd táblázat segítségével meghatározzuk pontértéket 18. 
 
Netfit tesztek18 
 

Az általános és középiskolákban most használatos állapot felmérő rendszer, amelyet 
rendszeresen használnak napjainkban.  
 
A Netfit teszt rendszer a következő feladatokat tartalmazza: 
 

 Testösszetétel és tápláltsági állapot mérése - testtömeg-index és testzsír-százalék 
 Ütemzett hasizom teszt - hasizomzat ereje és erő-állóképessége 
 Törzsemelés teszt - törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
 Ütemezett fekvőtámasz teszt - felsőtest izomereje 
 Kézi szorítóerő mérése - kéz maximális szorító ereje 
 Helyből távol ugrás teszt - alsó végtag robbanékony ereje 
 Hajlékonysági teszt - térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
 Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) - aerob kapacitás mérése 18. 

 
Testösszetétel és tápláltsági állapot mérése 
 
Elsőként a testtömeg és a testmagasság mérését kell elvégezni, mivel szükséges a BMI 
(testtömeg-index) kiszámításához. Ezután érdemes a derék és a csípő kerületének mérése a 
derék-csípő arány számításához. A testzsír-százalék mérését bioimpedancia-analizátor 
segítségével lehet megállapítani 18. 
 
Ütemzett hasizom teszt 
 
Szükség van a teszt hanganyagára és a hanganyagot lejátszó eszközre, szőnyegre és mérőcsíkra. 
 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy hanyattfekszik egy szőnyegen, térdeit kb. 140º-os szögben 
behajlítja, talpait a talajon tartja kissé nyitott helyzetben, karjai a törzse mellett vannak, tenyere 
a talaj felé néz, az ujjai nyújtva, feje a talajon. A kiinduló helyzetet felvétele után a társa egy 
mérőcsíkot helyez el a tanuló behajlított lábai alatt úgy, hogy ujja éppen érintse a mérőcsík 
hozzá közelebbi szélét. 
Feladat: A személynek a lehető legtöbb szabályos hasprést kell végeznie a hanganyag által 
diktált ütemben (1 db hasprés / 3 mp) hajlított térdekkel úgy, hogy lapockáit a talajról elemelve, 
ujjait a talajon előre csúsztatva érinti meg a mérőcsík távolabbi szélét, miközben sarkai 
folyamatosan érintik a talajt. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális 
ismétlésszámot (75 db), vagy már nem képes több hasprést teljesíteni a helyes technikával, 
illetve másodjára téveszti el az ütemet. A helyes végrehajtások számát a társa számolja, és 
figyelmezteti a hibákra. Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja 18. 
 
Törzsemelés teszt 
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Szükség van egy centiméteres beosztású mérőrúdra, szőnyegre és jelölőpontra. Kettő kísérlet 
lehet. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy hason fekvésben helyezkedik el egy szőnyegen úgy, hogy a 
lábujjai a talajon vannak, kezeit pedig a combjai alá teszi. 
Feladat: A személy lassú ütemben megemeli a törzsét, és miközben folyamatosan a szemével 
egy vonalban elhelyezett jelölőtárgyat nézi, tehát fejét egyenes vonalban tartja a törzs 
meghosszabbításaként. A törzs emelt helyzetét egészen addig megtartja, amíg társa le nem méri 
egy vonalzó vagy mérőrúd segítségével talaj és a tanuló álla közti távolságot. Ügyelni kell arra, 
hogy a hátrahajlítás ne legyen túlzott mértékű! Értékelés: A tesztet kétszer kell végrehajtani és 
a jobbik eredményt kell feljegyezni centiméteres pontossággal. (A 30 cm-nél jobb eredményt 
is 30 cm-ként kell rögzíteni!) 18. 
 
 
Ütemezett fekvőtámasz teszt 
 
Szükség van a teszt hanganyagára és a hanganyagot lejátszó eszközre. Ismétlés maximum 86 
db. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre 
néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik.  
Feladat: A személy maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag 
által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan 
egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A 
teszt addig tart, amíg a személy el nem éri a maximális ismétlésszámot (86 db), vagy már nem 
képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, megáll, illetve másodjára 
téveszti el az ütemet. A helyes végrehajtások számát a társa számolja, és figyelmezteti a 
hibákra. A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja 18. 
 
Kézi szorítóerő mérése 
 
Szükséges hozzá egy állítható markolatú kézi dinamométer. Minkét kézen 2-2 kísérlet lehet. 
 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: A személy először az ügyesebbik kezébe veszi a kézi dinamométert, karját 
mélytartásba engedi úgy, hogy a kézfej és az alkar egyenes vonalban legyen. 
Feladat: A személy az ügyesebbik kezével megpróbálja összeszorítani a kézi dinamóméter 
markolatát maximális erőkifejtéssel és megtartani két másodpercig. Majd a másik kézzel is. 
 
Helyből távol ugrás teszt 
 
Ugyanaz, mint a Hungarofitnél, csak kettő kísérlettel hajtjuk végre. 
 
 
Hajlékonysági teszt 
 
A teszt célja, hogy vizsgáljuk az ízületi mozgásterjedelmet és a térdhajlító izmok 
nyújthatóságát. Szükséges eszköz egy mérőskálával ellátott stabil mérőeszköz. A Kísérletek 
kettő mindkét oldalra. 
Gyakorlat: 
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Kiinduló helyzet: A személy nyújtott ülésben helyezkedik el a mérőskálával ellátott stabil 
mérőeszközzel szemben úgy, hogy egyik térdét behajlítja és a talpát a talajon tartja, másik 
lábának talpát pedig a mérőeszköz oldalához illeszti. 
 
Feladat: A személy három előrehajlítást követően, kezét a mérőeszköz tetején lévő mérőskálán 
előrecsúsztatva maximális mértékű előrenyúlást végez az előírt testhelyzet megtartásával. A 
tesztet lábtartás cserével az ellenkező oldalra is meg kell ismételni. Mindkét oldali végrehajtás 
eredményét 0,5 cm pontossággal kell mérni. 
A teszt abban különbözik a hagyományos „sit and reach" teszttől, hogy a személyt egy időben 
csak az egyik oldalt méri, így könnyebben kiszűrhető a két oldal közötti eltérés. 
 
 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) 
 
Szükség van a teszt hanganyagára és a hanganyagot lejátszó eszközre és jelzőbójákra. Az 
ismétlések száma maximum 147 hossz, azaz 21 szint. 
Gyakorlat: 
Kiinduló helyzet: a személyek felsorakoznak a számukra kijelölt pályák rajthelyeinél, párjaik 
pedig mögöttük helyezkednek el törökülésben, és figyelik társaik teljesítményét. 
Feladat: A személyeknek maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekedniük a 
futás sebességét a hanganyag által diktált iramhoz igazítva. A tesztet a progresszív intenzitás 
jellemzi, azaz a teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik. A teszthez kapcsolódó 
hanganyagban percenként emelkedően 21 szint különül el: az első szinten 9 másodperc áll 
rendelkezésre a 20 méteres táv teljesítésére, ami szintenként 1,5 másodperccel csökken. Az 
egyes szintek közötti váltásra háromszori hangjelzés figyelmezteti a személyeket, jelezve hogy 
gyorsabb tempó következik 18. 
 

5. SPORT MINDENKINEK MINDENKOR 
 
A fizikai aktivitás egyik domináns tényezője a rendszeres sportolás, ami örömet okoz. A sport 
legyen kedvelt mozgásforma, ami az egészségmegőrzést, és a teljes testet átmozgató dinamikus 
mozgást szolgálja. (pl. kornak megfelelő, különböző intenzitású, gyaloglás, kocogás, futás, 
úszás, kerékpár, tánc, labdajátékok) 6. Fontos tényezője minden mozgásformának a bemelegítés 
és a levezetés. 
 A bemelegítés célja, hogy felkészítse a sportolni vágyó szervezetét az előtte álló mozgásra 
mind fizikai, mind pszichés értelemben. A levezetéssel pedig az edzés végén csillapítható a 
mozgás során felpörgetett szervezet. 

A rendszeres sportolás elkezdése előtt 40 éves kor felett, célszerű orvosi vizsgálaton részt venni, 
ahol felmérik általános egészségi állapotunkat. Ezáltal kiderülhet, ha van szív- és érrendszeri 
eltérés (például magas vérnyomás), anyagcserezavar (például cukor-betegség), és a 
mozgásszervi állapot is felmérésre kerülhet. Egyidejűleg tisztázható, hogy milyen további 
vizsgálat szükséges, és milyen sporttevékenység végezhető 6. 

Ha edzésprogramról döntünk, akkor szem előtt kell tartani személyes céljainkat. Fogyni 
szeretnénk? Felfrissülni szeretnénk? Izomerőt szeretnénk növelni?  

A célok meghatározásakor fontos, hogy reális legyen. Mennyi időt tudunk valóban minden nap 
vagy héten mozgásra szánni? Milyen a jelenlegi fizikai állapota? Irreális azt gondolni, hogy az 
első hét után már maratonit futhatunk.  
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5.1 F.I.T.T. elve 
 
A rendszeres fizikai aktivitás, sportolás FITT-elvének négy meghatározó jellemzője, kulcsa van 
1:  

 frekvencia (Frequency) 
 intenzitás (Intensity) 
 időtartam (Time) 
 típus (Type). 

A rövidítés a frekvencia, intenzitás, idő és típus angol nevéből adódik. 
A FITT-elv egyik legnagyobb előnye, hogy rugalmas, bármikor módosíthatja úgy, ahogy a 
fizikai állapota idővel megváltozik. A cél erősen befolyásolja, hogyan állítja össze a FITT 
alapelvét, ahhoz hogy terve megvalósuljon1. 

A frekvencia megmutatja a fizikai aktivitás gyakoriságát, vagyis hogy heti hány alkalommal 
végezzük. A frekvencia megállapításánál más komponenseket is figyelembe kell venni. Ha 
kardio edzésre koncentrál, mint a futás vagy a gyaloglás mérsékelt intenzitással, hetente ötször 
is végezheti a mozgást. Ha nagy intenzitású kardio aktivitást végez, akkor inkább hetente 
háromszor végezze. Ezzel ellentétben, ha az erősítő edzésre összpontosít, hetente kétszer-
háromszor nem egymást követő napokon végezheti, így elkerüli az izom túlterhelését. Tehát 
fontos a testmozgás gyakoriságának meghatározása annak érdekében, hogy egyensúlyt 
találjunk a terhelés-regenerálódás közt. Annyi terhelést adjunk a testünk, izmaink számára, 
hogy utána tudjon eleget pihenni, regenerálódni. 

 Az intenzitás a terhelés mértékének jellemzője. Leggyakrabban a mérsékelt vagy magas, erős 
intenzitást használjuk. Az intenzitás az egyén fizikai állapotától és edzettségi állapotától függ. 
Olyan „kemény” legyen a mozgás intenzitása, hogy ne eredményezzen túlterhelést, sérülést. 
Mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás. Abszolút skálán a mérsékelt intenzitás a pihenés 
intenzitásának 3,0–5,9-szeresére gyakorolt aktivitásra utal. A mérsékelt intenzitású fizikai 
aktivitás az egyén személyes képességeihez viszonyítva általában 5 vagy 6, 0–10-es skálán.  

Magas, erős intenzitású fizikai aktivitás. Abszolút skálán az erőteljes intenzitás olyan 
aktivitásra utal, amely 6,0 vagy annál többször történik a felnőttek intenzitása és általában 7,0 
vagy annál többször a gyermekek és fiatalok esetében. Az egyén személyes képességeihez 
viszonyított skálán az erőteljes intenzitású fizikai aktivitás általában 7 vagy 8, 0–10-es skálán 
22.  

Aerob aktivitás, más néven olyan tevékenység, amikor nem lép fel oxigén hiány, javítja a szív-
a tüdő és érrendszer működését. Példák az aerob tevékenységre: élénk séta, futás, kerékpározás, 
ugrókötelezés és úszás. 

Az időtartamot általában percben mérjük, és egy adott alkalom hosszát mutatja. Ez az intenzitás 
és a típus függvényében változik. Ha nagyon zsúfolt a napi menetrendje, akkor az idő 
meghatározása elsődleges lépés legyen. Ellenkező esetben válassza ki az intenzitás szintet, 
amely segít meghatározni, hogy az edzésprogram milyen hosszú legyen. Például a nagyobb 
intenzitás jellemzően több előnnyel jár (például több kalória elégetése rövidebb idő alatt). Tehát 
a magasabb intenzitású edzés csak 30 percnyi elkötelezettséget igényel a gyalogláshoz képest, 
ami 45-60 percet igényelhet. 
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A fizikai aktivitás típusa számos formát ölthet attól függően, hogy milyen fizikai 
tevékenységről beszélünk és milyen más paraméterek jellemzik (aerob (kardio), erő, 
állóképesség, egyensúly) 4. 

Az ACSM (Amerikai Sporttudományi Főiskola) szerint a F.I.T.T. irányelveit figyelembe kell 
venni mind kardiovaszkuláris, mind erősítő edzésnél. A szív- és érrendszeri előnyökkel járó 
mozgásokat hetente 3-5 alkalommal ajánlják végezni, a maximális pulzusszám 60-85 
százalékának megfelelő intenzitással 20-60 percig. Erősítő típusú mozgásokat hetente legalább 
kétszer ajánlják 1. 

A kezdő edzők számára a gyakorlat típusának kiválasztása a legfontosabb, mivel ha megvan a 
mozgás típus gyakorisága, intenzitása és időt szán rá, de utálja a tényleges edzést, akkor soha 
nem fogja tartósan végezni. Tehát kezdjen valami olyannal, amit szeret. Ez lehet séta, 
kerékpározás, úszás vagy valami más. Tartsa be a fokozatosság elvét, annyit mozogjon, 
amennyi jól esik. Aki korábban nem, vagy alig mozgott, kezdje kis intenzitású, rövid ideig tartó 
mozgással (pl. napi 1-2 alkalommal 5-10, esetleg 10-15 perc), és fokozatosan (pl. hetente 5-10 
perccel) szoktassa az izmait a terheléshez. 

 

6. A WHO FIZIKAI AKTIVITÁSSAL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSAI 
 

Mozgásmennyiséggel kapcsolatos ajánlások három korcsoportra oszlanak: 

 5-17 évesek 
 18-64 évesek 
 65+ évesek 

A WHO a különböző életkori csoportoknak nemcsak a napi ajánlott mozgásmennyiségre 
(percben), hanem azok intenzitására („közepes és magas”) ajánlást tesz. Az ajánlásokban három 
életkori csoportot alakítottak ki: az 5-17 éves fiatalokét, a 18-64 éves felnőttekét és a 65 év 
feletti idősekét. Ezeket a korcsoportokat a tudományos háttér figyelembe vételével alakították 
ki. Nem készült külön ajánlás az 5 évesnél fiatalabb gyermekek korcsoportjának. Ugyan az 
ebbe a korosztályba tartozó gyermekek jellemzően aktív tevékenységet folytatnak, több 
kutatásra lenne szükség annak meghatározásához, hogy számukra milyen mértékű és 
intenzitású fizikai aktivitás mellett érhetőek el a legnagyobb és legkedvezőbb egészségügyi 
előnyök. 

6.1  5-17 éves gyermekek és serdülőknek szóló ajánlások 
 

Ennek a korosztálynak legalább napi 60 perc mérsékelt és magas intenzitású fizikai aktivitást 
ajánlott végeznie. A napi 60 percnél nagyobb mennyiségű fizikai aktivitás további 
egészségügyi előnyökkel jár. A napi fizikai aktivitásnak főleg aerob jellegűnek kell lennie, és 
hetente legalább 3 alkalommal olyan tevékenységeket is érdemes tartalmaznia, amelyek erősítik 
az izmokat és a csontokat. A fizikai aktivitás tartalmazza a különböző játékokat, a csapatsportot, 
az aktív közlekedést, a rekreációs játékokat, a testnevelés órát és a szervezett 
sportfoglalkozásokat az iskolában, a családdal és egyéb közösségekben is. 
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6.2 18-64 éves felnőttekre vonatkozó ajánlások 
 

Heti legalább 150 perc mérsékelt intenzitású aerob fizikai aktivitást szükséges végezni, vagy 
legalább 75 perc magas intenzitásút, vagy egyenértékű kombinációját a közepes és magas 
intenzitású aktivitásnak. Az aerob testmozgásnak legalább 10 percig kell tartania, hogy annak 
egészségvédő hatása érvényesüljön. További egészségügyi előnyök elérésére ennek a 
korosztálynak mérsékelt intenzitású fizikai tevékenységét hetente 300 percre (vagy ezzel 
egyenértékűre) javasolt növelnie. Ezen kívül érdemes heti kétszer vagy többször izomerősítő 
gyakorlatokat kell végezni a nagyobb izomcsoportok bevonásával. 

6.3 65 év feletti szenioroknak szóló ajánlások 
 

A legidősebb korosztálynak is heti 150 perc mérsékelt intenzitású fizikai aktivitást, vagy 
legalább 75 perc magas intenzitású fizikai aktivitást ajánlott végeznie, illetve ennek megfelelő 
mértékű vegyes intenzitású aktivitást. További egészségügyi előnyök eléréséhez a közepes 
intenzitású fizikai aktivitást heti 300 percre vagy ezzel egyenértékűre szükséges növelniük. Az 
időskori esések elkerülése végett ajánlott az egyensúly javítására irányuló gyakorlatok végzése, 
minimum heti 3 alkalommal. Természetesen izomerősítő gyakorlatokat is érdemes végezni heti 
2 vagy több alkalommal, amelyek a nagyobb izomcsoportokra irányulnak. 
 
 7. SPORTOLÁS FELNŐTTKORBAN 
 
Tíz ok, hogy miért kezdjünk el mozogni 
1. A mozgás erősíti a szív és keringési rendszert. Ezáltal fokozza az erőnlétet, erősíti a 
szívizomzatot és segíti a méreganyagok kiürülését a szervezetből. 
2. A mozgás segíti a porckorongok egészséges működését és „olajozza” az ízületeket. Így 
megőrzik teljes működésképességüket. 
3. A mozgás erősíti a vázizomzatot. A feszes, teherbíró izmoktól jobban érezzük magunkat. 
4. A rendszeres testmozgás fitten tart minden életkorban, nemcsak fiatalon. 
5. A mozgás erőt és energiát ad. Fokozza a teljesítőképességünket. Minden egyszerűbbnek 
tűnik. 
6. A mozgás energiát használ el. Elégnek a kalóriák, csökken a zsírréteg és nő az izomzat. 
7. A mozgás jó hatással van a stresszre. A hétköznapi terheket jobban viseljük, sokkal 
könnyebben legyőzzük. 
8. A mozgás fiatalít, így a legtermészetesebb öregedés gátló szer. Az oxigén a sejtekben 
gondoskodik a létfontosságú vitalitásról. 
9. A mozgás javítja a testtudatot. Észrevesszük a változásokat, amelyet a rendszeres testmozgás 
vált ki. 
10. A mozgás erősíti az immunrendszerünket. A megfázás és a fertőzések nem tudnak olyan 
könnyen megtámadni bennünket. 
 
Ne feledje, sosincs késő elkezdeni! Minél hamarabb elkezdi, annál hamarabb jelentkeznek a 
rendszeres mozgás jótékony hatásai! Szabadidejében legyen aktív! TV nézés, ülés helyett 
inkább mozogjon! Váltson aktív közlekedésre – autó helyett kerékpározásra vagy sétára!  
 

 Csökkentse a napi ülő tevékenységet, a TV nézést, a járművel való közlekedést! 
 Emelje fizikai aktivitását! 
 Nyújtsa, erősítse izmait hetente legalább kétszer! 
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 Végezzen olyan mozgást, amely megdolgoztatja a szívét és tüdőjét heti 3-5 alkalommal! 
 Mindennap sétáljon! Ne liftezzen, hanem lépcsőzzön (5. ábra)! 

 

5. ábra: A fizikai aktivitás piramisa 

 

Forrás: 23 

A helyszín választás függhet attól, hogy szabadban vagy teremben szeretnénk mozogni. Lehet 
választani egyéni vagy csoportos mozgásformák között. Főleg a nők számára kedvelt lehet 
zenére való mozogás.  

 Akár szabadban, akár teremben akarunk sportolni, választhatunk fitneszteremben, kondi 
parkban végzett mozgást (fitneszstúdiók órakínálata, erősítő gépek használata), a kardio 
mozgást (séta, futás, kocogás, úszás, biciklizés) vagy klasszikus csapatsportot (labdarúgás, 
kosárlabda, röplabda) is. Sokszor könnyebben megy, ha nem egyedül, hanem társsal, baráttal 
kezdünk el mozogni.  

Ha testsúlycsökkentés, az alak feszesebbé, tónusosabbá tétele miatt is mozgunk, ne várjunk 
drasztikus változásokat rövid időn belül, élvezzük a mozgást, legyen ez a motiváció. A mozgás 
hosszabb távon eredményes befektetés, az időnkénti fellángolás nem vezet el a sikerhez 16. 

A fizikai állapotunk befolyásolhatja a választott sportágat, vegyük figyelembe edzettségi 
állapotunkat és annak megfelelően mozogjunk. Ha nincs jártasságunk fizikai állapotunk 
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felmérésében, kérjük szakember segítségét, főleg ha eddig nem mozogtunk rendszeresen. A 
fitnesztermi személyi edzők a legkönnyebben elérhető szakemberek.  

Ha nem veszünk igénybe segítséget, akkor is tartsuk be a fokozatosság elvét és fokozatosan 
terheljük a szervezetet. Először próbáljuk felmérni határainkat, csak annyi ideig mozogjunk, 
ami kellemes elfáradással jár. Pár alkalom után már látni fogjuk, hogy milyen intenzitással és 
mennyi ideig terhelhetjük magunkat. Legyünk türelmesek és szorgalmasak a fejlődés és 
változás idővel érezhető lesz 16. 

Az intenzitást is csak fokozatosan növeljük, nehogy a hirtelen terhelés sérülést okozzon. Az 
izomláz általános velejárója a rendszeres sportnak, főleg a kezdőknél. De nem mindegy milyen 
mértékű. Az izomzat enyhe fájdalma természetes, amely általában másnap vagy harmadnap 
jelenik meg. Ha rádolgozunk, akkor hamarabb el is múlik. De ha a fájdalom nem múlik el 
néhány nap alatt, esetleg még erősödik, előfordulhat az izomsérülés, amely orvost kíván. Az 
erős izomláz kialakulását megelőzhetjük a jól felépített edzéstervvel, amely bemelegítést és 
levezetést, nyújtást is tartalmaz. Általános fittségi állapot javulást legkönnyebben olyan edzés 
eredményez, amely kardio és erősítő gyakorlatokat is tartalmaz. Végül és nem utolsó sorban 
fontos, hogy a kellően eredményesek legyünk legalább heti 3 alkalommal iktassuk be a mozgást 
16. 

Ha megtaláltuk számunkra legmegfelelőbb, legélvezetesebb mozgásformát, keressük meg hol 
a legkönnyebben elérhető. Hosszú távon célravezető mindennapjainkba beiktatni olyan 
napokat, amelyeken rendszeresen tudunk időt szakítani rá. A szervezetünk meghálálja a 
ráfordított időt és a céljaink, amiket kitűztünk (fogyás, izomerő növelés) megvalósulnak. 
Természetesen a helyes, egészséges táplálkozásról se feledkezzünk meg. Akinek kimaradt az 
életéből a mozgás, annak csak az elején nehéz ezeket a szokásokat kialakítani, de egy-két hónap 
elteltével már biztosan hiányozni fog és érezhető lesz a pozitív változás a munkabírásban, 
állóképességünkben és a hétköznapokban is.  

7.1 A munka, fizikai aktivitás és sport 
 
Tudjuk, hogy munka mellett azonban ez nem mindig egyszerű. A mozgásforma kiválasztásánál 
vegyük figyelembe azt is, hogy milyen munkakörben dolgozunk. Egy napi nyolc órás 
számítógép előtt ülő munkához teljesen más sporttevékenység ideális, mint egy pedagógusnak, 
aki egész nap a gyerekek között van, és más mozgásformára van szüksége egy fizikai munkát 
végzőnek. Jó, ha döntésünket befolyásolja, hogy olyan mozgástípust választunk, ami 
megfelelően ellensúlyozza a munkánk okozta esetleges egyoldalú terhelést 13. 

Azoknak, akiknek munkájukból adódóan egész nap állnak, jönnek-mennek (például a fodrász, 
az eladó, a pincér) a lábuk nagyobb terhelésnek van kitéve, mint az átlag, ezért könnyebben 
előfordul a nehéz és visszeres láb. Ilyenkor estére bedagadhat a boka és elnehezülhet a láb, már 
biztos jelei annak, hogy komolyan kell venni a problémát. Az ilyen típusú munkakörben 
dolgozóknak, olyan mozgást kellene választania, amely tehermentesíti a lábat. Olyan edzés 
hatékony, amely erősíti a lábat és a láb vérkeringésére pozitívan hat. A vízben való mozgás a 
legcélszerűbb, amelyek közül a legnépszerűbb az úszás, de, aki nem víz biztos, kipróbálhatja a 
vízi aerobikot vagy az aquaspinninget is. Aki nem szereti vizes közeget, a rendszeres spinning 
edzés is tökéletes módszer lehet. Okos megoldás lehet, ha lehetőségeinkhez mérten minél többet 
kerékpározunk, akár mindennap például munkába vagy a gyerekért az óvodába. Valamint 
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napközben érdemes néha megmasszírozni magunknak lábainkat, még ha egy-két perc időnk is 
van 13. 

Vannak olyan munkahelyek, amelyekben állandó alapzajban kell dolgozni, amely idegrendszeri 
és immunrendszeri problémákat is okozhatnak. A zaj okozója lehet krónikus stressz 
kialakulásának, amely kiinduló pontja lehet a magas vérnyomásnak, gyomorpanaszoknak, és 
immunrendszer gyengülésének. Könnyebben leszünk betegek, például a megfázás hamarabb 
hatalmasodik el rajtunk. 

A zajt ellensúlyozva az ilyen munkakörben dolgozóknak a csendes körülmények közötti 
sportolás adhat a lazulást, teljes feltöltődést. Például a jóga és a thai chi olyan mozgásformák, 
amelyek egyszerre biztosítják a csendet és az izomerősítést, nyújtást. Ezen kívül a befelé 
fordulást és koncentrálást is segítik. Ha nem szeretjük a jógát és a thai chi-t, a szabadtéren 
végzett fizikai aktivitás is megfelelő (séta, kerékpározás). Ezek a típusú mozgások mind javítják 
a szív- és keringési rendszert és erősítik az immunrendszert is. 

A fizikai munkát végzőkre jellemző az állandó emelés, hajlongás, cipekedés, pakolás. A 
legnagyobb terhelést a gerincoszlop kapja, előfordul, hogy ilyen munkakörben dolgozók 
képességünkön felüli erőkifejtésre is szükség van. Sokszor előfordul, hogy kialakul mindennapi 
derékfájdalom, a derékbecsípődés és a vállak, karok elnehezülése. A legoptimálisabb, ha az 
erősítő edzések mellett gerinctornát is beiktatunk. A gerinctorna erősíti és nyújtja a mély és 
felületes hátizmokat, speciálisan a gerincoszlopra koncentrál, melynek segítségével az fizikai 
terhelést ellensúlyozni tudjuk. Ahogy haladunk előre az életkorral egyre nagyobb jelentőséget 
kap a gerincünk védelme 13. 

Az edzésterv kiindulópont lehet a rendszeres testmozgáshoz, de mielőtt elkezdjük, mérjük fel 
fizikai állapotunkat és menjük el orvoshoz is. Tartsuk be a fokozatosság elvét, ne akarjunk 
mindent egyből. Ha még nem mozogtunk kérjük szakember tanácsát az elején. 

7.2 Nőknek 4 hetes edzés terv  
 

4 HETES EDZÉSTERV NŐKNEK (1.-2. HÉT) 
 1. NAP 2. NAP 

1.
 H

É
T

 

terpeszállás, törzshajlítás előre 
nyújtott kézzel 3x25 terpeszállás, törzshajlítás 

jobb majd bal lábhoz 3x30 

evezés rúddal 3x10 mellhez húzás 3x12 
fekvőtámasz térden 3x8 tárogatás 3x10 

vállból nyomás 3x10 előre emelés kézi súlyzóval 3x10 
karhajlítás váltott karral 3x10 kétkezes karhajlítás 3x8 

kétkezes tricepsz gyakorlat 3x15 egykezes tricepsz gyakorlat 3x10 
kitörés 3x12 guggolás 2x12 

combközelítő gyakorlat 3x25 álló vádli gyakorlat 3x15 
combtávolító gyakorlat 3x25 hasprés 2x20 

hasprés 2x20 lábemelés hason fekvésben 2x15 
lábemelés hanyattfekvésben 2x15   

2.
 

H
É T
 törzsemelés hátpadon 3x15 evezés rúddal 3x12 

evezés kézi súlyzóval 3x10 mellhez húzás 3x15 
fekvőtámasz térden 3x10 tárogatás 3x10 
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oldalra emelés kézi súlyzóval 3x10 oldalemelés ülve kézi 
súlyzóval 3x12 

karhajlítás 3x12 kétkezes karhajlítás 3x15 
egykezes tricepsz gyakorlat 3x12 egykezes tricepsz gyakorlat 3x10 

kitörés 3x12 guggolás 3x15 
combközelítő gyakorlat 3x25 ülő vádli gyakorlat 3x15 
combtávolító gyakorlat 3x25 felülés 4x10 

hasprés 2x20   
lábemelés hanyattfekvésben 2x15   

1. NAP 2. NAP 
 

 

 

4 HETES EDZÉSTERV NŐKNEK (3.-4. HÉT) 
 1. NAP 2. NAP 

3.
 H

É
T

 

terpeszállás, törzshajlítás előre 
nyújtott kézzel 

3x25 terpeszállás, törzshajlítás 
jobb majd bal lábhoz 

3x30 

evezés rúddal 3x10 mellhez húzás 3x12 
fekvőtámasz térden 3x12 tárogatás 3x10 

vállból nyomás 3x12 előre emelés kézi súlyzóval 3x12 
karhajlítás váltott karral 3x15 kétkezes karhajlítás 3x15 

kétkezes tricepsz gyakorlat 3x15 egykezes tricepsz gyakorlat 3x10 
kitörés váltott lábbal 3x10 guggolás 3x10 

combhajlító gyakorlat 3x15 álló vádli gyakorlat 3x15 
combfeszítő gyakorlat 3x15 hasprés fitt-ball labdán 3x20 

hasprés oldalra 2x25 lábemelés hason fekvésben 2x15 
lábemelés padon 3x10   

4.
 H

É
T

 

törzsemelés hátpadon 3x15 evezés rúddal 3x15 
felhúzás kézi súlyzóval 3x10 mellhez húzás 3x12 

mellhez húzás széles fogással 3x10 tárogatás 3x10 
vállból nyomás 3x12 oOldalemelés döntött törzzsel, 

kézi súlyzóval 
3x12 

kétkezes karhajlítás 3x15 karhajlítás váltott karral 3x15 
egykezes tricepsz gyakorlat 3x15 kétkezes tricepsz gyakorlat 3x10 

kitörés váltott lábbal 3x10 guggolás 3x12 
combközelítő gyakorlat 3x15 ülő vádli gyakorlat 3x15 
combtávolító gyakorlat 3x15 felülés 4x15 
hasprés törzsfordítással 2x20   

lábemelés hanyattfekvésben 2x15   
1. NAP 2. NAP 

Forrás: saját szerkesztés 6 alapján 
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7.3 Férfiaknak 4 hetes edzés terv  
 

4 HETES EDZÉSTERV FÉRFIAKNAK (1.-2. HÉT) 

1.
 H

É
T

 

1.NAP 2. NAP 3. NAP 
mellnyomó gép 3x12 combfeszítő gép 3x12 scott padon 

bicepsz 
3x10 

széles lehúzás 
tarkóhoz 

3x12 combhajlító gép 3x12 lenyomás tricepsz 
gépen 

3x10 

egykezes súllyal 
mellnyomás 

3x12 lábtoló gép 3x12 páros felhúzás 
csigán 

3x10 

szűkfogásos evezés 3x12 ülő vádli gép 3x12 páros lenyomás 
csigán 

3x10 

tárogatás gépen 3x12 vállnyomó gép 3x10 kalapács bicepsz 
egy kezes súlyzó 

3x10 

evezés széles fogással 3x12 oldalemelő gép 3x10 kötéllel lenyomás 
tricepsz csigán 

3x10 

hasprés 5x20 hátsó vállizom 
gép 

3x10 hasprés 7x20 

  állig húzás csigán 
egyenes fogóval 

3x10   

  hasprés 6x20   

   
   

   
   

   
  2

. H
É

T
 

 

fekvenyomás kereten 3x12 combfeszítő gép 
egy lábbal 

3x12 scott bicepsz 
gépen 

3x10 

tarkóhoz húzás csigán 3x12 combhajlító gép 
egy lánnal 

3x12 lenyomás tricepsz 
gépen 

3x10 

fekvenyomás kereten 
döntött pad 

3x12 lábtoló gép 3x12 köteles felhúzás 
bicepsz csigán 

3x10 

mellre húzás szűk 
fogással csigán 

3x12 álló vádli gép 3x12 köteles felhúzás 
tricepsz csigán 

3x10 

tárogatás gépen 3x12 vállnyomó gép 3x10 beforgatás bicepsz 
egykezes súlyzó 

3x10 

egykezes evezés 
csigán 

3x12 oldalemelés 
egykezes 
súlyzóval 

3x10 tolódzkodás 
padon (talpak a 
talajon) 

3x10 

1.NAP 2. NAP 3. NAP 
 

 

4 HETES EDZÉSTERV FÉRFIAKNAK (3.-4. HÉT) 

3.
 H

É
T

 1.NAP 2. NAP 3. NAP 
egy kezes súlyzóval 
mellnyomás 

3x12 lábtoló gép 3x12 ülve koncentrált 
bicepsz 

3x10 

evezés széles 
fogással csigán 

3x12 guggolás kereten 3x12 lenyomás tricepsz 
csigán egykezes 
fogó 

3x10 



30 
 

egykezes súllyal 
mellnyomás döntött 
padon 

3x12 guggolás géppel 3x12 bicepsz állva 
francia rúddal 

3x10 

mellre húzás széles 
fogással csigán 

3x12 ülő vádli gép 3x12 homloknyomás 
tricepszre francia 
rúddal 

3x10 

tárogatás egy kezes 
súlyzóval 

3x12 vállból nyomás 
kereten 

3x10 scott bicepsz 
gépen 

3x10 

fűrészelés 3x12 oldalemelés 
egykezes 
súlyzóval 

3x10 lenyomás tricepsz 
gépen 

3x10 

hasizom gépen 5x20 előre emelés 
egykezes 
súlyzóval 

3x10 hasizom gépen 5x20 

hasprés 5x20 hátsó vállizom 
egykezes 
súlyzóval 

3x10   

  hasizom gépen 6x20   

   
   

   
   

   
  4

. H
É

T
 

 

fekvenyomás  3x12 combfeszítő gép  3x12 felhúzás bicepsz 
francia fogó 
csigán 

3x10 

könnyített 
húzódzkodás 

3x12 combhajlító gép  3x12 kötél lenyomás 
tricepsz csigán 

3x10 

fekvenyomás döntött 
padon 

3x12 lábtoló gép 3x12 scott padon 
koncentrált 
bicepsz francia 
rúddal 

3x10 

evezés széles 
fogással gépen 

3x12 álló vádli gép 3x12 lenyomás francia 
fogóval tricepsz 
csigán 

3x10 

széles lehúzás gépen 3x12 vállból nyomás 
kis rúddal 

3x10 kalapács egykezes 
súlyzóval ülve 

3x10 

hasizom gépen 6x20 oldalemelés 
egykezes 
súlyzóval ülve 

3x10 lórugás egy kezes 
súlyzóval 

3x10 

  hátsó vállizom 
egy kezes 
súlyzóval 

3x10 hasizom gépen 6x20 

  állig húzás rúddal 3x10   
  hasizom gépen 6x20   

1.NAP 2. NAP 3. NAP 
Forrás: saját szerkesztés 6 alapján 

Az egész napi ülő életmódnak káros hatása van a hátra és derékra, gerincoszlopra, ezen belül is 
a nyakcsigolyák érzékenységére. A mozgás hiány miatt meggyengülnek a helyes testtartásért 
felelős hátizmok, valamint az állandó rossz tartás a gerinccsigolyákra is rossz hatással van. Az 
ülőmunkát végzőknek fontos a felsőtest átmozgatása, erősítése. Munka közben tartsunk 
szünetet, mozgassuk át magunkat, üljünk fit-ballon szék helyett, egy kis gerinctornát is 
beiktathatunk. A természetben bármilyen fizikai aktivitás megfelelő (túrázás, sziklamászás, 
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evezés, nordic walking). Az edzőtermi órák közül, a csoportos tai-bo, kick-boksz vagy egy 
mélyizom torna a legideálisabb 13. 

Az edzéseket minimum 5-10 perces bemelegítéssel kell kezdeni. Általánosan mozgassuk át 
testünket, fejkörzéssel, karkörzéssel, karhúzásokkal, törzsdöntéssel, törzshajlítással és egy kis 
kardio résszel, nyújtással.  

Ajánlott, hogy egy edzés alkalmával egy izomcsoportra 2-3 gyakorlatot végezzünk, ezzel is 
elősegítve izomzatunk hatékony karbantartását. Minden gyakorlatot 2-3 sorozattal érdemes 
elkezdeni, sorozatonként 10-15 ismétléssel. 

7.4 Otthoni edzésterv ülőmunkát végzőknek13  
 

Hátizom-erősítés:  

Törzsemelés: Hason fekvés, kézkulcsolás, majd helyezzük rá a homlokunkat. Törzsemelés és 
csípőnket, lábainkat a talajra szorítjuk. Megtartjuk 1-2 másodpercig a levegőben a 
felsőtestünket, majd lassan visszaengedjük a földre (2-3 sorozat, 10-15x). 

Zsebbe nyúlás: Hason fekvés, tenyereink a fenéken. Törzsemelés közben kezeinkkel nyúljunk 
bele a fenekünkön elhelyezkedő képzeletbeli zsebbe. 1-2 másodpercig tartsuk a levegőben a 
felsőtestet, majd lassan engedjük vissza. Ellenkezőleg is (2-3 sorozat, 10-15x). 

Repkedés: hason fekvés, csípőnket szorítsuk a talajhoz. Tarkóra tartás, a fej egy vonalba a 
gerinccel, lefelé néz. Törzsemelés, karemeléssel oldalsó középtartásba, majd vissza tarkóra 
tartásba és kiinduló helyzet (2-3 sorozat, 10-15x). 

Gyakorlat hason fekvésben: hason fekvés, magas tartás, csípőnket leszorítjuk. Ellentétes kar és 
lábemelés majd egy kicsit megtartjuk és visszaengedjük kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
(2-3 sorozat, 10-15x). 

Gyakorlat térdelőtámaszban: térdelőtámasz, a törzs egyenes, a fej a gerinc meghosszabbítása. 
Ellentétes kar és láb emelés és nyújtás, megtartás, kiinduló helyzet. Ellenkezőleg is. (2-3 
sorozat, 10-15x). 

Hasizom-erősítés:  

Egyszerű felülés (hasprés): hanyatt fekvés és helyezzük lábainkat egy székre (láb 90 fokos 
szögben legyen behajlítva), szorítsuk le derekunkat, tarkóra tartás. Törzsemelés annyira, hogy 
elemelkedjen a hátunk a földtől. Majd lassan engedjük vissza annyira, hogy a lapockáink a 
levegőben maradjanak, a hasizmaink pedig folyamatosan feszüljenek. Ne fejünk vezesse a 
mozgás. (2-3 sorozat, 10-15x). 

Ferde felülés: hanyatt fekvés és helyezzük lábainkat egy székre úgy, hogy (láb 90 fokos szögben 
legyen behajlítva), szorítsuk le derekunkat a földre, bal kéz tarkóra tartásban, könyök a talajon. 
Törzsemeléssel, és fordítással a jobb karral érintsük meg a bal térdet, majd kiinduló helyzet. 
Ellenkezőleg is. (2-3 sorozat, 10-15x). 

Felülés karmunkával: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, talp a talajon, tarkóra tartás. Törzsemelés 
karemeléssel mellső középtartásba, majd kiinduló helyzet. (2-3 sorozat, 10-15x). 
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Felülés térdhúzással: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, talp a talajon tarkóra tartás. Törzsemeléssel 
egy időben bal térdhúzás mellkashoz, majd kiinduló helyzet. Ellenkezőleg is (2-3 sorozat, 10-
15x). 

Váll- és karizom-erősítés:  

Oldalemelés (eszköz 2 db fél literes palack tele vízzel): Terpeszállás, mélytartás, palackok a 
kézben. Karemelés oldalsó középtartásba, majd kiinduló helyzet. csípőszéles terpeszbe és 
vegyünk mindkét kezünkbe egy fél literes tele vizes üveget. Mozdulatokat lassan hajtsuk végre 
és figyeljünk arra, hogy vállmagasságnál tovább ne emeljük a palackokat. (2-3 sorozat, 10-15x). 

Előreemelés (eszköz 2 db fél literes palack tele vízzel): Terpeszállás, mélytartás palackok a 
kézben. Karemelés mellső középtartásba, majd kiinduló helyzet. Mozdulatokat lassan hajtsuk 
végre és figyeljünk arra, hogy vállmagasságnál tovább ne emeljük a palackokat. (2-3 sorozat, 
10-15x). 

Karkörzés: (eszköz 2 db fél literes palack tele vízzel): Terpeszállás, oldalsó középtartás 
palackok a kézben (ujjaink felfelé néznek). Kicsi karkörzések előre majd hátra (2-3 sorozat, 10-
15x). 

Az edzés végén nyújtó és légző gyakorlatokat végezzünk. Ha most kezdtük el a mozgást kevés 
sorozat számmal és kevesebb ismétlés számmal kezdjünk. Iktassunk be pihenőnapot is. 

8. IDŐSEK FIZIKAI AKTIVITÁSA, SPORTJA 
 

Átlagosan 30 év és 90 év között az következő változások figyelhetők meg szervezetünkben:  

 Az izmunk tömege és ereje 30%-kal csökken. 
 Az idegrostjaink száma az idegtörzsekben negyedével csökken. 
 Az agyunk súlya az átlagos 1275 grammról 1060 grammra csökken. 
 A vesénk funkcionális egységeinek száma 50%-kal csökken. 
 Az ízlelőbimbóink a fiatalkori papillánkénti 245-ről 88-ra fogynak. 
 A szervezetünkben áramló vér mennyisége felére csökken. 
 A tüdőnk légkapacitása már 75 éves korra felénél kevesebbre csökken. 
 Az idegrostjaink vezetési sebessége átlagosan 15%-kal csökken. 
 A látásunk, hallásunk 85-90%-kal csökken. 
 A szomjérzetünk és az étvágyunk kisebb lesz, mert a központi idegrendszerben az erre 

specializált sejtek száma 40-50%-kal csökken. 
 A kötőszövetünk rugalmassága csökken.  
 A tartószöveteink teljesítménye csökken.  
 Az immunműködésünk kapacitása romlik. 
 A receptoraink száma csökken.   
 A homeosztázis instabilitása következtében az elesések száma nő, a sérülékenység, a 

gyors alkalmazkodó képesség pedig csökken.  
 Az alapszemélyiség jellegzetességeinek markánsabb megjelenése meghatározóvá válik 

15. 
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A rendszeres fizikai aktivitás, sportolás javítja egész életen át az életminőségünket, tovább 
élhetünk aktívan és segítség nélkül. Megtudjuk hosszabbítani azt az időt, amikor el tudjuk látni 
a mindennapi élethez szükséges feladatokat, mint az öltözködés, tisztálkodás, bevásárlás. 

A 65 év felettiek legalább egyharmada évente minimum egyszer elesik. Az esés okozta sérülés 
miatt gyakran alakul ki fájdalom, törés.  Mindezen tényezők ahhoz vezetnek, hogy az idős 
ember egyre inkább elveszti önállóságát és környezete számára kiszolgáltatottá válik. 

Mivel az öregedési folyamatok az egyensúlyi helyzet romlásával, idegrendszeri 
meszesedésekkel, a reakcióidő növekedésével, a csonttörés kockázatának emelkedésével járhat, 
amely az elesések számának emelkedéséhez vezetnek, fontos egyensúlygyakorlatokat 
alkalmazni időskorban (WHO ajánlása szerint). 

A  65  feletti  lakosság  28-35%-a  évente egyszer  elesik (WHO tanulmány szerint).  Ha a 70 
éves korosztályt nézzük ez az arány 32-42%-ra emelkedik. Ezért kiemelkedő szerepe van a 
tájékoztatásnak, az életkornak és fizikai állapotnak megfelelő rendszeres testmozgásnak és a 
rendszeres orvosi ellátásnak.   

Ennek a korosztálynak ajánlott mozgásformák: kocogás, gyaloglás, nordic walking, 
kerékpározás, túrázás, úszás vagy csoportos szenior órák. A heti rendszerességet tartsuk szem 
előtt, 2-3-szor próbáljunk minimum 20-30 percet mozogni.  

A mozgás fiatalon tart, javítja a kedélyállapotunkat, segít a fogyásban. A fokozatosság elvét 
tartsuk szem előtt és kérjük ki szakemberek véleményét. 

Az edzésterv kiindulópont lehet a rendszeres testmozgáshoz, de mielőtt elkezdjük, mérjük fel 
fizikai állapotunkat és menjük el orvoshoz is. 

8.1 Idősek 4 hetes edzés programja 
 

 1. NAP 2. NAP 

1.
 H

É
T

 

Kerékpározás 20 
perc 

Séta 20 
perc 

G
im

na
sz

tik
a 

nyakkörzés jobbra-balra 2x2 

G
im

na
sz

tik
a 

ülés, előre hajlítás 3x3 
vállkörzés előre-hátra 2x3 terpeszülés törzsdöntés 

jobb-bal bokához 
3x3 

csípőkörzés jobbra-balra 2x3 Z ülés, törzsfordítás 
jobbra-balra 

3x 

terpeszállás, törzsdöntés előre 
majd karemeléssel magas 
tartásba törzsemelés és 
nyújtózás felfelé  

3x Z ülés törzsdöntés, majd 
törzshajlítás előre 

3x 

terpeszállás, törzshajlítás előre 
majd karemeléssel magas 
tartásba törzsemelés és 
nyújtózás felfelé 

3x   

2.
 

H É
T

 Kerékpározás 25 
perc 

Séta 25 
perc 
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G
im

na
sz

tik
a 

ülés, előre hajlás 3x 

G
im

na
sz

tik
a 

hanyatt fekvés, magas 
tartás, nyújtózás páros 
karral 

2x10 

hanyatt fekvés, alkartámasz, 
majd csípőemelés 

3x hanyatt fekvés, magas 
tartás, nyújtózás 
ellentétes karral, lábbal 

2x10 

terpeszülés hajlított térddel, 
törzsdöntés előre 

3x hanyattfekvés 
térdfelhúzás mellkashoz, 
jobb-bal lábbal 

2x3 

Sarokra ülés, törzshajlítás előre, 
karemeléssel magas tartásba, 
talajérintés és nyújtózás 

3x hanyattfekvés 
térdfelhúzás mellkashoz, 
páros lábbal 

3x 

hasprés 4x20 hasprés 4x20 
 

3.
 H

É
T

 

Fi
t-

ba
llo

n 
ül

ve
 

Kerékpározás 30 perc  

Fi
t-

ba
llo

n 
ül

ve
 

Séta 30 perc  
ülés, magas tartás, nyújtózás 
páros karral 

3x15 ülés, magas tartás, 
nyújtózás váltott karral 

2x20 

ülés, oldalsó középtartás, 
nyújtózás jobbra-balra 

2x20 ülés, oldalsó 
középtartás 
tölcsérkörzés előre, 
hátra 

2x20 

ülés, oldalsó középtartás, 
csípőtolás jobbra-balra a 
labdán 

2x20 ülés, oldalsó 
középtartás, 
csípőbillentés előre-
hátra a labdán 

 

ülés, oldalsó középtartás, 
csípőkörzés minkét irányba 

2x15 ülés, egyik kar magas 
tartásba, oldalra 
hajlítás, ellenkezőleg is 

2x20 

hanyatt fekvés, lábak a labdán, 
hasprés 

4x20 hanyatt fekvés, lábak a 
labdán, hasprés 

4x20 

4.
 H

É
T

 

K
éz

i s
úl

yz
óv

al
 

Kerékpározás 35 perc 3x15 

cs
ig

án
 k

is
 sú

lly
al

 

Séta 35 perc  
Fekve melltől nyomás 3x15 tarkóhoz húzás, széles 

fogással 
3x15 

Ülve oldalra emelés 3x15 evezés, széles fogással 3x15 
Állva kalapács bicepsz 3x15 koncentrált bicepsz 

egyenes fogóval 
3x15 

hasprés 4x20 Tricepsz lenyomás 
egyenes fogóval 

3x15 

  hasprés 4x20 
Forrás: saját szerkesztés 6 alapján 

9. Terhesség alatti sportolás 
 
Minden esetben, még ha panaszmentes is a terhes nő, nőgyógyász szakorvos engedélye 
szükséges a sportoláshoz! 

A terhesség alatti sportolás legfontosabb elve, hogy egyéni szempontoknak kell megfelelni. 
Addig mozogjunk, amíg jól esik, ne terheljük szervezetünket feleslegesen.  
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Tilos, nem ajánlott: 

 olyan gyakorlatok végzése, amely fokozott préseléssel járnak (hasizom gyakorlatok) és 
nagy erőfeszítést kell kifejteni (nagy súlyokkal gyakorlatok).   

 bármilyen küzdősport.  

Egyes esetekben terhesség alatt a sport nem ajánlott például: 
 magas vérnyomás 
 idő előtti (részleges) burokrepedés 
 koraszülés, vagy vetélés tünetei 
 második vagy harmadik szakaszban észlelt vérzés 
 a magzat fejlődésének elmaradása. 

 
 A terhesség első harmadában, ha nincs egyéb kizáró ok, akkor a nő folytathatja a megszokott 
edzésterhelést. A második harmadtól az edzés mennyiségét csökkenteni kell, 
versenyszerűsportot pedig abba kell hagynia.  Ebben az esetben el lehet kezdeni a speciális 
terhes tornagyakorlatokat vagy az úszást. Háton fekvő gyakorlatokat el kell hagyni, mert 
csökkentheti a magzat oxigénellátottságát.  
A terhes nőknek az utolsó szemeszterben nagy többlet súlyt kell cipelni a hasi oldalon, így a 
súlypontja előre tolódik. A hátizomnak erősebben kell dolgoznia, hogy fenntartsa az egyenes 
pózt. Válaszképpen a medence előrebillen, amitől a gerinc ágyéki homorulata fokozódik. Ez 
azt jelenti, hogy a csigolyák nem állnak egyenesen, ami többletterhelést ad a gerincnyúlványok 
csatlakozási pontjára, ezenkívül a csigolyák kapcsolódási pontjának fokozott terhelése, még 
jobban megfeszíti az inakat, amik már amúgy is gyengébbek. 

Óvintézkedések: 

 különös gonddal vigyázzon a helyes testtartás megőrzésére, 
 gyakran végezzen medencebillentő gyakorlatokat, 
 helyesen emeljen, hajoljon, 
 végezzen olyan erősítő és nyújtó gyakorlatokat, amelyekkel erősödik a gerinc 

támasztása,  
 ne hordjon magas sarkú cipőt 
 ne maradjon sokáig ugyanabban a helyzetben, 
 emelje a munkafelület magasságát, hogy keveset kelljen hajolnia, 
 végezzen speciális törzs erősítő gyakorlatokat. 

A gyakorlatok elkezdése előtt végezzen könnyű bemelegítést. Csak orvosi engedéllyel 
végezzék a gyakorlatokat. 

9.1 Gyakorlatok terheseknek: 
 

BEMELEGÍTÉS   
légző gyakorlat Terpeszállás mélytartás, mély lélegzetvétel majd kifújás 5x 
váll gyakorlat Terpeszállás, vállhúzás fel-le, majd vállkörzés előre-hátra 5x 
fej gyakorlat Terpeszállás mélytartás, fejfordítás jobbra-balra 5x 
kargyakorlat Terpeszállás mellhez tartás, könyökhúzás hátra, majd 

karnyújtás oldalsó középtartásba karhúzás hátra 
5x 

kargyakorlat Terpeszállás mélytartás karkörzés előre-hátra lassan 5x 
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helyben járás 
térdemeléssel 

 10x 

GYAKORLATOK   
térdhajlítás Terpeszállás lábujjak kifelé néznek, támaszkodjon a 

széktámlájára egyenes háttal, Térdhajlítás olyan mélyre, ami 
kényelmes 

5x 

medencenyújtás Álljon egyenesen, támaszkodjon a szék támlájába, az egyik 
lábát emelje oldalra és hátra térdhajlítással. Ellenkezőleg is. 

5x 

törzsfordítás Törökülés, kezek a térden, törzsfordítás balra, bal kézzel 
talajérintés a test mögött, jobb kéz a bal térden. Átnézünk a 
bal váll fölött. Ellenkezőleg is. 

5x 

oldalfekvésben 
 
 
 
 

Bal oldalfekvés, enyhén hajlított térd, bal kar a nyújtva a fej 
alatt. Helyezze tarkóra a felül lévő kezét, forduljon ki hátra 
lassan, mély levegővel, közben a lábak maradnak középen 
lenn. Kifújáskor hozza vissza előre a könyökét. 
Ellenkezőleg is. 

5x 

oldalfekvésben Bal oldalfekvés, magas tartás. Törzsemelés oldalra tarkóra 
tartással, a könyököt és térdet húzza össze a magasban, majd 
nyújtózzon nagyot karral és lábbal is. A fej lehet a karon 
lenn, vagy alátámasztva magasabban is. Ellenkezőleg is. 

5x 

térdelőtámaszban térdelőtámasz, domborítás-homorítás 5x 
térdelőtámaszban  Ellentétes kar és láb nyújtás és nyújtózás. Ellenkezőleg is. 5x 
térdelőtámaszban térdelőtámasz enyhén terpesztett láb, csípőtolás hátra és 

ráülés a sarokra 
5x 
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