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1. Sport és egészség 
1.1. Az elhízás okai 

Az elhízás nem pusztán esztétikai probléma, hanem a leggyakoribb metabolikus betegség, 
amely XXI. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívásának számít. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szerint az elhízás napjaink egyik legnagyobb problémája. Az elhízás 
terjedéséért főként a környezeti, valamint a táplálkozásban és életmódban az utóbbi 
évtizedekben bekövetkezett változások tehetők felelőssé. Az életmódbeli változást tükrözi egy 
friss kutatás, amely szerint az Egyesült Államokban a munkához kapcsolódó fizikai aktivitással 
felhasznált napi energia az utóbbi ötven évben több, mint 100 kalóriával csökkent. Az 
elhízásnak számos oka van, de legegyszerűbben az energia egyensúly hosszabb ideig tartó 
pozitív irányba való elbillenésével magyarázható. A testtömeg növekedése esetén érdemes 
megvizsgálni, mi lehet az oka az energia-egyensúly felborulásának. A genetika, környezeti 
tényezők, stressz, pszichés hatások, bizonyos életszakaszok, élethelyzetek, valamint egyes 
események is hatással lehetnek a testsúly változására1,2 .

Az elhízás legfőbb okaiként Simonyi et al. (2012) a következőket sorolja fel: 

x Modern életstílus jellemzői 
x Egyes ritka génmutációk 
x A morbid obesitas oka többször genetikai hátterű, a túlsúlyé inkább környezeti 
x Pszichés stressz 
x Bizonyos gyógyszerek 
x A gyermek- és fiatalkori elhízás kockázati tényező 
x A terhesség és a menopausa 
x Bizonyos életesemények (például: házasságkötés, nyaralás, sportolás abbahagyása) 
x A dohányzásról való leszokás 
x A fogyókúra iránti motiváció hiánya  
x Pszichés faktorok1 

1.2. Az elhízás kezelése 

Az elhízás kezelésének első lépése az, hogy egy reális célsúlyt kell meghatározni, ki kell 
számítani, mennyi fogyás szükséges annak eléréséhez. Azért, hogy a visszahízást, azaz az 
úgynevezett jojóeffektust elkerüljük, szükséges kidolgozni egy hosszútávú programot a 
súlymegtartás érdekében. Mivel krónikus betegségről van szó, az elhízás kezelését élethosszig 
kell folytatni, emiatt érdemes nem átmeneti diétákat követni, hanem teljes életmódváltást 
megvalósítani1. 

1.3.Testmozgással az elhízás ellen 

A mozgásterápia nemcsak elhízás esetén, hanem annak megelőzésében is kiemelkedő szerepet 
játszik, hiszen számos pozitív hatása mellett az anyagcserefolyamatokra is rendkívül kedvező 
hatást fejt ki. A már kialakult elhízás megszüntetése érdekében tett erőfeszítések egyik 
legfontosabb pontja a rendszeres testmozgás mindennapokba történő beépítése. Segítségével 
nemcsak ellensúlyozni lehet a felborult energiaháztartást, és növelni a csökkentett kalória 
bevitellel elérhető fogyást, hanem számos más kedvező hatást is kifejt az egészségi állapotra1,3. 

A testtömeg csökkentéshez tehát nélkülözhetetlen az energia mérleg negatív irányba történő 
elmozdítása. Ez történhet a bevitt kalória mennyiségének korlátozásával, illetve a felhasznált 
energia növelésével, azaz a mozgásmennyiség fokozásával. A leglátványosabb eredmények 
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elérése érdekében javasolt a kettőt párhuzamosan véghezvinni, azaz egy ésszerű étrend 
segítségével csökkenteni a bevitt, és egy egészséges, személyre szabott mozgásprogram 
kialakításával növelni a felhasznált energia mennyiségét. Bármilyen fogyókúra esetén az 
ésszerű diéta elengedhetetlen a tartós testtömegcsökkentéshez, azonban a csökkentett 
energiabevitel a hosszútávú testsúlyoptimalizáláshoz önmagában nem elég. Ezért napjainkban 
az elhízás kezelésére már az táplálkozási és fizikai aktivitásra vonatkozó irányelveket is magába 
foglaló életmódterápia a javasolt 1,3,4. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres fogyás után az elért eredményeket nehéz 
megtartani, és sok esetben visszatérnek a leadott kilók2. Ezért fontos szem előtt tartani, hogy ha 
elértük a kitűzött testsúlyt, a visszahízás megelőzésében szintén nagy szerepe van a rendszeres 
testmozgásnak, ehhez a fogyás után legalább hat hónapon keresztül fokozottan oda kell figyelni, 
hogy megfelelő mennyiségű fizikai aktivitást végezzünk, és a minél hosszabb távú hatás 
érdekében célszerű továbbra is kiegyensúlyozott és korlátozott kalóriatartalmú étrendet 
követni1. 

Felmerül a kérdés, hogy mennyi fizikai aktivitást kell végeznünk ahhoz, hogy metabolikus 
mutatóink javuljanak? 

A túlsúly és elhízás kezelése céljából végzett testmozgás megtervezésénél figyelembe kell 
venni, hogy a testsúly csökkentésére a mozgásos tevékenység terjedelme nagyobb hatással van, 
mint intenzitása. A legjobb eredmények eléréséhez azonban a kettő kombinálásával járulhatunk 
hozzá, tehát hosszabb ideig tartó intenzív edzéssel. Egyes betegségek, vagy a túlzott mértékű 
elhízás azonban ezt nem minden esetben teszi lehetővé5. A mozgásprogram összeállításánál 
minden esetben figyelembe kell venni az egyén egészségi, edzettségi és pszichés állapotát3. 

Ha nem korlátozzuk a kalória-bevitelt, tehát az energia háztartást kizárólag a mozgásmennyiség 
fokozásával kívánjuk befolyásolni, akkor a kedvező egészségügyi hatások elérése céljából 
átlagosan hetente 13-26 MET-óra aktivitás szükséges, ami nagyjából hetente 2,5 – 3 órányi 
közepes tempójú gyaloglással, vagy heti másfél óra kocogással teljesíthető. 42 MET óra/hét 
fizikai aktivitással a hasi zsír mértéke még akkor is sikeresen csökkenthető, ha fogyás nem is 
történik mellette1. A rendszeres testmozgás metabolikus rendszerre kifejtett pozitív, 
egészségvédő hatásainak elérése érdekében tehát átlagosan heti 150 percnyi mozgást szükséges 
végezni lehetőleg úgy, hogy a hét legtöbb napján végezzünk fizikai aktivitást, amely időtartama 
alkalmanként ne legyen kevesebb 10 percnél1. Kardiovaszkuláris betegségek illetve nagy 
túlsúly esetén a sportolás elkezdése előtt mindenképp szükséges orvossal konzultálni1,3. 

Mit érdemes sportolni jelentős túlsúllyal? 

Az fizikai aktivitás javasolt mennyiségét és intenzitását, valamint azt, hogy milyen sportot lehet 
folytatni túlsúly esetén, annak figyelembevételével kell eldönteni, hogy milyen mértékű 
elhízásról van szó, valamint, hogy fennállnak-e az elhízás mellett egyéb betegségek vagy 
kockázati tényezők6. 

Az elhízás mértékének mérésére legelterjedtebb módszer a testtömeg index (BMI) kiszámítása, 
amelyet a testtömeg és a testmagasság négyzetének hányadosaként határozhatunk meg (kg/m2). 
A WHO besorolása szerint a testtömeg index alapján a következő kategóriákat lehet 
megkülönböztetni: 

x <18,5: alultáplált 
x 18,5 – 24,9: normál 
x 25 – 29,9: túlsúlyos 
x 30 <: elhízott 
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x 40 <: kórosan elhízott7. 

Aki a túlsúlyos kategóriába tartozik, és jó egészségügyi állapotnak örvend, nem rendelkezik 
semmilyen olyan betegséggel, ami indokolná a testmozgás visszafogását, kötetlenül sportolhat 
és végezhet bármilyen edzést. Aki az elhízott kategóriába került, amennyiben 40 évnél fiatalabb 
egészséges férfi, vagy 50 évnél fiatalabb egészséges nő, az általános irányelveknek megfelelően 
előzetes orvosi kivizsgálás nélkül folytathat testedzést. Ha idősebb, akkor a sportolás ajánlása 
előtt orvosi vizsgálat és terheléses EKG vizsgálat elvégzése szükséges. Akinek meghaladja a 
testtömeg indexe a negyvenet, tehát kórosan elhízott, mivel esetükben legtöbbször már egyéb 
kockázati tényezők is fennállhatnak, mindenképpen orvos és gyógytornász ellenőrzésével, 
kórházi körülmények között javasolható a mozgásos terápia. Amennyiben bármilyen egyéb 
kockázati faktornak számító betegség (koszorúérbetegség, légzőszervi betegség stb.) fennáll az 
elhízás mellett, a sportolás elkezdése előtt orvosi konzultáció ajánlott. Ennek hiányában csak 
rendkívül rövid és alacsony intenzitású fizikai aktivitás (például kényelmes séta) javasolható6. 

Irányelvek az edzéshez elhízottaknak 

x ajánlott mozgástípusok: aerob állóképességet fejlesztő, nagy izomcsoportokat 
megmozgató, dinamikus mozgásformák (például séta, kerékpározás, úszás), kiegészítve 
izomerősítő gyakorlatokkal 

x a mozgás időtartama: kezdőként 15-20 perc testmozgás, ezt fokozatosan emeljük 60 
percig, előtte 5-10 perces bemelegítéssel, utána 5-10 perces levezetéssel 

x a mozgás gyakorisága: hetente 5-7 alkalom, fontos itt is a fokozatosság betartása6. 

Kezdőként mindig ügyelni kell a fokozatosságra, mind intenzitásban, mind időtartamban és 
gyakoriságban, fontos elegendő időt hagyni a regenerálódásra. Ahogy fejlődik az edzettség, az 
edzés intenzitása helyett főként az edzés hosszának növelésére kell helyezni a hangsúlyt, hiszen 
a zsírok lebontásában ez játszik nagyobb szerepet. Mivel elsődleges cél a mindennapi 
energiafelhasználás növelése, ezért arra kell törekedni, hogy a sportoláson kívül is minél több 
fizikai aktivitást végezzünk, hiszen bármilyen típusú és intenzitású testmozgás energiát 
igényel6. Számos vizsgálat igazolja, hogy a munka közben, valamint az otthon végzett fizikai 
aktivitással járó tevékenységek mennyiségének kritikus jelentősége van az elhízás megelőzés 
és kezelése szempontjából4. Érdemes tehát minél aktívabb életmódot folytatni, amihez 
hozzájárulnak az olyan hétköznapi elfoglaltságok is, mint a bevásárlás, kutyasétáltatás, 
házimunka, kerti munka vagy éppen, ha liftezés helyett a lépcsőt használjuk6.  

 

1.4. A testmozgás szerepe a mentális egészség megteremtésében 

A rendszeres testedzés nem csak a testi, hanem a lelki egészség megteremtésében és 
megőrzésében is fontos szerepet játszik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzései 
szerint a 2000 utáni évtizedekben az egészségügy legsúlyosabb problémáit a pszichiátriai és 
pszichológiai megbetegedések fogják jelenteni, ezért egyre inkább előtérbe kerülnek a lelki 
egészség megteremtésének és megőrzésének lehetőségei, így a fizikai aktivitás előnyös hatásai 
is8. A WHO definíciója szerint a mentális egészség “a jólét állapota, melyben az egyén meg 
tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni a normális élet stressz- helyzeteivel, termékenyen 
képes dolgozni, s hozzá tud járulni a közösségének életéhez”9. 

A leggyakoribb mentális zavarok közé tartozik a depresszió, a szorongás különböző fajtái, az 
alkohol és drogproblémák, az Alzheimer kór és más demenciák, az alvászavarok és 
álmatlanság, a migrén, a skizofrénia, a hiperaktivitás és a figyelemzavar10. A testmozgás és a 
mentális egészségi állapot összefüggéseit vizsgáló kutatások eredményei azt tükrözik, hogy 
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hogy a rendszeres fizikai aktivitás egyértelműen pozitív hatásokat fejt ki a mentális állapotra, 
míg a fizikai inaktivitás a mentális betegségek kialakulásának kockázatát fokozhatja7,11. 

A mentális egészségnek vannak az inaktivitáson kívül vannak más kockázati tényezői is, 
amelyek ártalmasok arra nézve, mint például a depresszív tünetek, vannak viszont védő 
tényezői is, amelyek között – a minőségi környezet, az önértékelés, az érzelmi feldolgozás, az 
önmenedzselési és megküzdési készségek, valamint a társas támogatás mellett hangsúlyos 
szerepe van a rendszeres testmozgásnak9,10,11. 

A testmozgásnak számos pozitív pszichológiai hatása van. Ezek közül vannak olyanok, 
amelyek azonnal jelentkeznek, mint például a szorongások oldódása, a mérsékelt eufória, a 
mozgás örömének érzése, a hangulat javulása, az izomzatban a feszültség oldódásával együtt 
megjelenő pszichés relaxáltság, kontrollérzés, az önbecsülés, önértékelés, valamint a 
munkakedv növekedése. Később jelentkező hatásai közé sorolható a vegetatív folyamatok 
stabilizálódása, a depresszió enyhülése, előnyös neurológiai változások, egy összességében 
harmónikusabb, boldogabb személyiség, egy tartósan jobb mentális egészségi állapot11. A 
rendszeres testmozgás további előnyös pszichológiai és szociális hatásai közé sorolható többek 
közt a javuló tanulási és koncentrálási képességek, a növekvő kreativitás, a jobb minőségű 
alvás, a társas kapcsolatok és a társadalmi integráció alakulása is. A testmozgás és a mentális 
egészség közötti pozitív kapcsolatot populációs szinten is alátámasztották az ezzel foglalkozó 
vizsgálatok, amelyek arra a következtetésre jutottak, hogy a mentális egészségi állapot minden 
szubjektív mutatóját javítja a fizikailag aktív életmód. A testmozgásnak a prevenció mellett 
bizonyos mentális betegségek esetében terápiás szerepe is van, segít többek között a depresszió 
és szorongás kezelésében10.  

A mentális egészség szempontjából érdemes mérsékelt intenzitású, hosszabb terjedelmű, 
egyenletes terheléssel járó aerob mozgásformákat választani, a WHO irányelveinek 
megfelelően legalább hetente öt alkalommal minimum fél óra időtartammal10. 

1.4.1. Testmozgás és önértékelés 

A sportolás pozitív hatással van az önmagunkról kialakított képre, a célkitűzések 
meghatározásával segít a reális önértékelés kialakításában, valamint a kitűzött célok elérésével 
növeli az önbizalmat. A rendszeres testmozgás segít a pozitív és egészségesebb testkép 
kialakításában, a fizikummal való nagyobb elégedettségben is, illetve hozzájárul a szubjektív 
jóllét megteremtéséhez 12,13. Mindezek mellett a sport elősegíti a pozitív életszemléletet és az 
optimista gondolkodást, valamint javítja az énhatékonyságot14,15. 

1.4.2. Testmozgás és stressz 

A WHO szerint napjainkban az előforduló betegségek 70%-a alakul ki a stressznek 
köszönhetően. Magyarországon a lakosság 18 százaléka szenved a túlzott lelki nyomás okozta 
egészségügyi problémáktól, és hazánkban minden harmadik dolgozó embernek csökken a 
munkaképessége a tartós stressz eredményeként8. 

A stresszel való megküzdésnek különböző stratégiái léteznek, egyénenként eltérő, hogy kire 
melyik a leginkább jellemző. Ezek között léteznek problémaközpontú és érzelemközpontú 
megküzdési stratégiák16. Az érzelemközpontú megküzdések közé tartozik a testmozgás, 
amelyet az adaptív stresszkezelés sikeres módszereként tartanak számon. A sport, amellett, 
hogy pszichofiziológiai védőfaktorként működik a stresszel szemben, a mentális egészséget a 
fizikai hatásaival is kedvezően befolyásolja. A stressz enyhülését idézi elő, hogy a rendszeres 
testmozgás eredményeként csökken a nyugalmi szívfrekvencia, a vérnyomás és a légzésszám, 
valamint az izmokban lévő feszültség10. 
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1.4.3. Testmozgás és depresszió 

A depresszió egy olyan hangulatzavar, amely egy negatív életminőséget okoz, az egyén 
cselekvéseit, érzelmeit, gondolatait negatívan befolyásoló létezésmód17. A depresszió 
napjainkban a legszélesebb rétegeket érintő és legnagyobb tempóban terjedő betegség, tehát 
manapság már népbetegségnek tekinthető. Amennyiben nem kezelik, könnyen krónikussá 
válhat, így még hangsúlyosabb szerepet kap a depresszió megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatban is a rendszeres testmozgás, amely bárki számára elérhető olyan módszer, ami erre 
az állapotra kifejezetten előnyös hatásokat fejt ki11. 

A fizikai aktivitást egyre inkább a depresszió egyik hatékony alternatív terápiás eszközeként 
tartják számon, hiszen bizonyítottan csökkenti a morbiditási és moralitási mutatókat, javítja a 
hangulatot, csökkenti a depresszív tünetek mennyiségét és intenzitását18,19. 

Rethors és munkatársai (2009) vizsgálták, hogy milyen mozgásprogramokkal lehet 
legeredményesebben javítani a depresszió állapotán. Vizsgálatuk eredményei alapján a 
legelőnyösebbnek a hosszabb időszakon át (10-16 héten keresztül) legalább heti öt alkalommal 
végzett testmozgás tekinthető, amelynek időtartama alkalmanként eléri a 45-50 percet. 
Összehasonlították a különböző típusú (aerob és erősítő) mozgásformákat is, azonban ezek 
között a depresszió kezelése szempontjából nem volt jelentős különbség, mindkettő 
hatékonynak bizonyult, csak annyi tendencia rajzolódott ki, hogy az aerob és erősítő 
gyakorlatok kombinálása volt összességében a legeredményesebb. Az intenzitással 
kapcsolatban a vizsgálatok nem tudtak legoptimálisabb tartományt meghatározni. A 
mozgásterápia hatékonyabb volt az önmagában végzett pszichoterápiánál, viszont kevésbé 
hatékony a gyógyszeres kezelésnél20,21. 

1.4.4. Testmozgás és társas támogatás 

A mentális egészség megőrzése, valamint bizonyos mentális betegségek elkerülése (mint 
például a depresszió, a szorongás és az öngyilkosság) céljából fontos szerepet játszik a társas 
támogatás. Az egyén szociális támogatottsága hatással lehet az egészséget erősítő 
viselkedésmódok (például kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres fizikai aktivitás) 
elsajátítására és gyakorlására, valamint érzelmi, viselkedésbeli és gondolkodásbeli stabilitást és 
ezek kontrollját segít kialakítani. Az egészségre kifejtett közvetett hatásai közé tartozik a stressz 
káros hatásaitól való mentesítés. A testmozgás és a társas támogatottság összefüggéseit vizsgáló 
kutatások eredményei azt tükrözik, hogy az aktív életmód pozitívan korrelál a szociális 
támogatással, ezek szerepe az egészség védelmében egymást erősítő hatással bír10. 

 

 
1. kép: A sport kedvező hatást fejt ki a mentális egészségre 

Forrás: Internet22 
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2. Sport és táplálkozás 

A kiegyensúlyozott táplálkozás az egészséges életmód egyik alappillére, amelyre mindenkinek 
érdemes törekedni akár élsportot űz, akár szabadidősportoló. A sportteljesítményt nagyban 
meghatározza az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége és összetétele. Bármiféle 
sporttevékenység magasabb energiafelhasználással jár, így nagyobb energiautánpótlást is 
igényel, mint az alapvetően inaktív életmód. A megváltozott tápanyagszükséglet természetesen 
függ a sportoló céljaitól is, hiszen egészen másként érdemes táplálkozni, ha fogyni szeretnénk, 
mint abban az esetben, ha éppen tömegnövelés a cél. 

Mivel az edzés a szervezetnek egy pluszterhelést jelent, így a rendszeres testmozgás mellett 
fokozottan kell figyelni a tápanyagok folyamatos pótlására annak érdekében, hogy 
teljesítőképességünk ne csökkenjen. Ha hiány alakul ki a szervezetben akár vitaminokból, 
nyomelemekből, vagy ásványi anyagokból, az az immunrendszer legyengüléséhez vezet és 
megnöveli a megbetegedések valamint a sportból fakadó sérülések kockázatát is. A megfelelő 
étrend kialakításakor nemcsak céljainkat, hanem az űzött sportágat és edzéseink intenzitását is 
szem előtt kell tartanunk23. 

Az izmok számára a fizikai aktivitás során szervezetünk igyekszik megfelelő mennyiségű 
energiát biztosítani. Ezt zsírokból vagy szénhidrátokból fedezi, az energianyerési módtól 
függően. Ha rövid ideig tartó magas intenzitású mozgást végzünk, az izmok anyagcseréje 
anaerob körülmények között, tehát oxigén hiányában zajlik, ekkor a szénhidrátkészletek 
szolgáltatják a szükséges energiát. Amennyiben sportágunkra ez jellemző, fontos, hogy 
ügyeljünk szénhidráttartalékaink feltöltésére. Ha inkább hosszabb ideig tartó, mérsékeltebb 
intenzitású mozgásformát végzünk, akkor már a zsírraktárakhoz nyúl szervezetünk, az izmok 
anyagcseréje aerob módon, vagyis oxigén jelenlétében zajlik, így az energiához testünk zsír 
elégetésével jut. A minél jobb eredmények eléréséhez, valamint a teljesítőképesség növeléséhez 
mindenképpen szükséges edzésünket a tudatosan kialakított, ahhoz illeszkedő étrenddel 
támogatni. Ha túl sok szénhidrátot fogyasztunk, azzal korlátozzuk, ha csökkentjük a 
szénhidrátbevitelt, azzal fokozzuk szervezetünkben a zsírok aerob módon történő lebontását23. 

2.1. Szénhidrátok 

Szervezetünk alapvető energiaforrásának számítanak a szénhidrátok, amelyeket testünk 
leghamarabb mozgósítani tud, ha energiára van szüksége.  A regenerációs folyamatokban is 
nélkülözhetetlen szerepet játszanak, ezért egy intenzív edzés után fontos, hogy 
szénhidráttartalékaink fel legyenek töltve. Nem mindegy azonban, hogy milyen szénhidrátokat 
veszünk magunkhoz és az sem, hogy mikor tesszük ezt24.   

Szénhidrátok, amelyeket csak edzés közvetlenül előtt, alatt vagy után fogyasszunk:  
fehér kenyér, fehér rizs, tészta, paszternák, kuszkusz, sült krumpli, méz, ananász, édesség  

Szénhidrátok, amelyeket mértékkel fogyasszunk: teljes kiőrlésű kenyér, rozskenyér, zab, quinoa, 
barna rizs, basmati rizs, banán, alma, körte, édesburgonya, lencse, bab. 

Szénhidrátok, amelyeket rendszeresen fogyasszunk: spárga, padlizsán, brokkoli, karfiol, 
cukkini, fejes káposzta, kelkáposzta, saláta, zöldbab, gomba, spenót, hagyma24.  

2.2. Fehérjék  

A fehérjék szintén hozzájárulnak a regenerációhoz és védik az izmokat a megterhelő edzések 
után. Azonban nem csak az izomsejteknek fontos alkotóelemei, hanem más testi sejteknek, 
például a vérsejteknek is, így szerepük az immunvédelemben is kiemelkedő23. 
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Próbáljunk minden étkezés során enni valamilyen fehérjét, a legjobb, ha minél változatosabb 
forrásokból a következők közül: baromfihús, halak, diófélék, hüvelyesek vagy tojás. 
Igyekezzünk elkerülni a magas zsírtartalmú fehérjéket, mint például a sertéshús, az olajban sült 
hal és a feldolgozott húsok, mint a szalámi és a virsli24. 

2.3. Zsírok  

A zsírok többféle módon is csoportosíthatók, legtöbbször telített és telítetlen zsírsavakról 
hallani. Általában a telített zsírsavakat szokták negatívan emlegetni, mert ezek növelik az LDL 
koleszterin szintet, amelyet „rossz” koleszterinnek is hívnak, mivel növeli a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának kockázatát. A HDL koleszterin ezzel szemben a „jó” koleszterin, 
ami kifejezetten előnyös hatással van a szívre és az erekre is. A jó zsírok Omega 3 és Omega 6 
zsírsavakat tartalmaznak, amik hozzájárulnak az egészség és a jóllét fenntartásához. A zsírok 
ipari feldolgozása során keletkezett transzzsírsavakat azonban érdemes minden esetben 
elkerülni, ezek negatívan hatnak a koleszterinszintre és az erekre is, valamint elősegítik a 
gyulladásos folyamatok kialakulását23. 

Jó zsírok: olajos hal, avokádó, mogyoró, magok, olívaolaj, lenmagolaj, kókuszolaj, alacsony 
zsírtartalmú tejtermékek 

Rossz zsírok: cukrászsütemények, péksütemények, vaj, állati zsír, keksz, feldolgozott húsok, 
transzzsírok, készételek24. 

2.4. Antioxidánsok 

A fizikai aktivitás fokozza a szabadgyökök képződését, így a sportolóknak mindenképpen 
ajánlott a magas antioxidánsbevitel. Ezt azonban a szakértők véleménye szerint érdemesebb 
táplálkozás útján bevinni szervezetünkbe, mint tabletták formájában, amelyek hatékonysága 
még kérdéses. Természetes antioxidánsforrásoknak számítanak a magas A, C, és E-vitamin 
tartalmú ételek23. 

A szabadidősportolók számára javasolt táplálkozás az egészséges táplálkozás általános 
irányvonalait követi. A rendszeresen sportolók energiaszükséglete az alapanyagcseréből és a 
sporttevékenységhez szükséges többletanyagcseréből tevődik össze.  Ahogy fentebb említettük, 
a választott mozgásforma energiaigényét, valamint személyes céljaikat (fogyás, izomépítés) 
szem előtt tartva kell összeállítaniuk étrendjüket és meghatározni energiabevitelüket. Ha fogyni 
szeretnének, testükben enrgiadeficitnek kell kialakulni, ha tömegnövelés a cél, több energiát 
kell szervezetükbe juttatni, mint amennyit felhasználnak. Az étrendnek minden esetben 
személyre szabottnak kell lennie, hiszen mindenki másként reagál bizonyos táplálékokra25. 

Példa egészséges, nem sportoló és szabadidősportoló személy napi tápanyagigényére: 

x fehérje: 0,8g/testtömeg kilogramm / szabadidő sportolók: 1g-1,5g/testtömeg 
kilogramm.  

x zsír: a napi energia bevitel 25 - 30% - át tehetik ki, alacsony energiatartalmú étrend 
esetén is ellenjavallt a napi össz-zsírbevitel 20 energiaszázalék alatti meghatározása.  

x szénhidrát: 50 g (a megfelelő glikogén feltöltődés érdekében általánosságban 6 - 8 
gramm / testtömeg)  

x alacsony sótartalmú élelmiszerek és nyersanyagok 
x étrend – kiegészítők és teljesítményfokozók használat az életmódhoz és személyes 

célokhoz igazodóan mértékletesen fogyaszthatók25. 
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Az, hogy kinek mennyi a napi energiaigénye, az életmódtól, a fizikai aktivitás szintjétől, 
valamint a választott sporttevékenység intenzitásától, hosszától és a sportolás gyakoriságától is 
függ. Az 1. táblázat a különböző mozgásformák energiaigényét foglalja össze. 

1. táblázat: Mozgásformák kalóriafelhasználása 

SPORTÁG KCAL/ÓRA (65KG TESTSÚLYÚ 
ÁTLAGOS SPORTOLÓ) 

Gyors futás 1000 
Gyors úszás 630 
Gyors kerékpározás 385 
Lassú kerékpározás 250 
Aerobic 400 
Súlyzós edzés 270-450 
Tenisz 415 
Squash 615 
Evezés 445 

Forrás: Saját szerkesztés Szekeresné Szabó (2015) 25 alapján 

 

2.5. Folyadékbevitel 

Az optimális sportteljesítmény elérése valamint a dehidratáció elkerülése érdekében 
nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztás. Sportolók esetében 
mindenképp szükséges napi 2-2,5 liter feletti folyadék bevitele. A víz egyensúly 
megállapításakor figyelmembe kell venni a szervezetbe bevitt tápanyagok fajtáját, a külső 
hőmérsékletet, a testmozgás intenzitását, az edzés résztvevőjének az életkorát valamint az 
izzadásának mértékét. A vízháztartás megfelelő szinten tartásához már az edzés előtt elegendő 
víz elfogyasztása javasolt. Amikor a szomjúság hatására iszik a sportoló, azt jelenti, hogy a 
dehidratáció már bekövetkezett. A sportolás közbeni folyadék fogyasztást vizsgáló kutatások 
eredményei szerint akkor kezd el csökkenni edzés alatt a teljesítmény, amikor a sportoló már 
testsúlyának 2%-át kiizzadta. Az ajánlások szerint érdemes minden 0,45kg-nyi testtömeg után 
három pohár vizet meginni. A sporttáplálkozással foglalkozó szakemberek azt javasolják, hogy 
mérjük meg magunkat sportolás előtt és után is, és ennek tükrében pótoljuk a folyadékot már 
az edzés előtt, alatt és után. Emellett érdemes odafigyelni, hogy melegebb és párás időben nő a 
szervezet folyadék szükséglete, ezért több vizet kell fogyasztani a teljesítmény megtartása 
érdekében27. 

Folyadékpótlás a mindennapokban 

x Minden reggel igyunk a reggelihez 400 ml vizet 
x Naponta igyunk 2-3 liter folyadékot (ez nem foglalja magában azt, amit edzés közben 

iszunk) 
x Igyunk inkább többször keveset 
x Kerüljük a szénsavas italokat, és a cukrozott koffeintartalmú italokat 
x Ne igyunk többet napi 2-3 csésze teánál és kávénál24. 

Folyadékpótlás az edzéseken 

x Kezdjük az edzést jól hidratáltan. Igyunk meg edzés előtt két órával 400 ml vizet. 
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x Ha meleg a hőmérséklet, mérjük meg testsúlyunkat edzés előtt és után. Egy kg 
testtömegcsökkenés 1,5 liter folyadékpótlás szükségességét jelenti. 

x Igyunk sportitalt, ha az edzések nagy intenzitásúak vagy 60 percnél hosszabb ideig 
tartanak. 

x Használjuk a vizelet színét a hidratáció állapotának ellenőrzésére. Ha sötét színű, akkor 
még mindig dehidratáltak vagyunk. 

x Közvetlenül az edzés után kerüljük a koffeint és az alkoholt24. 
 

 
2. kép: Folyadékpótlásra legjobb választás a víz 

Forrás: Internet26 

Nem mindegy, hogy milyen minőségű folyadékkal pótoljuk a sportolás során kiizzadt 
vízveszteséget, hiszen a verejtékezéssel együtt nátrium is ürül ki a szervezetből, ami hatására 
hiányállapotok alakulhatnak ki. Alacsony és közepes intenzitású, egy órát nem meghaladó 
edzések esetén a víz megfelelő a folyadékpótlásra, ennél hosszabb intenzív sporttevékenység 
után azonban célszerű 8%-os szénhidráttartalmú sportital fogyasztása. A szénhidrát segíti a víz 
felszívódását is. Az edzés előtt mindig érdemes inni, hogy a testmozgást jól hidratált állapotban 
kezdjük el, és közben is javasolt. Azonban el kell kerülni, hogy egyszerre túl sok folyadékot 
juttassunk szervezetünkbe, mindig meg kell várni a pótlással az ürítést25. 

2.6. Táplálkozási tanácsok tömegnöveléshez 

Amennyiben tömegnövelés és izomépítés a célunk, intenzív erősítő edzést szükséges 
kombinálnia megfelelő energia és tápanyagmennyiséget biztosító étrenddel. Pozitív energia 
egyensúlyt kell kialakítanunk, amihez több kalóriát kell juttatnunk szervezetünkbe annál, mint 
amit felhasználunk mindennapi tevékenységeink során25. 

Szekeresné Szabó (94.o.) 25 alapján: „Ahhoz, hogy izmot növeljünk, 20 % -kal kell növelni a 
kalóriamennyiséget. A gyakorlatban a legtöbb sportolónak 500 kcal-val kell többet 
fogyasztania naponta. Ennek a kalóriamennyiségnek nem a teljes mennyisége alakul át izommá, 
mivel egy része a fizikai tevékenység során felhasználódik hőként, az emésztés során és a 
felszívódásban. Azoknál, akiknél lassú az izomnövekedés, napi 1000 kcal-val kell többet 
fogyasztaniuk. Elegendő mennyiségű szénhidrátot kell felvennünk, hogy magas izomglikogén 
szintet érjünk el, mert ha alacsony glikogén szinttel edzünk, azt kockáztatjuk, hogy fehérje 
(izom) fog lebomlani, ami pont az ellenkezője annak, amit szeretnénk elérni. A teljes 
kalóriaszükséglet 60 %-át kell szénhidrátból fedezni. Az ajánlott mennyisége a fehérjének 
erőedzéshez 1,4 -2g/ttkg. A fehérjeszükséglet is arányosan nő a szénhidrátszükséglettel. A 
zsíroknál a teljes kalóriamennyiség 15-30 %-át kell kitenniük. A só és folyadékpótlást az edzés 
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után, amilyen hamar csak lehet, kezdjük el. Együnk két, három óránként. Osszuk fel a napi 
táplálkozásunkat három fő és minimum 3 kiegészítő étkezésre. Együnk nagyobb adagokat, ha 
nem tudjuk megvalósítani, akkor együnk többször a főétkezések között. Egészítsük ki 
ételeinket, tápanyagokat tartalmazó italokkal, mint például tejes turmixok, gyümölcskeverékek, 
joghurtitalok. Együnk szárított gyümölcsöt, pörköletlen napraforgó magot, tökmagot, diót. 
Használjunk táplálékpótló étrend-kiegészítőket, vagy fehérjealapú készítményeket 
kiegészítésként.” 25. 

 

 

 
3. kép: Tömegnövelésnél is fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás 

Forrás: Internet28 
 

2.7.  Táplálkozási tanácsok testsúlycsökkentéshez 

A fogyás elősegítésének első lépése, hogy minél inkább növeljük az edzés által felhasznált 
kalória mennyiségét. Ezt elérhetjük az állóképességi (aerob) mozgásformák végzésével, 
valamint emellett az erősítő edzések beiktatásával, amelyek segítenek az izmok megtartásában 
és fejlesztésében. Hetente fél kilogrammnál ne álljon szándékunkban többet fogyni. Figyeljünk 
oda étkezéseink rendszerességére, a kiegyensúlyozott vércukorszint elérését, valamint a 
szövetek regenerálódását napi 4-6 étkezéssel érhetjük el, azonban ügyeljünk arra, hogy ez ne 
jelentsen megnövekedett tápanyag bevitelt, mert a negatív energia egyensúly a cél, hiszen az a 
testsúlycsökkenés feltétele25. 

A következő ételekből fogyasszunk lehetőleg minél kevesebbet: vaj, margarin, zsír, olajban sült 
ételek, zsíros húsok, sütemények, péksütemények, kekszek, kalácsok, csokoládé, zsíros és 
ömlesztett sajtok, tejszínhab. 
 
Lehetőség szerint cseréljük ki ezeket: a zsíros tejet sovány tejre, zsíros tejtermékeket sovány 
tejtermékekre, zsíros húsokat sovány húsokra és halra; édességeket energiaszegény müzlire, 
kekszre teljes kiőrlésű gabonából, friss gyümölcsre. Köretként burgonya, tészta, rizs helyett 
friss saláták vagy párolt zöldségek stb. 
 
Figyeljünk oda a következőkre: Zsírban, vajban való sütés helyett használjunk inkább növényi 
olajokat. Minél kevesebb zsiradékot használjunk. Vegyük le a csirke, pulyka bőrét. Lehetőség 
szerint grillezzünk, főzzünk, pároljunk. Salátaöntetek közül válasszunk alacsony zsírtartalmút, 
citromosat, limeosat, esetleg joghurtosat25. 
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3. Sportsérülések 

A sportolás egészségre gyakorolt pozitív hatásait napjainkban senki nem vitatja. A rendszeres 
testmozgás előnyeinek hangsúlyozása mellett azonban muszáj szót ejteni a sportsérülésekről is, 
hiszen bármilyen testmozgást végzünk is, előfordulhat, hogy túlterheljük magunkat, vagy 
esetleg egy rosszul kivitelezett mozdulat hatására megsérülünk. A sportsérüléseket sokan a 
versenysportokhoz kötik, azonban ugyanolyan gyakorisággal - ha nem gyakrabban - fordulnak 
elő a szabadidősportolók körében is29.  

A sportsérüléseknek nincsen széles körben elfogadott teljesen egyértelmű meghatározása. „Jogi 
értelemben sportsérülésnek tekinthető minden, valamely sporttevékenység során keletkező 
kóros mozgásszervi elváltozás, amely  

- a sportolást legalább 1 napig lehetetlenné teszi,  

- egészségügyi ellátást igényel,  

- szociális- vagy gazdasági hátrányokkal jár.” 30 

Általános értelemben idesorolunk minden olyan sérülést, ami gyakran fordul elő sportolás 
közben30. A sporttevékenységek során kialakuló kóros elváltozások tartoznak a sportsérülések 
közé, amelyeknek legtöbbször két nagy csoportját különböztetjük meg29. 

Akut sérülésekről beszélünk, amennyiben a sérülés egy pontosan meghatározható, egyszeri, 
erőteljes külső hatás következtében alakult ki, amely az érintett szövetet valamint ereket 
károsítja. Ebben az esetben a sérült részen vérömlenyek keletkezhetnek és károsodhatnak a 
hajszálerek, gyulladás alakulhat ki. Az akut sérülések közé soroljuk a sebeket, horzsolásokat, 
zúzódásokat, rándulásokat, szakadásokat, töréseket, valamint a ficamokat. Az akut sérülésekre 
jellemző tünetek a hirtelen, erős fájdalom érzése, az extrém érzékenység a nyomásra, a duzzanat 
kialakulása, az extrém végtaggyengülés, ha nem tudunk az alsó végtagra nehezedni, a csont 
ficama vagy törése, valamint, ha az ízületet nem tudjuk teljes mozgástartományában mozgatni. 
Megfelelő kezeléssel az akut sérülések tökéletesen gyógyulnak30,31. 

A túlterheléses sérülések számítanak a sportsérülések másik nagy csoportjának, amelyek 
többször, ismétlődően hatnak a szövetekre igaz enyhébb mértékben, azonban a szervezet 
öngyógyító folyamatait, regenerációs és adaptációs képességeit meghaladóan. Sokszor 
alakulnak ki túlterhelés vagy nem megfelelő terhelés következtében, akár belső, akár külső 
tényezők hatására. Belső kiváltó okai lehetnek az asszimmetriák, az izom-egyensúlyzavarok, 
külső okozói pedig például a helytelen edzés, vagy a kedvezőtlen környezeti feltételek. Kisebb 
tünetekkel kezdődnek a sérülések ezen fajtái, majd ezek idővel halmozódnak és komolyabb 
panaszokat okoznak. Legtöbb esetben sportágspecifikusak, tehát a rendszeresen végzett 
sportágra jellemző sérülések, mint például a teniszkönyök, úszóváll vagy labdarúgóboka. 
Túlterheléses sérülésnek számítanak többek között az izomgyulladás, az íngyulladás és 
ínhüvelygyulladás, a csonthártyagyulladás, a fáradásos törések, az ízületi kopások és a 
porcfelszín-károsodások. Jellemző tünetei közé tartozik a duzzanat, a tompa fájdalom, amely 
pihenés alatt jelentkezik, valamint a testmozgás közben jelentkező fájdalom. Ez a sérülésfajta 
nehezebben diagnosztizálható és kezelhető, hosszú távon is maradandó deformitásokat 
okozhat30,31. 

Krónikus sérülések alakulhatnak ki, amennyiben nem ismerik fel időben, vagy nem 
foglalkoznak az akut vagy túlterheléses sérülésekkel, esetleg helytelen kezelésük 
következményeként. Ekkor előfordul, hogy hosszantartó gyulladás alakul ki a sérült 
területeken30. 



13 
 

Újrasérülés áll fenn abban az esetben, amennyiben a sportolás sérülés utáni újrakezdését 
követően ugyanazon a területen a korábbival azonos sérülés alakul ki. Ezt kiválthatja a nem 
megfelelő rehabilitáció, valamint az is, ha túl korán kezdi újra a sérült személy a sportolást. 
Leggyakrabban izomszakadások és ficamok után fordul elő30. 

Hazánkban a legtöbb sportsérülést okozó sportágnak a labdarúgás számít, leggyakoribb 
sportsérüléseknek pedig az alsó végtagok, a boka- és térdsérülések, az izmok és szalagok 
sérülései. 60%-ban túlterheléses sérülések fordulnak elő inkább, az akut sérülések a 
sportsérülések 40%-át teszik ki. Akut sérülések közül a húzódások és a zúzódások a 
leggyakoribbak31. 

A sportsérülések súlyosságát legtöbbször aszerint osztályozzák, hogy hány nap kihagyást 
okoznak a sérült személynek. Így megkülönböztetünk enyhe sportsérülést (1-7 nap kihagyás), 
közepesen súlyos sportsérülést (8-21 nap kihagyás), valamint súlyos sportsérülést (21 napnál 
több kihagyás, vagy maradandó károsodás) 30. 

3.1. Mit tehetünk a sportsérülések megelőzése érdekében? 

Először is minél jobban meg kell ismernünk az általunk kiválasztott, számunkra szimpatikus 
sportágat, amelyet rendszeresen gyakorolni szeretnénk. Járjunk minél alaposabban utána annak 
szervezetre kifejtett hatásainak, hogy mely izomcsoportjainkra és ízületeinkre hat és mennyire 
megterhelő, milyen szintű edzettséget igényel és szükséges-e hozzá bármilyen előképzettség, 
kell-e hozzá felszerelés. Ez azért is nagyon fontos, mert a megfelelő felszerelés is segíthet a 
sportsérülések kivédésében. Ha van előírt, kötelező védőfelszerelés az adott sportághoz, 
mindenképpen szerezzük be29. 

Vannak a sportsérülésre hajlamosító tényezők is, ezeket is érdemes figyelembe venni, mert 
minél több fennáll ezek közül, annál magasabb a sportsérülések előfordulásának kockázata. 

2. Táblázat: Sportsérülések kockázatát befolyásoló tényezők 

Belső rizikófaktorok Külső rizikófaktorok Szociális környezet 
Nem, életkor, foglalkozás Sportág  Táplálkozás  
Testalkat  Technika  Helytelen orvosi kezelés  
Edzettség, Állóképesség, 
izomerő  Szabályok  Anabolikus szteroidok 

Ügyesség, mozgáskoordináció  Edzésterhelés  Alkohol  
Szalaglazaság, ízületi instabilitás  Sportkörnyezet Nikotin  
Kötött izomzat  Sporteszközök, felszerelés  Drogfogyasztás  
Alsó végtagok tengelyeltérései     
Korábbi sérülések     
Lelki, pszichoszociális jellemzők     

Forrás: Saját szerkesztés Internet30 alapján  

Ha felkészültünk a sporttevékenység végzésére, szem előtt kell tartanunk, hogy minden edzés 
három fő részből áll össze: bemelegítés, sporttevékenység fő része, levezetés. Ezek során a 
következőket érdemes szem előtt tartanunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatai 
alapján: 

Bemelegítés 

„Felkészülés nélkül kockázatos kitenni szervezetünket a szokatlan terhelésnek. A bemelegítés 
feladata, hogy felkészítse a sportolni vágyót a mozgásra fizikai és pszichés értelemben egyaránt. 
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Bemelegítés során az anyagcsere felgyorsul, az izmok nyújthatósága javul, a lazaság mértéke 
nő, a szívfrekvencia és a légzésszám kellőképpen megemelkedik, az izmok vérellátása megnő, 
oxigénellátásuk javul, tehát kisebb az esélye az izomláz megjelenésének, vagy a mozgásszervek 
hirtelen megerőltetésének, túlterhelésének, csökkennek az izomfeszültségek és az esetleges 
kóros tónusú állapotok. Az alapozás ideje, intenzitása függ attól, hogy mozogtunk-e korábban 
és milyen rendszerességgel. Mindig tartsuk be a fokozatosságot, mert edzettségünket nem lehet 
egyik napról a másikra növelni. Nem lehet eleget hangsúlyozni a sportolás előtti bemelegítés 
fontosságát. A legkisebb húzódástól, zúzódástól a legsúlyosabb törésekig, szakadásokig - 
amelyek akár sorozati műtéti megoldásokat igényelnek - csökkenteni lehetne a sérülések 
veszélyét a megfelelő alapozással, mozgás előtti bemelegítéssel. Összességében jóval kevesebb 
időt kell fordítani a felkészülésre, mint amennyit az elhúzódó felépülés, rehabilitáció, netán a 
szövődmények ellátása igényelne. Ügyeljünk a specifitásra, arra, hogy adott sportnál a 
legtöbbet használt ízületek, izmok legyenek kellőképpen bemelegítve, hogy tudjanak 
alkalmazkodni mind a jól kivitelezett sportmozgáshoz, mind a váratlan eseményekhez, amikor 
kibillenünk egyensúlyi helyzetünkből, és ezzel extrém terhelésnek tesszük ki ízületeinket, 
izmainkat. Óvnunk kell a gerincünket, bemelegítéssel felkészítve törzsünket és végtagjainkat 
is.” 29 

A sportolás fő szakasza 

Ez általában az adott sportágra specifikusan jellemző gyakorlatokból, mozgásokból áll össze. 
Fontos a helyes kivitelezés, valamint, hogy az edzés terjedelme és intenzitása a sportoló egyéni 
edzettségi szintjének és céljainak megfelelő legyen29. 

Levezetés 

Ha a terhelés megfelelő intenzitású, a fő szakasz végére a sportoló személy elfárad, ekkor 
fokozatosan csökkenteni kell a terhelést, erre szolgál a levezető szakasz. Amennyiben ez a 
fokozatosság elmarad, megnövekszik a sérülések előfordulásának kockázata. A levezetés végén 
következik a nyújtás, amely elsődleges célja az ízületek mozgásterjedelmének megnövelése, az 
ízületek hajlékonyságának fokozása, az izmok nyújtása, rugalmasságának növelése. A nyújtás 
lehet dinamikus és statikus, attól függően, hogy ismétlődő utómozgásokból áll, vagy az 
ízületek, izmok, inak rugalmasságának megőrzéséhez és fejlesztéséhez hozzájáruló 
testhelyzetek kitartásából29. 

 
4. kép: Sportsérülések 

Forrás: Internet32 
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3.2. Mit kell tenni sportsérülés esetén? 

Ha egy bizonyos mozdulat vagy valamilyen sporttevékenység közben fájdalom érzése 
keletkezik, azonnal abba kell hagyni a mozgást, nem szabad „rádolgozni” a fájdalomra, meg 
kell győződni először arról, mi okozza. Ha a sérülés erős fájdalmat, zsibbadást, vagy komoly 
duzzanatot okoz, ha az érintett területet nem tudjuk terhelni, illetve, ha egy korábbi sérülés 
okozta fájdalomhoz fokozódó duzzanat alakul ki, vagy ízületi instabilitás, azonnal orvoshoz 
kell fordulni30. 

Vannak olyan esetek, amikor a sérülések otthoni kezelését is meg lehet próbálni, amennyiben 
a fenti tünetek közül egyik sem jelentkezik. Ha a tünetek súlyosbodnak, akkor viszont szintén 
egészségügyi szakembert ajánlott felkeresni. Az otthoni kezelés négy lépésből álló módszere a 
RICE terápia, amelyet 48 órán át érdemes folytatni: 

Rest:Pihenés / Ice:Jegelés / Compression:Kompresszió / Elevation: Felpolcolás30. 

Fontos, hogy ha sportolunk, felismerjük a leggyakoribb sportsérüléseket ahhoz, hogy tudjuk, 
mi a teendő, amivel javíthatunk, de legalább nem rontunk a sérült terület állapotán30. 

Zúzódás: felismerhető arról, hogy az érintett területen kékes-lilás folt alakul ki, vagy esetleg 
duzzanat, amikor erősebb ütődés hatására az erek megsérülnek, megrepedhetnek. Kezelése 
során kiemelt szerepe van a bőr hűtésének, mert az a szivárgó erek összeszűkülését 
eredményezi, a vér mennyiségét csökkenti. Fontos, hogy amennyiben jeget használunk a 
hűtéshez, az nem érhet közvetlenül a bőrhöz, mivel fagyást okozhat! A vérzés csökkentése 
érdekében ajánlott a sérült testrészt magasabbra emelni is. A hűtőborogatás, jegelés a zúzódásra 
megfelelő módszer, ehhez a gyógyszertárakban már speciális jégzselét is lehet beszerezni, 
azonban akár a fagyasztóban megtalálható mirelit zöldborsó is megfelel a célnak. Ezeket sem 
szabad közvetlenül a bőrre tenni, legyen a hűtésre használt eszköz és a bőr között valamilyen 
textília, és maximum 10 percig hűtsük egyszerre az érintett területet, utána 20 percig 
pihentessük. Gyulladásra, sérülésre sose tegyünk meleg borogatást! 29 

Rándulás: megnyúlik az ízületi tok és szalagok, az ízületi felszínek eltávolodnak, a csontvégek 
azonban nem távolodnak el egymástól, a fej a vápában marad. Az ízületet tudjuk mozgatni, 
azonban mozgatása fájdalommal jár. A rándulás következtében sokszor alakul ki vérömleny és 
duzzanat. A sérült végtagot minden esetben pihentetni kell, rugalmas pólyát lehet alkalmazni, 
valamint hűtőborogatást. Amennyiben a tünetek nem enyhülnek, 2-3 nap elteltével szakorvost 
célszerű felkeresni29. 

Ficam: külső hatás eredményeként az ízületi felszínek eltávolodnak egymástól és az ízületi fej 
is elmozdul az ízületi árokból, emellett az ízületi szalagok is sérülnek. Rendkívül intenzív 
fájdalommal, duzzanattal és vérömlennyel jár, az ízületi deformitás szabad szemmel is 
megfigyelhető. Minél hamarabb szakorvoshoz kell fordulni a ficammal, a végtag 
helyretételének kísérlete szigorúan tilos, a talált helyzetben kell rögzíteni29. 

Szalagsérülés: Amikor erős külső hatás következtében a tartószalagok egy része megsérül, 
elszakad, vagy csontos alapjával együtt kiszakad. Ez hirtelen, intenzív fájdalommal, valamint 
komoly vérömleny kialakulásával együtt jelentkezik. Szakorvosi vizsgálatot igényel a sérülés, 
szükséges a sérült végtagot rögzíteni, pihentetni, felpolcolni valamint hűteni. 

Törés: ha direkt vagy indirekt hatásra a csontszövet folytonossága megszakad, csonttörésről 
beszélünk. Ez lehet nyílt csonttörés és zárt csonttörés, ellátása minden esetben orvosi 
vizsgálatot igényel. Tünetei a deformitás, az erős fájdalom, duzzanat és kóros mozgathatóság. 
A sérült végtagot nyugalomba kell helyezni és rögzíteni kell, a nyílt csonttörés esetén a kiálló 
csontot steril kötéssel kell lefedni29. 
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4. Sport és motiváció 

Számos vizsgálat foglalkozott már azzal, hogy melyek a sportban való részvételt ösztönző 
legfőbb motiváló erők. A szabadidőpsortba való bekapcsolódást, a motiváltság erősségét 
nagyban meghatározzák a sportolók céljai, ezen célok és a motiváltság egymással szorosan 
összekapcsolódnak. Ezek közé a motiváló erők közé tartoznak a kutatások eredményei alapján 
a versenyzés iránti igény, a közösséghez való tartozás érzése, a kihívások keresése valamint 
például a sport szeretete. Mások leginkább egészségük megőrzése érdekében, vagy 
megjelenésük javítása céljából sportolnak. A korábbi kutatások szerint ez a rendszeresen 
végzett sporttevékenység típusa szerint is eltérhet, de fontos különbségek vannak a nemek és 
életkorok alapján is abból a szempontból, hogy kinek mi számít a legfőbb motiváló erőnek33. 

A fizikai aktivitás végzésére ható motivációk között vannak intrinzik, belülről fakadó, valamint 
extrinzik, azaz külső motivációk is. A sporttal kapcsolatban intrinzik motivációnak tartjuk a 
sport szeretetét, a sport iránti elkötelezettséget, amely a mozgás során örömöt és elégedettséget 
okoz számunkra. Extrinzik motivációnak számítanak a kívülről érkező megerősítések, az 
elvárásoknak való megfelelés érzése34. Hazánkban egy 2014-es felmérés szerint a 
szabadidősportra motiváló legfőbb cél az egészség megőrzésének és fejlesztésének szándéka, 
emellett fontos szempont a fizikai teljesítőképesség növelése, valamint a kikapcsolódás. A 
sportban való részvételt nagyban befolyásolja emellett a testmozgás szeretete, valamint a stressz 
levezetése is35. 

A fitnesz edzéseken résztvevő szabadidősportolókkal foglalkozó vizsgálatok eredményei 
alátámasztják azt, hogy a fitnesz-szolgáltatások fogyasztóinak motivációi is hasonlóan 
alakultak az eddigiekhez: legtöbben az egészség megőrzése, a fizikai állóképesség fejlesztése, 
valamint a kikapcsolódás érdekében járnak fitneszedzésekre, ugyanakkor a válaszadók számára 
a külső megjelenés javításának célja szintén fontos szerepet tölt be. Kiemelkedő hangsúlyt 
kapott ebben az esetben a lelki egészség megőrzésének szándéka, a stresszlevezetés, a lelki 
kikapcsolódás, a szellemi felfrissülés. Fontos megemlíteni, hogy az intrinzik motivációk 
rendkívül jelentősnek számítanak a sportoló egyének szempontjából, ami azért előnyös, mert a 
belső motiváltság megteremtése szükséges a motiváltság hosszútávú fenntartásához36. 

 

4.1. Mit tehetünk motiváltságunk megteremtése és fenntartása érdekében? 

Először is ki kell alakítanunk magunkban az eltökéltség érzését, amihez elsőként tekintsük át 
Deborah Feltz, a Michigeni Állami Egyetem kineziológusának legfontosabb javaslatait37: 

x Ne szabjunk magunknak túl szigorú, vagy betarthatatlan szabályokat. 

Ezek csak arra ösztönöznek, hogy hamar feladjuk a testmozgást, hiszen minél nehezebb 
betartani a szabályokat annál hamarabb fel is lehet adni őket. Próbáljunk először inkább kisebb 
célokat kitűzni, amelyek sikerélményt és jó érzést szereznek nekünk. 

x Egy kis barátságos versengés ösztönzőként hat 

Teljesen mindegy, hogy a futópadon, vagy a súlyoknál futunk össze mással, lendületet adhat, 
ha kicsit gyorsabban próbálunk meg futni nála, vagy több gyakorlatot akarunk csinálni, mint 
velünk együtt edző társunk. 

x Találjunk egy barátot, aki nem hagy lógni! 

Vannak, akik kizárólag egyedül szeretnek edzeni, de ha valaki nem ebbe a csoportba tartozik, 
akkor jól jön egy barát, akivel össze tudjuk hangolni edzéseinket. Ha már be van iktatva a közös 
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sportprogram, nehezebben beszéljük le magunkat az edzésről, hiszen nem csak a mi 
szabadidőnket érinti a programváltozás. 

x Ne amiatt eddzünk, hogy jobban nézzünk ki! 

Ahogy már említettük a külső motivációk nem tartanak hosszú ideig, érdemes inkább más 
kihívásokra koncentrálni. Ha valaki a kockás has elérését tűzi ki célul, amiért igen hosszú ideig 
kell küzdeni, hamar elmehet a kedve, ha nem látja a vágyott eredményt. Ehelyett fókuszáljunk 
inkább olyan teljesítményekre, amelyek hosszú távon is ösztönzően hatnak és büszkeséggel 
töltenek el minket, mint például a testzsír százalékunk csökkentése 5%-kal, 5 kilométer lefutása 
megállás nélkül, megtanulni a szabályos fekvőtámaszt stb., kinek mi okozza a legnagyobb 
sikerélményt. 

x Kövessünk különböző fitnesz vagy egészséges életmód oldalakat a közösségi 
médiában! 

Sokszor hallunk a közösségi oldalak káros és demotiváló hatásairól, valamint túlzásba vitt 
használatuk kerülendőségéről. Vannak azonban olyan területei is, amit kihasználhatunk és egy 
kis plusz ösztönző erőt meríthetünk mi is belőle. Vegyünk példát olyan sportolókról, vagy 
közszereplőkről, akik tesznek egészségük elérése érdekében, és akik minket is motiválhatnak. 
Kapcsolódjunk be testmozgással kapcsolatos csoportokba, kövessük kihívásaikat, ez jó 
szórakozás is lehet egyben. Azonban mindig figyeljünk a követett források szakmai 
helytállóságára és hitelességére. 

x Kössünk fogadást edzéseinkre! 

Kössünk fogadást rokonainkkal, barátainkkal arra, hogy megcsináljuk, amit elterveztünk, így 
duplán nyerhetünk. Ha esetleg lenne is olyan reggel, amikor úgy érezzük, hogy fizikai 
kondíciónk javítása nem elegendő motiváció ahhoz, hogy felkeljünk és mozogni menjünk, 
hátha, mivel a nyereményünk függ ettől, mégis összeszedjük magunkat és elindulunk az 
edzőterembe! 37 

 

 

5. kép: A mozgás elkezdéséhez nélkülözhetetlen a motiváltság 
Forrás: Internet39 
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Önmagunk mindennapos motiválására a pozitív pszichológia képviselői is kidolgozták 
javaslataikat, amelyeket az alábbi 12 pont foglal össze: 

x Kihívást jelentő, de reális célok kitűzése  
x A megfelelő szintű kockázat vállalása 
x Folyamatos visszacsatolás keresése a fejlődés érdekében  
x A személyes célok iránti elkötelezettség  
x Aktívan keresni a lehetőségeket, és megragadni azokat 
x Képesség a hátrányok és az akadályok ellenére is kitartani a kitűzött célok mellett 
x Folyamatos tanulás és az ismeretek állandó bővítése 
x Motivált, lelkes és támogató emberekkel való időtöltés 
x Pozitív gondolkodásmód és optimizmus 
x Erősségek és gyengeségek meghatározása és fejlesztése, erősítése 
x Halogatás elkerülése 
x Segítség kérésének és nyújtásának képessége38. 

 

A testsúlycsökkentéshez hozzájáruló motiváció erősítéséhez a fentebb felsoroltakat a 
következőkkel érdemes kiegészíteni38: 

x Hallgassunk olyan zenéket, amelyek motiválnak minket 
x Nézzünk olyan filmeket, olvassunk olyan könyveket, amelyek szintén motivációt 

jelentenek 
x Alakítsunk ki olyan személyes célokat saját magunknak, amelyek izgatottsággal és 

tettvággyal töltenek el minket 
x Tervezzünk be jutalmakat magunknak, amikor elérjük a kitűzött célokat, vagy amikor 

azokat a kisebb célokat teljesítjük, amelyekkel közelebb kerülünk nagyobb céljainkhoz 
x Képzeljük el magunk előtt, ahogy elérjük és teljesítjük céljainkat 
x Készítsünk egy látványtáblát, amely céljainkat és álmainkat ábrázolja, és tegyük oda, 

ahol gyakran látjuk 
x Ügyeljünk a „szükséglethierarchiánkra” (Maslow), és győződjünk meg arról, hogy 

alacsonyabb szintű igényeink teljesítve vannak-e (ideértve az élettani igényeket, mint 
például az étel és az alvás, a biztonsági igényeket stb.) 

x Fontoljuk meg a neurolingvisztikus programozás (NLP) használatát, amely során 
szakember segíthet minket az emberi tapasztalatok és motivációk megértésében 

x Képzeljük el, mi minden történhet, amikor elérjük a céljainkat, valamint mi történhet, 
ha elmulasztjuk elérni a céljainkat 

x Igyekezzünk összekötni céljainkat olyan tevékenységekkel, amelyek érdeklődési 
körünkbe tartoznak 

x Vállaljunk elkötelezettséget valakivel céljaink megvalósítására, így nehezebben tudjuk 
megváltoztatni a cél érdekében kialakított terveinket 

x Keressünk egy támogató hangot, egy edző, tanácsadó, egy barátságos főnök vagy 
mentor személyében, aki visszajelzést ad és bátorít38. 
 

Ha sikerült megteremteni magunkban a kellő motivációt és elég elszántnak érezzük magunkat 
arra, hogy elkezdjünk sportolni, már csak azt kell eldönteni, hogy mit és hol, valamint, hogyan 
kezdjük el. Erre vonatkozó javaslatainkat mutatjuk be a következő fejezetben. 
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5. Sport mindenkinek 

5.1. Sport kezdőknek 

Az első edzés előtt 

Hogyan kezdjek hozzá a sportoláshoz? – tehetjük fel a kérdést, amikor az elhatározásunkat, 
amely szerint a mindennapos testmozgást is életünk részévé tesszük, valóra kívánjuk váltani. 
Az első edzés alkalmával több dologra is érdemes odafigyelnünk. Nem elég, ha fizikai 
adottságaink megfelelőek a testedzésre, hiszen lelkileg is fel kell készülnünk egy új életformára. 
Ez azért szükséges, hogy motivációnk hosszú távon is megmaradjon, és ne tűnjön el 
lelkesedésünk az első akadályok felmerülésekor, vagy, ha az elérni kívánt eredmények nem 
jönnek elég gyorsan. A szervezetünknek is időre van szüksége, így nekünk is érdemes 
türelmesnek lenni és elfogadni, hogy a látványos változások bekövetkezéséhez nem elég 
néhány alkalommal mozogni. Elsőként edzettségünk, állóképességünk fog fejlődni, merítsünk 
erőt az érzékelhető javulásokból, abból, hogy egyre könnyebben mennek bizonyos gyakorlatok, 
egyre jobban érezzük, mit, hogyan kell kivitelezni, valamint, hogy egyre jobban bírjuk az 
edzéseket. A fogyni vágyóknak is el kell fogadniuk, hogy a súlycsökkentést sem az első néhány 
edzés fogja elhozni számukra, hanem kitartó munka szükséges hozzá. Sőt, kezdetben az is 
előfordulhat, hogy súlyunk átmenetileg magasabb értéket mutat, mint a sport elkezdése előtt, 
hiszen ahogy testünk összetétele átalakul, a zsírszövet helyett több lesz az izom, és az izom 
súlya nagyobb, mint a zsíré, így meglehet, hogy ahogy edzettebbé válunk, nehezebbé is. 
Érdemes ezért inkább a centiméterre, valamint saját komfortérzetünkre hagyatkozni a mérleg 
helyett. Ha ezeket szem előtt tartjuk, mielőtt neki kezdenénk az edzéseknek, reálisabban fogjuk 
szemlélni alakulásunkat és nem tántorítanak el a kezdeti nehézségek40. 

Az első edzések 

Ha előtte egyáltalán nem mozogtunk, érdemes kezdetben nagyjából harminc perces edzéseket 
beiktatunk mindennapjainkba. Vegyük figyelembe, hogy ez minden esetben edzettségi 
állapotunknak megfelelő mozgásfajta legyen, tehát kerüljük a haladóknak összeállított, magas 
intenzitású edzéseket, hiszen nemcsak, hogy megterhelő az edzetlen szervezetnek, de amellett, 
hogy a kedvünket is elveszi, még sérüléseket is beszerezhetünk a testi adottságainkat 
meghaladó mozgásfajta során. Mérjük föl először a lehetőségeket, milyen testmozgás az, amit 
tényleg egyszerűen beilleszthetünk napirendünkbe. Ez lehet egy kiadós séta is, de térképezzük 
fel a lehetőségünkre álló sportkínálatot, van-e esetleg olyan csoportos edzés a környékünkön, 
ami érdekel minket, szívesen végeznénk és kezdőként is be lehet csatlakozni. Bármilyen 
mozgásformát választunk, mindig kövessük a fokozatosság elvét, figyeljünk testünk jelzéseire, 
ha érezzük, hogy pihenőre van szükségünk, tartsunk pihenőt. Ha a futás mellett döntünk, 
kezdjünk kocogással, pihenésként iktassunk be sétálós szakaszokat, amelyek hosszát 
edzettségünk növekedésével egyre csökkenthetjük.  

Legyünk kitartóak, sokszor eszünkbe fognak jutni különböző kifogások, hogy miért lenne jobb 
kihagyni az edzést, de ne engedjünk ezeknek, ragaszkodjunk elhatározásainkhoz. Jó, ha már 
előre átgondoljuk, melyek azok a kifogások, amik fel fognak merülni bennünk és mit fogunk 
tenni, hogy ezek ne bizonytalanítsanak el. Érdemes ehhez egy támogató partnert is keresni, aki 
akár abban is segíthet, hogy a kifogások esetén, emlékeztessen céljainkra, de akár együtt is 
sportolhatunk, ami plusz motivációt jelenthet. Az is segít, ha megtervezzük és részletesen 
leírjuk tervezett edzéseinket. Amennyiben előttünk van a konkrét edzésterv, nehezebben térünk 
el tőle, mintha csak gondolatban állítottuk össze azt40. 

Ugyanezeket a szabályokat kell szem előtt tartanunk, ha éppen újra akarjuk kezdeni a 
testmozgást. Ilyenkor azzal is szembesülünk, hogy az edzés abbahagyása miatt kevesebb 
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önbizalommal látunk neki újból. Fontos tisztázni magunkban, hogy annak idején miért hagytuk 
abba a sportolást, és mit fogunk tenni azért, hogy ezúttal tényleg beépítsük a mindennapos 
fizikai aktivitást életmódunkba. Az önbizalmunkat próbáljuk megerősíteni, gondoljunk bele, 
hogy nem csak mi vagyunk edzetlenek, nem csak mi vagyunk kezdők, az elején mindenkinek 
nehezen megy a sport, ha nincs hozzászokva. Koncentráljunk mindvégig inkább céljainkra és 
arra, hogy minden alkalommal egyre könnyebben vesszük az akadályokat40. 

Mozgás és életmód kialakítása 

Amikor életmódváltásra készülünk, a mindennapos testmozgás beiktatását sokszor egészítjük 
ki egészségesebb és tudatosabb étrend összeállításával. Fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy 
rendszeres edzés mellett tápanyag- és folyadékszükségletünk is megváltozik. Ne kezdjünk bele 
az edzések mellett rögtön egy szigorú és ésszerűtlen diétába, hiszen rövidtávon lehet, hogy 
látványosabb, gyorsabb fogyást lehet vele elérni, de hosszabb ideig nem fenntartható, 
szervezetünkben hiányállapotok alakulhatnak ki, és a rövid fogyókúrával leadott kilókat 
kétszeresen szedjük vissza, amikor visszatérünk egy normál, a szervezetünk számára megfelelő 
energiamennyiséget biztosító étrendhez. A túl alacsony kalóriabevitel hatására emellett 
szervezetünk energiaszintje is nagyon lecsökken, így edzésteljesítményünk és 
koncentrálóképességünk is romolhat. Edzés előtt mindig oda kell figyelni az étkezésre, hogy 
elkerüljük az esetleges rosszullétet, hányingert. Ezekből az okokból kifolyólag azonban arra is 
ügyelni kell, hogy közvetlenül edzés előtt ne terheljük túl szervezetünket egy nagy evéssel, 
hiszen az szintén károsan hat teljesítményünkre. Érdemes szem előtt tartani a fentebb már leírt 
táplálkozási irányelveket, és mindig odafigyelni arra, hogy étrendünk megfelelő mennyiségű 
tápanyagot tartalmazzon, amely mindig fedezi szervezetünk szükségleteit. A folyadékbevitel 
szintén kritikus tényező a sportolás során, az ajánlott mennyiséget mindig fogyasszuk el, és 
lehetőleg vízből, valamint cukormentes italokból, kerüljük az üdítőket, cukros, mesterséges 
innivalókat24,40. 

Az edzés ne a divatról szóljon, természetesen fontos, hogy jól érezzük magunkat a kiválasztott 
ruhában, hiszen az is ösztönzőleg hat ránk és pozitívan befolyásolja kedélyállapotunkat, de az 
elsődleges szempont a ruha funkcionalitása, kényelmessége és edzéshez való alkalmassága 
legyen. Kiemelten igaz ez a cipőre, fontos, hogy kényelmes, stabil és edzésünkhöz illő cipőt 
válasszunk, hogy sportolásunk valóban egészséges és biztonságos legyen40. 

Ha túl vagyunk a mozgás elkezdésének/újrakezdésének nehézségein, merítsünk erőt és kitartást 
abból, hogy az első, legnehezebb lépéseket már megtettük. Fokozatosan növeljük az edzések 
időtartamát vagy intenzitását, ahogy edzettségünk és állóképességünk javul, már nem lesz 
elegendő a kezdeti terhelés. Kövessük figyelemmel fejlődésünket, és figyeljünk arra, hogy 
belső hozzáállásunk is megmaradjon, lelkesedésünk se csökkenjen. Ebben segít, ha 
folyamatosan monitorozzuk saját teljesítményünket, és értékeljük minden kisebb kitűzött 
célunk elérését, teljesítését, ez erőt adhat a mozgásprogram és egészséges táplálkozás 
hosszútávú követéséhez, azaz a tényleges életmódprogram megtartásához40. 

5.2. Sport haladóknak 

A sportedzések minden edzettségi szinten hasonló szakaszokból állnak, azonban az egyes 
részek hossza és intenzitása az edzettségtől függően különböző. Az ajánlott edzésfelépítés első 
része a rövid bemelegítés, ez lehet akár séta, vagy kocogás is, ezt követi néhány 
nyújtógyakorlat. A sporttevékenység fő szakaszában aerob állóképességfejlesztés, valamint 
erősítő gyakorlatok szerepelnek (ezt mindig igazítsuk az edzés céljához), majd az edzés 
befejezéseként néhány perces levezetés és nyújtás. Az edzés intenzitását érdemes a pulzus 
figyelemmel tartásával szabályozni. A megfelelő pulzustartományt legáltalánosabban Kenneth 
Cooper (1990) módszerével szokták meghatározni. Nők esetében ezzel a módszerrel a 
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maximális pulzus meghatározásához 220-ból ki kell vonni az életkort, és ennek a számnak a 
60-80%-ával célszerű edzeni. Férfiaknál 205-ből vonjuk ki az életkor felét és ennek a számnak 
a 60-80%-a jelzi a megfelelő tartományt. Ebben a zónában tartott pulzussal minimum 20 percen 
keresztül érdemes sportolni ahhoz, hogy megfelelő edzéshatást érjünk el. Ahogy a szervezetünk 
hozzászokik a terheléshez, ugyanazt az edzést már alacsonyabb pulzussal fogjuk végigcsinálni, 
ezért érdemes odafigyelni pulzusunkra, és amikor nem éri el a céltartományt, növelni szükséges 
az edzés intenzitását. Arra is oda kell figyelni azonban, ha valamilyen okból (betegség, 
szabadság, munka) a rendszeres edzés hosszabb ideig kimarad, újra kell kezdeni a pulzus 
mérést, hiszen egy hónapnyi edzéskihagyás az edzettségi szintet akár 50%-kal is csökkentheti41. 

5.3. Sport és fogyás 
 

Ha már túl vagyunk a kezdeti nehézségeken, mindennapi rutinunk részévé vált a testmozgás, 
azonban mégsem veszünk észre változást a testalkatunkon, érdemes elgondolkozni, milyen 
okok akadályozhatják a fejlődést. Elsőként áttekintjük,hogy amennyiben fogyás a célunk, mik 
azok a leggyakoribb hibák, amelyek következményeként, nem indul meg a testsúlycsökkenés. 

1. Csak a testmozgásra hagyatkozunk, a táplálkozásra nem figyelünk oda 

A fogyáshoz elengedhetetlen, hogy szervezetünkben kalóriadeficit alakuljon ki. Ezt elérhetjük 
a táplálkozás során bevitt kalória csökkentésével, vagy az edzés során felhasznált energia 
növelésével, azonban a kettő együtt kombinálva bizonyul minden esetben a leghatásosabbnak. 
A testmozgást mindig célszerű egészséges és kiegyensúlyozott étrenddel kiegészíteni, egyrészt, 
hogy ne alakuljon ki szervezetünkben hiányállapot, valamint, hogy a megnövekedett 
energiaigényünket megfelelő tápanyagokkal elégítsük ki, mert ha a sportolás miatt megnő 
étvágyunk és nem figyelünk oda, mit eszünk ilyenkor, akár plusz kilókat is szedhetünk fel. 

2. Divatos, de hatástalan diétát követünk 

Számtalan diéta kering az interneten, valamint a népszerű magazinokban, azonban minden 
esetben szükséges utána járni, hogy ezek tudományosan mennyire megalapozottak. Sokszor a 
divatos diéták, fogyókúrák követésével többet ártunk a szervezetünknek, mint használunk, 
hiányállapotokat idézhetünk elő bizonyos tápanyagokból és gyakran a szigorú étrend hatására 
bekövetkezett fogyásból „jojó” effektus alakul ki, tehát többet hízunk vissza a diéta 
befejezésével, mint amennyit leadtunk. Minden esetben kizárólag hiteles szakember 
(dietetikus) véleményére hagyatkozzunk. 

3. Nem elég a testmozgás intenzitása, mennyisége 

A rendszeres testmozgás fontossága vitathatatlan. Szem előtt kell tartani, hogy mit jelent a 
rendszeresség, és mennyi testmozgás az elegendő. A Medicine & Science in Sports & Exercise 
folyóirat szerint a súlycsökkentéshez hetente 225-420 percnyi testmozgás szükséges. Nem 
mindegy, hogy milyen mozgást végzünk. Az American College of Sports Medicine alapján az 
aerob jellegű mozgások ideálisabbak, mint az anaerob gyakorlatok, amennyiben a 
súlycsökkentés a célunk, a legjobb hatást azonban a kétfajta edzés kombinálásával érhetjük el. 

4. Cukros üdítők 

A diéta során sokan elfeledkeznek az üdítők által magukhoz vett kalóriamennyiségről, és 
hajlamosak kizárólag az ételekre figyelni. A legújabb kutatások azonban felhívják a figyelmet 
arra, hogy a cukros üdítők tele vannak kalóriával, és gyakran nem is vagyunk tisztában azzal, 
mennyi fölösleges energiát veszünk ezekkel magunkhoz. Az életmód váltás egyik fontos lépése, 
hogy a kalóriában gazdag italokat száműzzük étrendünkből. 
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5. Nem alszunk eleget 

A rossz minőségű vagy nem elegendő alvás csökkenti a fogyást. Az alváshiány rontja a 
szervezet éhségszabályozó képességét, így nem megfelelően kipihenve több kalóriát veszünk 
magunkhoz a szükségesnél, gyakrabban érezzük éhesnek magunkat. A Nemzeti Alváskutató 
Szövetség szerint éjszakánként 7-9 óra alvásra kell törekednünk a megfelelő pihenés elérése 
érdekében42,43. 

Ha súlycsökkentés a célunk, ne próbáljunk meg mindent egyszerre átalakítani az 
életmódunkban. Sokan gondolják azt, hogy az apróbb változtatások túl könnyűek, nem lehetnek 
elég eredményesek. A szakemberek szerint azonban épp az a veszélyes, ha valaki túlságosan 
drasztikus változtatásokat vezet be életmódjában. A kutatások eredményei azt igazolják, hogy 
az egyszerű, apró és fokozatosan bevezetett változtatások tartósabban és könnyebben 
fenntarthatóak, hosszútávú eredményekhez vezetnek44. 

 

 
6. kép: Az életmódváltás elengedhetetlen része az egészséges táplálkozás 

Forrás: Internet46 

 

5.4. Sport és izomépítés 

Legtöbbször arról lehet hallani, milyen okok akadályozzák meg a súlyvesztést a testmozgás 
ellenére is. Kevesebb információ szól arról, mit lehet tenni, ha valaki a tömegét szeretné 
növelni, izmosodni szeretne, azonban a rendszeres erősítő edzések ellenére a várt gyarapodás 
akadályokba ütközik. Ennek leggyakrabban az alábbi okai fordulhatnak elő: 

1. Túl sok a kardió edzés 

Ha odafigyelünk a táplálkozásunkra, rendszeresen edzünk, és nem hanyagoljuk el az erősítő 
gyakorlatokat, mégsem érünk el izomnövekedést, előfordulhat, hogy túlzásba visszük a kardió 
edzéseket. Egészségünkre kifejtett pozitív hatásai miatt nem érdemes ezeket teljes egészségben 
kiiktatni mindennapjainkból, azonban ha tömegnövelés az elsődleges célunk, korlátozni kell a 
kardió edzések mennyiségét45. 

2. Túl hosszú vagy túl intenzív edzések 

Azért edzünk, hogy változtassunk testünkön. Ez viszont csak akkor következik be, ha megfelelő 
módon sportolunk. Nincs értelme órákat tölteni a testmozgással, a teljes kimerültségig történő 
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edzésnek inkább negatív hatásai vannak szervezetünkre, amelyek közé tartozik a British Journal 
of Sports Medicine 2004-es vizsgálata szerint még a tesztoszteronszint csökkenése is. Az 
erősítő edzés hosszának és intenzitásának egyensúlyban kell lenni a regenerálódás idejével. Az 
erősítő edzések ne legyenek hosszabbak alkalmanként 50-70 percnél és ne iktassuk be őket heti 
négy-öt alkalomnál többször45. 

3. Nem megfelelő mennyiségű táplálék 

A súlygyarapodás elsődleges szabálya a kalóriafelesleg létrehozása, tehát egyszerűen több 
kalóriát kell szervezetünkbe juttatnunk, mint amennyit felhasználunk a nap során. Ez 
természetesen nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, vannak, akiknek 
gyorsabb az anyagcseréjük, emiatt fokozottan oda kell figyelniük, hogy még magasabb legyen 
kalóriabevitelük. Ha ez nem történik meg, nincs energiatöbblet. Ahhoz, hogy tudatosan 
táplálkozhassunk, tisztában kell lennünk a kalóriaszükségletünkkel. Meg kell határozni, mennyi 
kalóriát szükséges magunkhoz venni, hogy energiafelesleg jöjjön létre. Ehhez ki kell számolni 
az edzések figyelembe vételével napi kalória felhasználásunkat is. Egyik egyszerű képlet 
kalóriaigényünk kiszámítására a következő: 

Célként kitűzött testsúly X [11 vagy 13+ átlagos heti edzés (órában)]  

11-gyel szorozzunk, ha lassú, 13-mal, ha gyors az anyagcserénk. Nyilván figyelembe kell 
venni, hogy minden testmozgásnak más az energiaigénye, tehát a kiszámított érték nem 
tekinthető teljesen pontosnak, viszont útmutatóul szolgálhat. Ha ezt a számot szem előtt tartva 
étkezünk, és hetek elteltével sem növekszik testsúlyunk, próbáljuk meg 5%-kal növelni a 
kalóriabevitelt. Heti 0,5 kilogramm súlygyarapodásnál nem egészséges többet elérni, ebben az 
esetben is, csakúgy, mint a fogyásnál, a fokozatosság betartása az egészséges és segít a tartós 
eredmény elérésében45. 

4. Nem megfelelő a tápanyagok összetétele 

Sose tévesszük szem elől, hogy a tömegnöveléshez nem elég többet edzeni és többet enni. A 
lényeg, hogy a megfelelő tápanyagokat a megfelelő időben fogyasszuk. Fontos, hogy a legjobb 
hatás elérése érdekében mindenkinek egyénre szóló, a saját szervezetének és szükségleteinek 
megfelelően összeállított étrendet kell követni45. 

 

 
7. kép: Nincs izomépítés erősítő edzések nélkül 

Forrás: Internet47 
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6. A különböző sporttevékenységek hatásai szervezetünkre 

Ebben a fejezetben áttekintjük a szinte mindenki számára könnyen elérhető, és a lakosság széles 
rétegei által végezhető mozgáslehetőségeket, valamint azt, hogy ezek milyen hatást fejtenek ki 
egészségi állapotunkra. A legnépszerűbb és legtöbbek által választott mozgásformák közé 
tartozik a gyaloglás, a kocogás, futás, az úszás valamint a kerékpározás. 

6.1. Gyaloglás, séta 

A gyaloglás a legegyszerűbb rendelkezésünkre álló mozgáslehetőség. Számtalan előnyös hatást 
fejt ki egészségünkre, fontos szerepet játszik a rekreációban és kiváló közlekedési lehetőség, 
mégsem szentelünk neki a mindennapokban elegendő figyelmet. Már heti 8-9 km séta egy 
kényelmes 3-3,5 km/órás sebességgel is igen pozitív hatásokat fejt ki a kardiovaszkuláris 
rendszerre, 31%-kal csökkenti a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát, 32%-kal pedig 
a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek tulajdonítható elhalálozás kockázatát. Akik ennél 
gyorsabb tempóban, vagy hosszabb távokat gyalogoltak a vizsgálatokban, még egészségügyi 
előnyökre tettek szert48.  

Próbáljuk meg tehát a gyaloglást mindennapjaink részévé tenni. Gyalogoljunk a munkába vagy 
a boltba. Amennyiben ezek túl távol vannak, a kocsi helyett válasszuk a tömegközlekedést, 
sétáljunk el a busz- vagy metrómegállóig, szálljunk le néhány megállóval hamarabb és tegyük 
meg sétálva a maradék távolságot. Ha mégis vezetünk, álljunk meg távolabb, és sétáljunk 
többet, ezzel akár a parkolási költségen is spórolhatunk, ha közvetlenül a munkahelyünknél 
nincs ingyenes parkolási lehetőség, álljunk meg ott, ahol van, és onnan gyalogoljunk tovább48. 

A gyaloglás nem igényel semmilyen speciális felszerelést, hétköznapi utcai cipőben és ruhában 
végezhető, a fő szempont, hogy kényelmes legyen. Ha az időjárási körülmények nem teszik 
lehetővé a szabadtéri sétát, gyalogolhatunk egy bevásárlóközpontban, vagy akár lépcsőzhetünk 
társasházakban is48. 

A gyaloglást is, mint minden más mozgásformát, bemelegítéssel kell kezdeni. Ez a séta 
esetében azt jelenti, hogy lassú tempóban indulunk el, majd, amikor már bemelegedtünk, 
gyorsabban gyalogolhatunk, végül célunkhoz közeledve, ismét lassabb lépésekre válthatunk. 
Ahogy egyre jobban belejövünk a gyaloglásba, folyamatosan növelhetjük a tempót és a megtett 
távolságot48. 

A gyaloglás nem igényel speciális technikákat, nem kell különösebben tanulni. Amennyiben 
mégis szeretnénk jobban odafigyelni technikánkra, a következő tippeket érdemes betartani: 
Húzzuk ki magunkat, állunkat megemelve, fejünket tartsuk egyenesen, tekintetünk nézzen 
előre. Vállaink legyenek lazák, légzésünk egyenletes. Karunkat tartsuk a törzs mellett, 
könyökünket lazán behajlítva. Természetes módon sétáljunk, lazán, kényelmesen, esetleg egyre 
hosszabb lépésekben, karunk lazán kövesse mozgásunk ritmusát48. 

A gyaloglás egyik intenzív és különösen egészséges verziója a lépcsőzés, amivel kétszer-
háromszor annyi kalóriát égethetünk el, mint a vízszintes terepen való sétával. Lépcsőzésnél 
azonban még inkább figyelni kell a fokozatosságra, hiszen a szervezetnek is jóval nagyobb 
megterhelést jelent48. 

A gyaloglás legfőbb előnyei 

x amellett, hogy tényleg bárki számára bárhol végezhető, rendkívül ízületkímélő 
mozgásforma, így jelentős túlsúllyal, vagy ízületi problémákkal rendelkezők is 
végezhetik, mindenki egyénre szabottan döntheti el a gyaloglás hosszát és tempóját, de 
fontos arra odafigyelni, hogy a gyaloglás végére azért kellemesen fáradjunk el49 
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x ahogy fentebb említettük, a keringési rendszerre is kifejezetten pozitív hatásokat fejt ki, 
emellett kímélő edzésmódszer. Gyaloglás hatására élénkül a vérkeringés és javul a 
szervezet oxigén ellátottsága49 

x gyaloglás közben a mozgás kivitelezésébe testünk összes izma bekapcsolódik, így egész 
testünket átmozgatjuk egy kiadós gyaloglás során, azonban főként az alsó végtag izmai 
és ízületei dolgoznak, ami a farizmokra és a lábszár összes izmára nézve előnyös. A 
megerősödő izmok védelmet nyújtanak az ízületek számára, emellett a rendszeres 
gyaloglás csökkenti a csontritkulás kockázatát is49 

x a legalább fél órán át tartó gyaloglás az anyagcserére is pozitív hatást fejt ki, elindulnak 
közben a szervezet zsírégető folyamatai, ezáltal csökken az elhízás és cukorbetegség 
esélye49 

x a gyaloglást érdemes kint, a jó levegőn végezni, így mentális egészségünkre is még 
előnyösebb hatásokat tud kifejteni. A friss levegő, a napsütés, mind hozzájárul 
közérzetünk javításához, valamint segít az alvásproblémák megszüntetésében, javítja az 
alvásminőséget49 

x az eddig felsorolt előnyök mellett, rendszeres gyaloglás hatására állóképességünk is 
fejődni fog, egyre több és egyre intenzívebb testmozgást fogunk tudni végezni, és a 
mindennapos tevékenységeket is kevésbé fogjuk kimerítőnek érezni49. 

6.2. Kocogás és futás 

A gyaloglás mellett a másik legegyszerűbben és bárhol végezhető testmozgás a kocogás és a 
futás. Nem kötött sem életkorhoz, sem edzettségi szinthez, bárki elkezdheti, amennyiben 
nincsenek olyan egészségügyi problémái, amelyek miatt az orvos nem javasolja ezt. 

Míg az intenzív gyaloglás nagyjából 6 km/órás sebességig tekinthető gyaloglásnak, valamint 
addig, amíg egyik lábunk mindig a földön van a testmozgás folyamán, amikor ez a feltétel nem 
teljesül, akkor már kocogásról, vagy futásról beszélünk48. Kocogásról van szó, amennyiben 
sebességünk nem haladja meg a 8 km/órát, 8 km/óra fölött pedig már futásnak számít a 
mozgás50. 

A futás a gyalogláshoz hasonló jótékony hatásokat fejt ki a szervezetre, ugyanúgy pozitív 
élettani hatásai közé tartozik a szív- és érrendszer karbantartása, a mentális egészség fejlesztése, 
kiváló stresszlevezető tevékenység, segítségével megelőzhető az elhízás és a cukorbetegség. A 
futással, mivel tempója gyorsabb, mint a gyaloglásnak, több kalóriát égethetünk el rövidebb idő 
alatt. 10 km/óra átlagos sebességgel nagyjából 600, míg, ha növeljük a sebességet 12 km/órára, 
akár 800 kalóriát is felhasználhatunk óránként. Azt azonban mindenképp szem előtt kell 
tartanunk, hogy a futás már közel sem annyira kíméli ízületeinket, mint a gyaloglás, így sokkal 
jobban oda kell figyelni a kocogás és futás megtervezésénél a fokozatosságra, mind a futás 
időtartamában, mind intenzitásában, valamint a megfelelő idejű és megfelelően összeállított 
bemelegítésre, levezetésre és nyújtásra a sérülések elkerülése érdekében50. 

6.3. Úszás 

A szabadidősportban végzett legnépszerűbb mozgásformák közé tartozik az úszás. Kiemelkedő 
elterjedtsége annak köszönhető, hogy bármilyen életkorban, bármilyen edzettségi állapottal 
rendelkezőknek ajánlható és ajánlott is az úszás, mint testmozgás, hiszen rengeteg előnyös 
hatást fejt ki az emberi szervezetre. Egyetlen feltétele van az úszás gyakorlásának, az, hogy 
biztonságosan sajátítsuk el az úszás alapvető technikáit.  

Az úszás során a mozgásba testünk minden izomcsoportja bekapcsolódik, egyszerre fejleszti és 
mozgatja át az alsó és a felsőtest izmait is. Alapvetően dinamikus mozgásokból áll, azonban 
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testünk vízen való feszes megtartásáért a tartóizmok, a has és a hát izmai is folyamatosan 
dolgoznak51. 

Az úszás az állóképességi sportok közé tartozik, kedvezően befolyásolja a kardiovaszkuláris 
rendszer működését, az anyagcsere folyamatokat, a szövetek és sejtek oxigén ellátását, valamint 
növeli a szellemi teljesítményt. Mindemellett a légzőrendszerre is kiemelkedően előnyös hatást 
fejt ki, az egyetlen olyan sportág, amely végzése során légzésszabályozásra vagyunk 
kényszerítve51. 

Nemcsak a testsúlycsökkentés szempontjából ajánlott sport (óránként 500-700 kalóriát is el 
lehet égetni úszással), hanem számos betegség kezelésében számít hasznos eszköznek, mint 
például az anyagcserebetegségek vagy a csontritkulás, amely szempontjából az úszás 
következtében javuló ideg-izom koordináció számít fontos tényezőnek. Számos ízületi 
probléma esetén az úszás az egyetlen ajánlott mozgásforma, mivel a vízben a gravitáció 
kiküszöbölésével kisebb teher nehezedik az ízületekre a testmozgás végzése közben51. 

6.4. Kerékpározás 

A legnépszerűbb szabadidős mozgásformák között mindenképp meg kell említeni a 
kerékpározást, hiszen ez is egy olyan, a gyalogláshoz hasonlóan elterjedt sport, amelyet nem 
csak szabadidős sportlehetőségként, hanem közlekedési eszközként is alkalmazhatunk, 
jelentősen megnövelve mindennapos fizikai aktivitásunk szintjét. 

A kerékpározás is fejleszti mind a fizikai, mind a lelki és szellemi fittséget, jó hatással van a 
szív- és érrendszerre, csökkenti a vérzsírszintet, fokozza az anyagcserét, valamint a szervek és 
sejtek oxigén- és vérellátását, fejleszti a légzőrendszert és javítja az inzulin toleranciát. Fontos 
szerepet játszik az egészség megőrzésén, és a betegségek megelőzésén kívül a rehabilitációban 
akár szívinfarktuson vagy komoly sportsérülésen átesett személyek esetében is52. 

A kerékpározást végezhetjük kint a szabadban, otthon egy szobabiciklin, vagy akár 
edzőteremben valamelyik csoportos kerékpáros edzés (SpinRacing, Spinning) keretein belül is 
személyes preferenciánk szerint kiválasztva. A kerékpározás főként az alsótest izomzatát veszi 
igénybe, így az úszáshoz képest kissé egyoldalúbb mozgásnak tekinthető, azonban a 
kormányzás, valamint a helyes testtartás megőrzése közben bekapcsolódnak a munkába a 
felsőtest (váll, nyak, karok) izmai is. A kerékpározás egyik nagy előnye, hogy bármilyen 
intenzitással végezhető, így a komolyabb betegségeken átesett, vagy teljesen kezdő személyek 
is nyugodtan be tudják építeni mindennapjaikba. Egy óra mérsékelt intenzitású kerékpározással 
300 kalóriát is el lehet égetni, az intenzitás (tempó, ellenállás) növelésével ez a mennyiség 
fokozható akár 700-800 felhasznált kalóriáig is. Így a kerékpározás nem csak az állóképesség 
fejlesztése, hanem zsírégetés szempontjából is megfelelő sporttevékenység52. 
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