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Bevezetés 
 
 „Semmi nem számít, csak egészség legyen!” Sokszor elhangzik ez a mondat ám legtöbbször 
csak akkor, amikor már baj van. Az egészséget nyilvánvaló és természetes állapotnak 
tekintjük, és csak későn realizálódik bennünk annak értéke. Talán az idősebb generáció az, aki 
már tapasztalatai révén valóban tudja azt, hogy milyen nagy kincs az egészség. Mert hiába 
van egy biztos anyagi háttér, egy rendezett családi háttér, jó munkahely, hiába vannak a 
sikerek az életünkben, ha elveszítjük az egészségünket. Ugyanis talán ez az egyik olyan 
dolog, ami pénzen nem megvehető.   
Sajnos az esetek többségében egészen addig nem foglalkozunk az egészségünkkel, amíg nem 
szembesülünk azzal, hogy milyen könnyű is elveszíteni azt. Az egészségi állapot romlásakor 
vagy egy komolyabb betegség kialakulásakor értékeljük csak át addigi életvitelünket, 
életmódunkat, szokásainkat és természetesen akkor azonnal változtatni akarunk addigi 
életünkön. Pedig nem a már kialakult problémát kellene orvosolni, hanem sokkal fontosabb 
lenne a prevencióra (megelőzésre) nagyobb hangsúlyt fektetni.  
Az egészségi állapot alapján 4 prevenciós csoport különíthető el: 
 

 Az elsődleges prevenciós csoportba tartoznak azok az egészséges emberek, akiknél 
még nem alakult ki semmilyen betegség, ezért esetükben a cél a betegség 
kialakulásának megakadályozása, a mindennapi életben jelenlévő problémáknak – pl. 
stressz, inaktivitás, helytelen táplálkozás, káros szenvedély – a kiküszöbölése. Erre 
alkalmasak a különböző stressz oldási, ellazítási technikák, az ülő életmódból fakadó 
ízületi és gerincproblémák kockázatának csökkentésére alkalmazható korrekciós 
gyakorlatok, de a hasznos táplálkozási tanácsok is segíthetnek abban, hogy 
egészségesen éljünk.   

 A másodlagos prevenciós csoportot alkotják, akiknél már jelentkeztek különböző 
egészségügyi problémák, a betegséget már korai stádiumban felismerték, de a 
mindennapi életben még nem okoz komolyabb gondot. Ilyen lehet a helytelen 
testtartás kialakulása, a folyamatosan fennálló stresszes állapot, a testsúly emelkedése, 
túlsúly kialakulása…stb. A betegség korai szakaszban való felismerésével lehetővé 
válik a megfelelő kezelések kiválasztása, de ami a legfontosabb, egy tudatos életmód 
változtatás segíthet ezen állapot javításán.  

 Amikor már megjelenik a betegség és a mindennapi életre is kihatással van, 
kellemetlenséget okoz, akkor a cél a betegség továbbterjedésének, súlyosbodásának a 
megakadályozása. A harmadik prevenciós csoportnál nagyon fontos a megromlott 
egészségi állapotban lévő beteg gondolkozásának a megváltoztatása, életmód váltás 
beiktatása. 

 A negyedik prevenciós csoportba tartozóknak már szakemberek – gyógytornász, 
orvos, dietetikus – segítségére van szükség ahhoz, hogy a beteg elérje maximális 
teljesítőképességét.  
 

De hogyan is lehet minőségibb életet élni, egészségesnek maradni és a lehetőségekhez 
képest a legtovább élni?  
 
Az egészségi állapotot az életmód (mozgás, táplálkozás, dohányzás, stressz kezelés, 
alkoholfogyasztás), az egészségkultúra és környezet határozza meg.  
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1. ábra: Testmozgás 2. ábra: Dohányzás 

 
3. ábra: Egészséges táplálkozás 

  
4. ábra: Alkohol 5. ábra: Stressz 

Napjainkban sokszor hallani az egészségben eltöltött évek számát kedvezőtlenül befolyásoló 
civilizációs ártalmakról, azaz a mozgásszegény életmódról – amely porckorong 
problémákhoz, ízületi megbetegedésekhez vezethet –, az elhízásról és az ebből fakadó egyéb, 
szív és keringési problémákról, az állandó stressz miatt kialakuló vérnyomás problémákról, 
cukorbetegségről, valamint a lelki túlterheltség miatt kialakuló depresszióról.  
Mégis úgy tűnik lassú az a folyamat, amelynek során az embereknek nem csak a 
gondolkodásmódja változik meg, hanem cselekedeteikben is megjelenik a változtatás igénye. i  
Hazánkban magas azon betegségeknek az aránya, amelyek a dohányzásból, egészségtelen 
táplálkozásból és a mozgáshiányból fakadnak. Ez az arány az egészségi állapotra és a 
közérzetre életkortól függetlenül pozitív hatással lévő rendszeres testedzéssel csökkenthető 
lenne.  
Ugyanis a rendszeresen sportolók között kevesebben vannak a szív- és érrendszeri 
betegségben, anyagcsere-betegségben szenvedők, kevésbé jellemző a stresszel életből fakadó 
alvászavar előfordulása, a fejfájás és alacsonyabb a káros szenvedéllyel élők aránya is. 
A Központi Statisztikai Hivatal 2018-ban közzétett adatai alapján bár hazánkban a lakosság 
egészségi állapota önbevallása alapján jónak mondható, ugyanakkor az életkor 
előrehaladtával bekövetkező egészségromlás következtében már csökken azoknak az aránya, 
kik elégedettek az egészségükre. Érdekes adat, hogy míg a 15–29 évesek döntő többsége 
(91%), a 45–59 év közöttiek valamivel több, mint fele, addig a 60-74 évesek harmada 
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elégedett az egészségével. A 75 éves vagy annál idősebbek mindössze 14%-a nyilatkozta, azt 
hogy jó egészségnek örvend.ii 
A valamilyen krónikus betegségben szenvedők aránya 2015-ig emelkedő tendenciát mutatott, 
majd stagnált. Egy 2014-es felmérés alapján a magyar lakosság 31%-a szenved magas 
vérnyomás betegségben, a mozgásszervi betegségben szenvedők aránya (21%), míg a 
harmadik leggyakoribb betegségcsoportba a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedők 
tartoznak. A 15 év fölötti lakosság 8%-a szenved cukorbetegségben és jelentős többségüknél 
(90%) ez gyógyszeres kezelést igényel, de növekedett azoknak az aránya, akik a 
vércukorszint optimális szinten tartásához a cukorbetegeknek ajánlott diétát folytatják. iii 
Egy 2017-ben közzétett adat alapján a 16 éves és attól idősebb korosztály testtömegindexe, 
azaz tápláltsági állapota is azt mutatta, hogy a magyar emberek több, mint fele súlytöbblettel 
rendelkezikiv (6. ábra). v 
 

 
6. ábra: A 16 éves és idősebb népesség tápláltság* szerinti megoszlása, 2017 

 

Az elhízás mértéke kiszámítható a kilogrammban mért testsúly és a testmagasság négyzetének 
hányadosával egyenlő testtömeg-index (BMI) alapján.  
A normálisnál magasabb testtömeg-index, azaz a súlytöbblet amellett, hogy genetikai okokra 
is visszavezethető, jelentős mértékben a 
nem megfelelő táplálkozási szokásoknak 
és a fizikai aktivitás (testmozgás) 
hiányára, elégtelen szintjének 
következménye.  Tekintettel arra, hogy a 
lakosság mintegy fele munkája során, 
valamint egyéb tevékenységei alatt ül 
vagy áll nagyon fontos lenne a 
rendszeres testmozgást nemcsak a 
megfelelő testsúly elérése vagy 
fenntartása, hanem az egészségre való 
törekvés érdekében beiktatni a 
hétköznapokba.  
Elvi szinten bár a lakosság többsége tisztában van azzal, hogy neki is tennie kell a saját 
egészségéért, mégis magas a dohányzók aránya (29%), önbevallás alapján a nagyivók aránya 
(5,4%) és ami talán a legelszomorítóbb, hogy az emberek 67%-a még napi 10 percet sem 
sportol. Ezek ismeretében nem is olyan meglepő, hogy a felnőtt lakosság több, mint fele 
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7. ábra: Elhízás 
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(54%) túlsúlyos vagy elhízott, és ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a középkorú férfiak 
jelentős többsége (71%) tartozik ebbe a kategóriába.vi 
Amint azt az előző eredmények is igazolják, az egészségre az egyik legnagyobb veszélyt a 
testi inaktivitás, a krónikus mozgáshiány és a munkavégzésből fakadó egyoldalú igénybevétel 
jelentik, amelyek nemcsak a csontokra, ízületekre jelentenek nagy veszélyt, hanem a belső 
szervek működésére is. Az egészségi állapot fenntartása és javítása érdekében rendszeres 
fizikai aktivitással, helyes táplálkozással, stresszmentes életvezetéssel, a káros szokások 
kiküszöbölésével és rendszeres orvosi ellenőrzéssel már sokat tehetünkvii. 
Bíztató eredmény, hogy a nők között egyre 
többen vannak azok, akik jelentősen 
tisztában vannak azzal, hogy egészségük 
érdekében fontos az, hogy mozogjanak, 
kiegyensúlyozottan táplálkozzanak és 
rendszeresen járjanak szűrővizsgálatokra a 
betegségek megelőzése és időben történő 
felismerése érdekében. 
Emellett meg kell említeni, hogy az 
egészségre az egyik legnagyobb 
veszélyforrást a dohányzás jelenti, hiszen 
jelentős szerepe van nemcsak a daganatos 
megbetegedések, hanem számos egyéb 
betegség – mint szív- és érrendszeri, légzőszervi – kialakulását is befolyásolja. És ne felejtsük 
el, hogy a passzív dohányzás is károsíthatja az egészséget! 
Egy neves bécsi orvosprofesszorviii szerint a hosszú életet és jó egészséget biztosító „Mágikus 
négyes” a következő: 
 1. helyes táplálkozás elveinek 
betartása 
 2. elegendő testmozgás  
 3. optimális testsúly tartása  
 4. nemdohányzó életmód 
Ezek közül a testedzés, a sport az egyik meghatározó „mágikus” egészség-tényező!  
 
A rendszeres testedzés pozitív hatásai 
 
Az egészségtudatos magatartás kialakulásával és életmódváltással következtében olyan 
javulás érhető el az életminőségben, mely mind a fizikai, mind a szellemi teljesítőképességre 
is hatással van. A testmozgás mindennapi életbe történő beépítésével, egyrészt javítható az 
egészségi állapot, másrészt fontos szerepe van a testi-lelki fittség fejlesztésében és 
fenntartásában. Tovább pozitív hatásként kimutathatóan csökken a szívbetegség miatti korai 
halálozások száma, valamint a daganatos betegségek és a cukorbetegség kockázata is a fizikai 
aktivitás hatására. Manapság egyre gyakrabban hallani a „mozgásgyógyszer” fogalmát, hiszen 
a tapasztalat is azt mutatja, hogy a rendszeresen végzett testmozgás amellett, hogy növeli a  
fizikai állóképességet, erősíti az izmokat és növeli a csontok egészségét, csökkenti a 
betegségek kialakulásának esélyét.ix 
Egy korábbi felmérés adatai azt mutatták, hogy a magyar lakosság mindössze 4,5%-a végez a 
hét minden napján valamilyen testmozgást. Ennél is kevesebben vannak azok (3,2%), akik 
napi rendszerességgel végeznek állóképességet vagy izomerőt fejlesztő gyakorlatokat, 
ellenben magas azoknak az aránya, akik egyáltalán nem végeznek ilyen jellegű tevékenységet 
(76%). Az is érdekes, hogy egy átlagos napon az emberek 53%-a fél óránál többet nem 
gyalogol és ennél is kevesebben kerékpároznak. A felnőtt lakosság több, mint a fele (60%) 

8. ábra: Dohányzás 
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egyáltalán nem kerékpározik, a kerékpárt használók több, mint fele átlagosan naponta 
kevesebb, mint fél órát használja ezt az eszközt, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ezzel jár 
munkába. Pedig a rendszeres gyaloglás vagy kerékpározás igazoltan egészségvédő.x 
Bizonyított tény az is, hogy a rendszeresen testedzést végzők hatékonyabban képesek 
munkájukat ellátni, kevésbé fáradékonyak, javul a szellemi koncentrációs képességük és a 
kitartásuk. A rendszeresen sportolók ritkábban lesznek betegek, melynek következtében 
csökken a munkahelyi hiányzások és a táppénzen eltöltött napok száma.  
A rendszeres sportolásnak fontos szerepe van a testsúly szabályozásában is, hiszen könnyebbé 
válik a testsúly megtartása azáltal, hogy a rendszeresen sportolók általában törekszenek az 
edzések mellett olyan étkezési szokások kialakítására, amelyek segítik a jó kondíció és a 
testsúly optimális szinten tartását. 
A mozgás mindezek mellett kiválóan alkalmas 
ellazításra, segíti a stressz levezetését, csökkenti 
a feszültséget, ezáltal kiegyensúlyozottabbá 
tesz.  
Idősebb korban a mozgásszervek ki vannak téve 
a csontritkulás, avagy az oszteoporózis 
veszélyének, ami azt jelenti, hogy a csontok 
szárazanyagtartalma csökken, ezáltal 
könnyebben következik be kóros csonttörés, és 
annak lehetnek különböző szövődményei is. 
Különösen veszélyeztetettek a nők a menopauza 
éveiben. Ugyanakkor a fiatal kortól elkezdett és 
a későbbi években is fenntartott fizikai 
aktivitással megelőzhető, illetve mérsékelhető a 
csontritkulás. Nem elég tehát idősebb, 
veszélyeztetett korban elkezdeni sportolni, a 
sportnak a mindennapok részévé kell válnia.xi 
És még egy nagyon fontos tényező! A rendszeres fizikai aktivitás, testedzés során alkalom 
nyílik az egyéni és társas kapcsolatok kialakításához, illetve a már meglévő kapcsolatok 
ápolásához.   
A rendszeres fizikai aktivitás növeli a fittséget.  
 

A fittség. Miért fontos a fittség a mindennapi életben? 
 
A fittség (általános fizikai kondíció) egy olyan állapot, amelyben jó a közérzetünk, és a 
mindennapokban a teljesítőképességünk is magasabb az átlagosnál. A fittségi állapot 
kialakításához és hosszú távon való fenntartásához hozzájárul a rendszeres testmozgás, a 
kiegyensúlyozott táplálkozás, az egészségkárosító magatartás kerülése, emellett azonban a 
minket körülvevő környezet (lakhely, szennyezettség) is hatással van rá. A minőségi életre 
való törekvésben a mentális állapotnak (motiváció, akaraterő), a pszichés állapotnak 
(beállítódások, attitűdök), a szociális helyzetnek és a fizikális fittségi állapotnak, azaz a szív- 
és érrendszeri mutatóknak, a testösszetételnek (sovány izomtömeg és a testzsír százalék 
aránya) és a kondicionális és koordinációs képességeknek is jelentős szerepük van. 
A fizikai fittség összetevői a testösszetétel, az aerob fittség, a vázizomzat fittsége, valamint a 
hajlékonyság. A fittségi állapotot több tényező is befolyásolja, úgy, mint az életkor, a nem, a 
növekedési státusz (azaz, hogy a fejlődés, növekedés vagy érés periódusában tart az illető), a 
táplálkozás, a genetika, a kultúra, a fizikai aktivitás és a motoros készségek (kondicionális, 
koordinációs képességek, ízületi mozgékonyság). 

9. ábra: Csontritkulás 
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A fittség legfontosabb összetevője az aerob 
fittség, ami a légző-rendszer, a szív - és 
vérkeringési rendszer és az izomzat 
megfelelő edzettségi állapotát jelenti. Az 
aerob fittség kialakításával elérhető, hogy 
csökken a szív-és érrendszeri betegségek 
kialakulásának veszélye, nő a szív verő- és 
perctérfogata.  
Mit jelent ez? Míg a szív verőtérfogata azt 
mutatja meg, hogy mekkora az a 
vérmennyiség, amely egy összehúzódás 
során ürül ki a balkamrából, a perctérfogat 
az egy perc alatt kilökött vérmennyiséget 
jelenti. Ez egy átlagembernél nyugalmi 
helyzetben 4,5-5,5 l/perc.  

Tehát edzés hatására a szív egységnyi idő 
alatt kevesebb szívösszehúzódással tud 
oxigén dús vért juttatni a test különböző pontjaira (ezáltal gazdaságosabban működik), 
valamint az energianyerési folyamatok is kedvezőbbé válnak. Fejleszthető minden olyan 
kardio jellegű, hosszabb időn keresztül tartó mozgásformával - gyaloglással, kocogással, 
futással, úszással, kerékpározással…stb, -, amely a nagy izomcsoportokat mozgatja meg. 
Ezen mozgások segítségével fejleszthető tehát az alap állóképesség, amely valamennyi 
kondicionális és koordinációs képesség fejlesztésének az alapját képezi és az egészséges élet 
nélkülözhetetlen része. 

Tekintettel arra, hogy több tényező is befolyásolhatja a fittségi állapotot – a nem, az életkor, 
az edzési szokások, öröklött tulajdonságok, a szív - és keringési rendszer egészségi állapota, 
az alkalmazott edzésmódszerek – nagyon nehéz ezt mérni, de léteznek olyan módszerek, 
amelyek segítségével képet kaphatunk az aktuális fizikai állapotról.  
 
Először ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal! 
 
Pulzusszám: a pulzusszám (szívfrekvencia) az egy perc alatti szívösszehúzódások számát 
jelenti, amely mindenkire egyénileg jellemző. A pulzusszám nem egy állandó érték, ennek 
változását több tényező is befolyásolhatja:  

 az életkorral (a keringés lassul az életkor előrehaladásával) 

 a fizikai kondíció és az állóképesség függvényében (az edzett szív nyugalomban 
kevesebbet ver), azaz az edzettebb emberek pulzusszáma alacsonyabb 

 külső tényezők hatására (betegség, gyógyszer) 
 egyéb körülmények hatására (napszak, lelkiállapot, általános közérzet, hőmérséklet, 

aktivitás szintje, folyadékhiány, testhelyzet, tengerszint feletti magasság…stb) 
 

Milyen információt szolgáltat a pulzusszám nyugalomban és terhelésben?  

A nyugalmi pulzus a napközben, nyugalmi helyzetben mért szívfrekvencia-érték. Az 
ébredési pulzust 3 egymást követő reggel az ágyból történő felkelés előtt 1 percen keresztül 
kell mérni. Erre szükség lehet az edzéseknél a pulzus célzóna megállapításánál. Edzés 
hatására a szív bal kamra izomzata megerősödik, a szív erősebben tud összehúzódni, 

10. ábra: A szív felépítése 
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amelynek eredményeképpen egy 
összehúzódással több vért képes az 
artériákba pumpálni, ezáltal csökken az 
ébredési pulzusszám. Tehát, javul az 
aerob kapacitás, vagyis az edzettségi 
állapot. Az edzéseken az edzés céljának 
megfelelően ajánlatos olyan intenzitást 
választani, amellyel a kívánt hatás 
elérhető. A terhelés szabályozásának 
egyik leghatékonyabb módja a 
pulzuskontrollal végzett edzés, mely 
lehetővé teszi, hogy az aerob edzés az 
egyén edzettségi állapotának megfelelő 
legyen. A pulzusszám mérésével a 
szubjektív jeleknél jóval pontosabb és 

teljesen objektív adatokat kapunk. Ehhez nyújt segítséget a pulzus célzóna kiszámítása. 
A pulzus célzóna egy egyénre szabott, az egyén életkorát és edzettségi szintjét is figyelembe 
vevő pulzuszóna aerob (oxigén jelenlétében, tehát oxigén adósság nélküli) körülmények 
között történő munkavégzéshez. Ahhoz, hogy a pulzus célzónát ki tudjuk számolni, szükség 
van az ébredési pulzusra és ki kell számítani a maximális pulzust is, azaz azt a pulzusértéket, 
amelyre a szervezet maximálisan képes (maximális szívösszehúzódások száma maximális 
terhelés alatt). 
 
Maximális pulzus (HRmax) meghatározása: 220-életkor 

Pl. egy 40 éves embernek a maximális pulzusértéke 220-40=180 

A pulzus célzóna kiszámításához a Karvonen képletet alkalmazzuk:  

Maximális pulzus - ébredési pulzus X edzés intenzitás % + ébredési pulzus = 

{220-életkor} - ébredési pulzus X edzés intenzitás % + ébredési pulzus 

Például:  P1= {220-42} - 50 X 0,55 + 50= 120 

          P2= {220-42} - 50 X 0,75 + 50= 146 

Kezdők esetében a maximális pulzus 55-70%-a közötti szívfrekvencia értékkel kell számolni 
(intenztás), míg edzettek esetében a maximális pulzus 75-80%-a közötti az a szívfrekvencia 
érték, amellyel biztonságosan lehet aerob edzést végezni. 
 
Ezen alapfogalmak megismerése után tegyünk egy próbát és nézzük meg, milyen az 
általános erőnléti állapotunk és teherbíró képességünk! 
 
Ez könnyen kideríthető a Trim tesztetxii alapul vevő kérdőív segítségével. Ennek nagy előnye, 
hogy nem igényel külön felszerelést, mérőműszert. Tekintettel arra, hogy az életmód, többek 
között a káros szenvedélyek – alkohol, dohányzás, egészségtelen vagy túlzott táplálkozás – 
hatással van az egészségi állapotra, a tesztben több kérdés irányul az életmódra.xiii  A 
kérdésekre adott válaszok alapján kapott pontok összesítését követően kapunk képet az 
általános erőnléti állapot szintjéről.xiv 
 

11. ábra: Pulzuskontroll, pulzusszám 
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1. A kiinduló pontszám az életkor. 

Írja fel az életkorát!.......................év 

2. Vonjon le 2 pontot minden, a normál testsúlytól eltérő kilogramm után! 

Normál testsúly= a testmagasság 100 cm fölötti értéke.  

Pl: 164 cm magasságú ember normál testsúlya 64 kg, ha 69 kg, a levonás 5x3=15 pont 

      178 cm magasságú ember normál testsúlya 78 kg, ha 90 kg, a levonás 12x3=36 

pont 

………….kg……………………pont levonás 

3. Aki nem dohányzik, kap plusz 50 pontot. A dohányzók minden naponta elszívott 

szál cigaretta vagy szivar után vonjanak le 2 pontot! 

…………………….pont vagy ………….pont levonás   

4. Jutalom pont jár az alkalmanként minimum 15 perces sporttevékenységért 

(gyaloglás, futás, úszás, kerékpározás vagy egyéb sportmozgások) 

hetente 4 vagy annál több alkalom:  50 pont 

hetente 3 alkalom:        45 pont 

hetente 2 alkalom:        40 pont 

hetente 1 alkalom:        30 pont 

egy hónapban minimum 2 alkalom  20 pont 

 

.................................pont állóképességi mozgásért 

5. Mérje meg a pulzusszámát nyugalomban!  

Minden 90 alatti percenkénti értéknél 2 plusz pont jár. Pl: 80-as pulzusért 10 pont jár. 

Pulzusszám…………………………. Pulzuspont……………………………… 

6. Mérje meg a pulzusszámát a terhelést követően!  

3 percen keresztül fusson helyben vagy végezzen 30 guggolást, majd álljon meg és 

pihenjen 3 percig! Ismét mérje meg a pulzusszámát! 

A nyugalminál 0-10-zel több pulzusérték  50 pont 

A nyugalminál 11-15-tel több pulzusérték  40 pont 

A nyugalminál 16-20-szal több pulzusérték  30 pont 

3 perces terhelés utáni pulzusérték…………………………… 

Terhelést követő 3 perc után mért pulzusérték……………….. 



10 
 

Pl:  Nyugalmi pulzus….80 

 3 perces terhelés utáni pulzusérték…110 

 Terhelést követő 3 perc után mért pulzusérték…92 

Tehát a kapott pontszám 20 pont. 

Összesítse pontjait! Elért összes pontszám……………………. 

 

Értékelés: 

30 pont alatt: A szív és keringési rendszer állapota gyenge. Ajánlatos egy alapos kivizsgálást 
végeztetnie. Alacsony intenzitású mozgás beiktatása ajánlott. 
31-70 pont között: Az állóképessége nem megfelelő, ami fakadhat a súlyproblémákból 
(esetleges túlsúly vagy elhízás), a dohányzásból, mozgáshiányból. Nagyon fontos, hogy 
életmódján változtasson! Orvosával történő konzultációt követően kezdjen el rendszeresen 
mozogni! Kezdetben alacsony intenzitással végezze a mozgást, majd hétről-hétre fokozatosan 
emelje az intenzitást! 
71- 100 pont között: A szív és vérkeringési rendszer működése nem optimális, ugyanakkor a 
káros szokások visszaszorításával vagy kiiktatásával, és a rendszeres testedzés beiktatásával 
ez az állapot javítható. 
101-159 pont között: A szív és vérkeringési rendszer szintje megfelelő, ugyanakkor megfelelő 
edzéssel még tovább javítható.  
160 pont fölött: Ön kiváló állapotban van.  
 
Body Mass Index (BMI) kiszámítása 
 
Az esetleges túlsúly vagy elhízás megállapításához a test zsírtartalmát megfelelő eszközök 
segítségével ugyan meg lehet mérni, de mivel ez eszköz igényes, ezért a legelterjedtebb 
módszer a testtömeg index (BMI= body mass index) meghatározása. Ehhez csak a 
testmagasságot és a testsúlyt kell ismerni, vagy megmérni, mivel a BMI-t a testtömeg és a 
testmagasság adataiból számítjuk ki. A kilogrammban mért testtömeget elosztjuk a 
testmagasság méterben mért négyzetével. Nemzetközi megegyezés alapján felnőttek körében 
a 18 kg/m2 alatt vészesen sovány, 18-19,9 kg/m2 közötti sovány, 20-24,9 kg/m2 közötti 
normál, a 25-29,9 kg/m2 közötti túlsúlyos, a 30-39,9 kg/m2 közötti kövér és a 40 kg/m2 feletti 
kórosan kövér kategóriákat jelentenek.xv Ha a testsúly minden évben csak 1 kg-mal nő, az 10 
év alatt már jelentős elhízást eredményez.  

Pl: testmagasság: 1,64 m 
     testsúly: 68 kg         
     BMI= 68: (1,64x1,64)= 68: 2,68=25,3  túlsúlyos 

     testmagasság: 1,78 m     
     testsúly: 95 kg 
     BMI= 95: (1,78x1,78)= 95: 3,16=30  kövér 
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12. ábra: Body Mass Index (BMI) kiszámítása.  

 

A nem és életkor szerint meghatározott ideális testsúly értékeket az alábbi táblázat mutatja be. 
Ennek a táblázatnak az előnye, hogy számol az életkor előrehaladásából származó 
módosulásokkal és korrigálja a BMI – magasabb emberekre gyakorolt “hizlaló” hatását is.  

1. táblázat: Nők ideális testsúlya testmagasság és életkor szerint (kg) 

Testmagasság Életkor 
 18-25 év 26-30 év 31-35 év 36-40 év 40 év fölött 
150 cm 47 49 50 52 55 
154 cm 48 50 51 53 56 
158 cm 49 51 52 54 57 
162 cm 51 53 54 55 59 
166 cm 53 55 56 58 61 
170 cm 56 58 59 60 63 
174 cm 59 61 62 63 66 
178 cm 61 65 66 67 70 
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2. táblázat: Férfiak ideális testsúlya testmagasság és életkor szerint (kg) 

Testmagasság Életkor 
 18-25 év 26-30 év 31-35 év 36-40 év 40 év fölött 
160cm 57 60 61 62 63 
164 cm 58 61 62 63 64 
168 cm 61 63 64 66 67 
172 cm 64 66 68 70 71 
176 cm 68 70 72 74 76 
180 cm 72 74 76 78 80 
184 cm 75 77 80 82 84 
188 cm 77 80 82 84 86 
192 cm 79 82 84 87 90 
 
Kondicionálisan milyen állapotban van Ön? 
 
A sportteljesítmény alapját biztosító, biológiailag meghatározott testi képességeket 
kondicionális képességeknek nevezzük. Ide tartozik az erő, gyorsaság és állóképesség, 
valamint ízületi mozgékonyság. Ezek azok a képességek, amelyek megfelelő szintje 
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy bármilyen jellegű sporttevékenységet végezzünk. Mivel 
minden edzés alapját képezik, érdemes velük megismerkedni.  
 
Állóképesség: 
 
A kondicionális képességek közül az állóképesség a legösszetettebb képesség. Aerob 
állóképességnek nevezzük a szervezet elfáradással szembeni ellenálló-képességét 
hosszantartó erőkifejtésnél.xvi Egyszerűbben kifejezve, jó az állóképessége annak a 
személynek, aki hosszabb ideig képes viszonylag magas szinten egy adott mozgást végezni, 
gazdaságosan tudja az adott mozgást végrehajtani. Ennek feltétele a keringési-és 
légzésszervek, az anyagcsere-folyamatok és az idegrendszer összehangolt működése.xvii 
 
Miért fontos az állóképesség mindennapi életünkben? 
 
A mindennapokban nagyon nagy szükség van a jó kondícióra: Különösen fontos, hogy az 
általános fizikai teherbíró képesség legyen olyan szinten, hogy az élet valamennyi területén 
képesek legyünk helyt állni és teljesíteni a feladatokat. A jó állóképességgel rendelkező egyén 
fizikailag jobban bírja a mindennapokat, kevésbé fáradékony és hosszabb ideig képes aktív 
maradni, így a hétköznapi teendők mellett még jut energiája egyéb elfoglaltságra is, mint 
például a gyerekekkel való játékra, esetleg hétvégén egy kirándulásra a családdal, de még a 
házimunkához is nagyobb kedvvel lát hozzá. 
Állóképességre nemcsak sportolás közben van szükségünk, fontos az élet számtalan területén. 
Például az orvosok, akik több műtétet is végeznek naponta, így órákon keresztül állnak a 
műtőben nem tudnák munkájukat jól végezni, ha az állóképességük nem megfelelő. A jó 
állóképesség feltétele a szív edzettsége, azaz, hogy a keringési-és légzési rendszer megfelelő 
állapotban legyen. A kardio jellegű mozgások azok, amelyek jótékony hatással vannak az 
egész szervezetre, mivel javítják a légző-, a keringési-, valamint hormonális rendszer 
működését, emellett fejlesztik a mozgásban szereplő izmokat, jelentősen csökkentik a 
testsúlyt és a lélekre is pozitívan hatnak. Tekintettel arra, hogy az állóképesség fejlesztése 
egyszerű, nem igényel különösebb előképzettséget vagy eszközt, könnyen elsajátíthatóak azok 
a mozgások, amelyek alkalmasak ezen kondicionális képesség fejlesztésére. Tulajdonképpen 
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a kisgyermekkortól egészen az idősebb korig bárki bármikor végezhet ilyen jellegű 
tevékenységet. 
Az edzések elkezdéséhez azonban érdemes először felmérni az állóképesség szintjét.  
 
Állóképesség tesztelése 
 
YMCA teszt 
 
Az egyik legegyszerűbb módszer a szív-és keringési rendszer állóképességének felmérésére a 
YMCA teszt. A teszt segítségével maghatározhatjuk a maximális oxigénfelvevő képességet A 
teszt végrehajtásához egy 30,5 cm magas zsámolyra, egy metronómra, vagy okos telefonra 
ingyenesen letölthető metronóm alkalmazásra van szükség. A metronómot 96 ütés/percre kell 
beállítani. 

A teszt megkezdése előtt meg kell mérni a 
pulzusszámot (P1)! A pulzusszám, ahogy azt 
már korábban ismertettem a percenkénti 
szívverések számát mutatja meg. Több olyan 
pont van testünkön - például a csuklón vagy a 
nyakon - ahol egyszerűen kitapintható a 
pulzus. A csuklón mért pulzus 
meghatározásához a kezet tenyérrel felfelé 
kell fordítani, majd körülbelül kétujjnyi 
távolságra a csukló vonalától a hüvelykujj 
vonala felé a mutató- és középső ujjat kissé 
rányomva a csuklóra megérezhető a 
szívverés. A szívverések számát 1 percen 
keresztül mérjük. A pulzust a mutató- és középső ujjat egymás mellé téve az állkapocs alatt, a 
nyakon, nagyjából az ötös-hatos fog alatti területen is ki tudjuk tapintani.xviii 

A teszt végrehajtása során 3 percen keresztül a hangjelzés által meghatározott ütemre 
folyamatosan, váltott lábbal kell fellépni a zsámolyra úgy, hogy az első ütemre egy lábbal 
fellépünk a step padra, második ütemre másik lábunkat mellézárjuk, a harmadik ütemre egyik 
lábunkkal lelépünk és végül a negyedik ütemre mellélépünk. A biztonságos végrehajtás 
érdekében a teszt során lehetséges a falat érinteni  
 

 

13. ábra: Csuklón mért pulzusszám  
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1. kép: YMCA teszt 

 
A 3 perces teszt végrehajtását követően az előzőekben említett módon megmérjük a 
vizsgálatban résztvevők pulzusát (P2) és a kapott értékből következtethetünk a vizsgált 
személy fittségére. A szív és keringési rendszer állóképességének eredményét a 3. és 4. 
táblázat mutatja nemek és életkor szerinti megoszlásban. 
 
3. táblázat: Férfiak állóképességi szintje életkoronként (pulzusszám) 

 18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-55 év 56-65 év 65+ 

Kiváló 50-76 51-76 49-76 56-82 60-77 59-81 

Jó 79-84 79-85 80-88 87-93 86-94 87-92 

Átlag fölötti 88-93 88-94 92-98 95-101 97-100 94-102 

Átlagos 95-100 96-102 100-105 103-111 103-109 104-110 

Átlag alatti 102-107 104-110 108-113 113-119 111-117 114-118 

Gyenge 111-119 114-121 116-124 121-126 119-128 121-126 

Nagyon 
gyenge 

124-157 126-161 130-163 131-159 131-154 130-151 
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4. táblázat: Nők állóképességi szintje életkoronként (pulzusszám) 

 18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-55 év 56-65 év 65+ 

Kiváló 52-81 58-80 51-84 63-91 60-92 70-92 

Jó 85-93 85-92 89-96 95-101 97-103 96-101 

Átlag fölötti 96-102 95-101 100-104 104-110 106-111 104-111 

Átlagos 104-110 104-110 107-112 113-118 113-118 116-121 

Átlag alatti 113-120 113-119 115-120 120-124 119-127 123-126 

Gyenge 122-131 122-129 124-132 126-132 129-135 128-133 

Nagyon 
gyenge 

135-169 134-171 137-169 137-171 141-174 135-155 
 
A megnyugvási pulzus mérése előtt le lehet ülni a zsámolyra, majd egy perccel a teszt 
befejezését követően ismét mérni kell egy pulzusszámot (P3). A három eredményből 
kiszámítható a szív és keringési rendszer, azaz az állóképesség szintje. 
 
Cooper teszt (12 perces futó teszt)  
 
Az állóképesség és a fizikai kondíció felmérésére a Kenneth H. Cooper amerikai orvos és 
sport fiziológus által kidolgozott 12 perces tesztet is használhatjuk. Ennek a tesztnek a 
végrehajtásához sincs szükség különösebb eszközökre. A teszt végrehajtható bármilyen sík 
területen vagy egy ovális pályán is. Amennyiben egy szabvány, 400 méteres atlétika pályán 
kerül sor a teszt végrehajtására, 
könnyebben kiszámítható a megtett táv. 
Szükséges ezenkívül stopperóra, 
mérőszalag, adatlap és íróeszköz. 
A teszt végrehajtása előtt fontos a 
bemelegítés és a nyújtás elvégzése a 
sérülések elkerülése érdekében, amelynek 
időtartama körülbelül 15 perc. A 
bemelegítésnél törekedni kell a 
fokozatosság elvének betartására, a 
bemelegítő gyakorlatokkal mindig felülről 
lefelé haladjunk, valamint, először mindig 
a nagy izomcsoportokat melegítsük, majd 
ezután következnek a kisebb izmok. A 
bemelegítést követően kerülhet sor a teszt 
elvégzésére. A teszt végrehajtása során a 
cél 12 perc alatt a lehető leghosszabb távolság megtétele. 
Edzettségi állapottól függően lehet váltogatni a futást és a sétálást a teszt alatt. Fontos, hogy 
folyamatosan, megállás nélkül végezzük a tesztet. A teszt eredményét jelentős mértékben 
befolyásolja a vizsgált személy motiváltsága, gyakorlottsága. Az aerob állóképesség szintjét 
közvetlenül a megtett távolság alapján az alábbi táblázat alapján értékelhetjük: 
 
 
 

14. ábra: Atlétika pálya rekortán borítással 
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5. táblázat: 12 perc alatt megtett távolság (m) értékelése 

Kor Nem  Kiváló Nagyon jó Átlagos Gyenge Rossz 
13-14 év férfi 2700 < 2400-2700 2200-2399 2100-2199 2100> 

nő 2000 < 1900-2000 1600-1899 1500-1599 1500> 
15-16 év férfi 2800< 2500-2800 2300-2499 2200-2299 2200> 

nő 2100< 2000-2100 1700-1999 1600-1699 1600> 
17-20 év férfi 3000< 2700-3000 2500-2699 2300-2499 2300> 

nő 2300< 2100-2300 1800-2099 1700-1799 1700> 
21-29 év férfi 2800< 2400-2800 2200-2399 1600-2199 1600> 

nő 2700< 220-2700 1800-2199 1500-1799 1500> 
30-39 év férfi 2700< 2300-2700 1900-2299 1500-1899 1500> 

nő 2500< 2000-2500 1700-1999 1400-1699 1400> 
40-49 év 

 

férfi 2500< 2100-2500 1700-2099 1400-1699 1400> 
nő 2300< 1900-2300 1500-1899 1200-1499 1200> 

50< férfi 2400< 200-2400 1600-1999 1300-1599 1300> 
nő 2200< 1700-2200 1400-1699 1100-1399 1100> 

 
Ajánlások az állóképesség szintjének fejlesztéséhez 
 
Az aerob (szív - és érrendszeri) állóképesség fejlesztésére alkalmasak a kardio jellegű 
mozgások közé tartozó futás, gyaloglás, kerékpározás, úszás, görkorcsolyázás, evezés, sífutás, 
aerobic…stb, amelyek a szívet kitartó, viszonylag hosszú ideig tartó folyamatos munkára 
késztetik. A kezdő vagy kevésbé edzett emberek esetében nagyon fontos feladat kardio jellegű 
mozgásokkal a keringési (aerob) állóképesség fejlesztése, amely kezdetben csak 15-20 perc, a 
rendszeres edzést végzők esetében 50-60 perc időtartam.  
 
6. táblázat: Intenzitási zónák a fizikai kondíció fejlesztéséhez 

Zóna neve Intenzitás HRmax% Cél 
Hatástalan Túl alacsony a maximális pulzus 

50%-a alatt 
Rehabilitáció 

Regeneráló              Nagyon könnyű-
könnyű 

a maximális pulzus 
50-60%-a 

Betegségek megelőzése, 
stressz oldás, aktív pihenés 

Zsírégető                      Könnyű-közepes a maximális pulzus 
60-70%-a 

Kezdők edzése 
testsúlykontroll, 
testsúlycsökkentés  

Aerob kapacitást 
fejlesztő                         

Közepes-enyhén 
magas 

a maximális pulzus 
70-80/85%-a 

Fittségi szint fejlesztése, 
aerob állóképesség növelése 
rendszeresen sportolóknál 

Anaerob 
állóképességet 
fejlesztő zóna 

Magas, nagyon 
magas 

a maximális pulzus 
85-92/95 %-a 

Versenyteljesítmény (anaerob 
kapacitás, savasodási 
képesség) fejlesztése 

Maximális 
terhelés zóna 

Nagyon magas;  
maximális 

a maximális pulzus 
95-100%-a 

Speciális versenyképességek 
(pl.: gyorsaság, 
robbanékonyság) fejlesztése 
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1. 12 hetes Gyalogló programxix  
 

Ez a program kiválóan alkalmas a korábban inaktív életet élők (akik egyáltalán vagy nagyon 
minimálisan végeznek valamilyen sporttevékenységet, fizikai aktivitást), valamint a túlsúllyal 
és elhízással küldők számára az egészségi állapot javítására és a rendszeres testmozgás 
mindennapi életbe történő beépítésére. A program nagy előnye, hogy nincsenek költségei, 
bármilyen helyszínen – amennyiben nincs a közelben sportpálya, úgy bármilyen terep 
megfelelő lehet – kötetlen időpontban végrehajtható.  
A gyalogló programmal a cél az eddig megszokotthoz képest naponta 3000 lépéssel több 
megtétele (ez körülbelül 30 perc gyaloglás naponta átlagos tempóban). A lépések 
megszámolását egy lépésszámlálóra vagy az okos telefonokra egy lépésszámláló applikáció 
letöltésére van szükség, amely a megtett távolságot és a felhasznált kalória mennyiségét 
mutatja meg. A gyalogos munkába járás is a mozgás részét képezi. A mozgásprogram 
hatékonysága növelhető, amennyiben a dolgozó gyalogosan vagy kerékpárral jár munkába, 
amely növeli napi aktivitás szintjét. 

Edzésterv: 

1-2.hét: 1500 lépés megtétele naponta legalább hetente háromszor  

3-4. hét: 1500 lépés megtétele naponta legalább ötször egy héten 

5-6. hét: 3000 lépés megtétele naponta legalább hetente háromszor  

7-8. hét: 3000 lépés megtétele naponta legalább ötször egy héten 

9-12. hét: az utolsó négy hétben a cél a 7-8. hét programjának fenntartása 
 
A fogyatékkal vagy valamilyen betegséggel élők (magas vérnyomás, túlsúly vagy elhízás, 
cukorbetegség) amennyiben egészségi állapotuk és a mozgatórendszer állapota engedi, 
szintén végezhetik ezt a programot, ajánlatos azonban minden alkalommal egy másik személy 
segítségét igénybe venni. A rendszeres testedzés elkezdése előtt minden esetben ajánlatos a 
háziorvos véleményét kikérni! 
A gyaloglás egyik ma divatos formája a Nordic walking, azaz a szabadban, egy pár speciális 
bot segítségével végzett gyaloglás, 
amelynek során a normál gyalogláshoz 
képest 20 százalékkal több kalóriát 
lehet elégetni azáltal, hogy az izmok 90 
százalékát átmozgatja. Nagy előnye, 
hogy kíméli a térd-és csípőízületet és a 
hát- és vállfájással küzdők is 
végezhetik ezt a mozgásformát. 
Tekintettel arra, hogy botok 
használatával történik a gyaloglás, 
javítja az egyensúlyérzéket és növeli a 
koncentrációt. Minden korosztálynak, 
valamint a súlytöbblettel rendelkezők 
számára is ajánlott. Kiváló időtöltést 
jelent a családok számára, hiszen a 
gyerekek, szülők, nagyszülők együtt sportolhatnak a szabadban, ami feltölt és 
kiegyensúlyozottabbá tesz. 
  

15. ábra: Nordic Walking 
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2. Lépcsőzés 

Amennyiben nincs alkalmas helyszín az edzések 
végrehajtásához, vagy kevés szabadidő áll 
rendelkezésre, lépcsőzéssel is lehet kiváló 
edzésprogramot végezni. Azonban ez csak egészséges 
embereknek ajánlott!  
Amennyiben csak egy lépcsőnk van, a lépcsőre váltott 
lábbal történő fel-le lépegetéssel is kiválóan fejleszthető 
az állóképesség. Fontos, hogy a mozgás egyenletes 
tempójú, a légzéssel összehangolt legyen (fellépésnél 
belégzés, lelépésnél kilégzés). A mozgást kezdetben 15-
20 percen keresztül végezzük, hetente három 
alkalommal, majd a hetek múlásával fokozatosan lehet 
emelni először az időtartamot (20-45 perc), ezt követően 
a heti gyakorlások számát. Az edzések hatása fokozható 
úgy is, hogy gyorsabb tempóban hajtjuk végre a 
mozgást. Az edzettségi szint emelését az itt leírt elvek alapján lehet elérni. 

Amennyiben több emeletes házban lakunk, hasonlóan kell felépíteni az edzéseket: 

- 1-2. hét: egy emelet megtétele 10-szer, hetente 3 alkalommal 

- 3-4. hét: egy emelet megtétele 20-szor, hetente 3 alkalommal 

- 5-6. hét: két emelt megtétele 10-szer, hetente 3 alkalommal 

- 7-8. hét: két emelet megtétele 20-szor, hetente 3 alkalommal 

- 9-10. hét: három emelet megtétele 10-szer, hetente 3 alkalommal 

- 11-12. hét: három emelet megtétele 20-szor, hetente 3 alkalommal 

- 13-14. hét: három emelet megtétele 20-szor, hetente 4 alkalommal 

- 15-16. hét: három emelet megtétele 30-szor, hetente 4 alkalommal 

3. Kerékpározás 

A szabadidős tevékenységek közül ez 
az egyik legkedveltebb mozgásforma, 
hiszen, jó hatással van az 
állóképességre, a koordinációs 
képességekre és a pszichés állapotra. A 
kerékpáron való ülés egy olyan 
tehermentesített helyzet, ami miatt jó 
prevenciós  és egészségmegőrző 
mozgásforma a boka, térd és csípő 
ízület kopásos megbetegedés 
kockázatának kitett személyek 
esetében.  
Szintén ajánlott a túlsúlyos, illetve idős 
emberek számára is.  
  

17. ábra: Kerékpározás a természetben 

16. ábra: Lépcsőzés 
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A kerékpározásnál is az előzőekben vázolt elvet 
követjük. Két lehetőség van. Az első esetben meg 
kell határozni az időtartamot, azaz, hogy hány percet 
szeretnénk folyamatosan, (amennyiben lehetséges) 
megállás nélkül biciklizni. Legyen a kiindulási szint 
25 perc. Ezt hetente 3 alkalommal meg kell ismételni 
három héten keresztül.  
Ezt követően az időtartamot kell növelni, azaz a 
kerékpározással eltöltött idő 35 perc lesz, szintén 
hetente 3 alkalommal. Ezt így lehet folytatni, amíg el 
nem érjük például a 60 percet. a következő lépés az 
edzéssel eltöltött napok számának növelése annak 
érdekében, hogy fejlődést érjünk el. Ebben az esetben ajánlatos a 60 percről visszamenni 35 - 
40 percre, csak az edzések száma fog emelkedni először hetente 4, majd 5 alkalomra. A 
tempó fokozásával nagyobb eredmény érhető el. 
 

4. Úszás  

Az úszás esetében is hasonló módon érhető el a teljesítőképesség növekedése. A távolság, az 
időtartam és az intenzitás (a mozgás erősségének fokozása) azok a paraméterek, amelyek 
változtatásával változás érhető el az edzettségi állapotban. Ha valaki úszással szeretné az 
állóképességét fejleszteni, akkor mindenképp olyan úszásnemet kell választania, amelyet jó 
technikával, biztosan végre tud hajtani. Az első alkalmakkal ne akarjunk rögtön úszó 
bajnokok, lenni, hiszen fel kell építeni az edzéseket a fejlődés érdekében. És ami még nagyon 
fontos, figyelni kell a sérülések elkerülésére is! Az első alkalmakkor – természetesen az 
edzettségi állapotot figyelembe véve – mindig rövidebb távval érdemes kezdeni, és hetente 
legalább 3 alkalommal kell az úszó programot végrehajtani. Ezt követően két lehetőség van. 
Először lehetséges a távolság emelése és akkor marad a hetente 3 alkalom, vagy az edzések 
számát lehet emelni heti 4-5 alkalomra. Természetesen, ahogy az edzettségi állapot fejlődik, 

már az intenzitást is lehet emelni, 
azaz, az edzéseken kitűzött célnak 
megfelelő távolságot gyorsabban 
lehet megtenni.  
Az állóképesség fejlesztéséhez 
természetesen nem csak egyféle 
mozgástípust használhatunk. 
Kifejezetten ajánlott ezen 
mozgásformák kombinálása, 
variálása, hiszen mindegyik 
másféleképpen hat az egyes 
izomcsoportokra, másképpen terheli 
a szervezetet.  

  

18. ábra: Kerékpározás idősebb korban 

19. ábra: Úszás 
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Erő 
 
Egyszerűen fogalmazva az erő olyan 
kondicionális képesség, amely az izomzat aktív 
erőkifejtésével valamilyen ellenállás (akár külső, 
akár a mozgás közben fellépő erők, ellenállások) 
legyőzését teszi lehetővé.xx Az erőkifejtés az 
izomszövet összehúzódása következtében 
létrejövő mozgásállapot változás. 

 
Beszélhetünk maximális erőről, gyorserőről, erő-
állóképességről és relatív erőről: 

 maximális erő: az a legnagyobb erő, amely akaratlagosan kifejthető, ebből eredően 
csak rövid ideig tartható fenn. Azokban a sportágakban, ahol viszonylag nagy 
ellenállásokat kell rövid vagy akár hosszabb idő alatt kell legyőzni, nagy jelentősége 
van. 

 gyorserő: viszonylag nagy ellenállások gyors izom összehúzódással történő legyőzését 
jelent, azaz a legrövidebb idő alatti erőkifejtés. 

 erő állóképesség: hosszan tartó, ismétlődő terhelésekkel szembeni a szervezet 
elfáradással szembeni ellenállásaxxi. Például a kajak-kenu, kerékpár, evezés 
sportágaknál fontos ennek megfelelő szintje. 

 

 relatív erő: az az erő nagyság, amelyet az egyén testtömegéhez viszonyítunk. A 
maximális erőkifejtést, ha elosztjuk a testtömeggel, akkor megkapjuk a relatív erőt. 
 

A hétköznapi életben leginkább a helyes testtartással kapcsolatosan találkozhatunk az erő 
fogalmával. Nagyon fontos, hogy a helyes testtartásért felelős izomcsoportoknak megfelelő 
legyen az ereje és hogy ezen izomcsoportok között meglegyen az optimális egyensúly. 
Ugyanis az izomegyensúly felborulása a normál helyzettől való eltérést eredményezi, 
amelynek következtében egyenetlenné válik az ízületek terhelése, ami hosszútávon nemcsak a 
gerincben, hanem az alsó végtagok ízületeiben is porckopást és meszesedést eredményez. A 
mozgásszegény életmódból, az egyoldalú (statikus vagy dinamikus) terhelésből, a 
fáradtságból és a fájdalomból kifolyólag bekövetkezhet az izomegyensúly felbomlása. Erre 
utal a tónusos izmok (jellemzően - de nem kizárólag - a test hátulsó részén helyezkednek el, 
például hátizmok, comb hajlító izmok, lábszár hajlítók….stb) túlzott feszessége (esetleg 
fájdalmassága) és a fázisos izmok gyengülése. Amennyiben ez az állapot kialakul, a tónusos 
izmokat nyújtani, a fázisos izmokat pedig nyújtani szükséges. Ezek ismeretében fontos 

21. ábra: Kajakozás 22. ábra: Kenuzás 

20. ábra: Erő 
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tisztában lenni a testtartásért felelős izmok erejével, és amennyiben szükséges, figyelmet 
fordítani fejlesztésükre.xxii 

Az erő tesztelése 

I. A vállöv és a karizmok erő-állóképességének mérése 
 
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan kifáradásig 
 
A teszt előnye, hogy végrehajtása nem igényel csak egy stopperórát. A feladat 
végrehajtáséhoz csúszásmentes, sima felület szükséges és ajánlatos csúszásmentes cipő 
viselése. A tesztet a nők/lányok maximum 1,5 percig, a férfiak/fiúk maximum 3 percig 
végezhetik folyamatosan, megállás nélkül. 
 
A feladat leírása: 
 
A kiinduló helyzet vállszélességű mellső fekvőtámasz helyzete, támasz a váll alatt, tenyér 
nyitott, az ujjak előre mutatnak. A hát egyenes, a törzs feszes, a láb nyújtott, vagy kisebb 
terpesz helyzetben van, és a lábujjakon támaszkodik. A fej a törzs vonalában van, tekintet 
előre lefelé, a talaj felé néz. Karhajlítással mellkas leengedés addig a pontig, amíg a felkar és 
az alkar derékszöget zár be, majd karnyújtással emelkedés kiinduló helyzetbe.  
 

 
2. kép: Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

Alacsonyabb fittségi szinten lévők, valamint a hölgyek végrehajthatják a fekvőtámasz 
módosított változatát, melynél a térdek a talajon helyezkednek el és a boka összekulcsolt 
helyzetben van a levegőben vagy a talajon helyezkedik el. Ebben az esetben is a törzsnek 
egyenesnek kell lennie.  
Mindkét tesztnél a helyesen végrehajtott ismétlések számát pontozzuk. A karhajlítás és 
karnyújtás egymást követő végrehajtása jelent egy végrehajtást. 
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3. kép: Könnyített fekvőtámasz 

A normál vagy könnyített fekvőtámaszban elért eredmény értékelését a 6. táblázat nemek és 
életkor szerinti megoszlás alapján mutatja 
 
7. táblázat: Mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig 
(db) 

 Életkor (év) 

 26-35 évesek 36-45 évesek 46-55 évesek 56-65 évesek 66 év felettiek 

 Nők  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak 

Rossz 2 8 1 7  6  5  4 
3 10 2 8 1 7  6  5 

Gyenge 4 12 3 9 2 8 1 7  6 
5 14 4 10 3 9 2 8 1 7 
6 16 5 11 4 10 3 9 2 8 

Átlagos 7 18 6 13 5 11 4 10 3 9 
8 20 7 15 6 12 5 11 4 10 
9 22 8 17 7 13 6 12 5 11 

10 24 9 19 8 14 7 13 6 12 
Nagyon 
jó 

11 26 10 21 9 16 8 14 7 13 
12 28 11 23 10 18 9 15 8 14 
13 30 12 25 11 20 10 17 9 15 

Kiváló 14 32 13 27 12 22 11 19 10 17 
15 34 14 29 13 24 12 21 11 19 
16 36 15 31 14 26 13 23 12 21 

 
II. A törzset stabilizáló izmok erő-állóképességét tudjuk mérni az alábbi teszttel. 
 
Mellső alkartámasz (plank pozíció) 
 
A teszt végrehajtásához egy stopperórára és egy csúszás mentes, sima felületre van szükség.  
 
A feladat leírása: 
 
A kiinduló helyzet felvételéhez hasonfekvésből alkartámaszba (plank helyzet) kell emelkedni, 
a hát egyenes, a törzs feszes, a láb nyújtott és a lábujjakon támaszkodik és ezt a helyzetet kell 
tartani kifáradásig. Az egyenes testtartás megtörése esetén a mérés véget ér.  
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4. kép: Plank helyzet 

III. A alsó végtagok erő-állóképességének mérését egy 30 másodperces teszttel is tudjuk 
mérni.  
Ezt a tesztet idősek, betegek, vagy rendkívül rossz fittségi állapotban lévők is végezhetik. A 
feladat végrehajtásához egy székre és egy stopperórára van szükség. 
 
A feladat leírása: 
 
A kiinduló helyzet felvételéhez rá kell ülni egy normál magasságú székre és a karokat 
keresztezni kell a mellkason. Ezt a pozíciót megtartva kell folyamatos felállást és leülést 
végezni 30 másodpercen keresztül. 

 
5. kép: Ülésből emelkedés állásba 

 
IV: A hátizmok erő-állóképességének mérése 
 
Hason fekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig (db).  
 
A teszt előnye, hogy végrehajtásához egy torna, vagy egyéb, nem puha szőnyegre van csak 
szükség és egy stopperórára, amivel a rendelkezésre álló időt mérjük. A hátizmok mérésére 
kiválóan alkalmas mind a 7 év alatti gyerekek, mind pedig az enyhe gerincproblémával 
küzdők esetében is. 
 
A feladat leírása: 
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A kiinduló helyzethez hason fekvésben tarkóra tett kézzel kell elhelyezkedni úgy, hogy a 
homlok a talajon van. Ebből a helyzetből kell törzsemelést és leengedést végezni 
folyamatosan, megállás nélkül, közepes tempóban. A gyakorlatot maximálisan 3 percig lehet 
végezni. Értékelésnél az időhatáron belül helyesen végrehajtott ismétlések számát pontozzuk. 
A gyakorlat végrehajtása során figyelni kell arra, hogy a farizom és a hasizom végig feszes 
maradjon annak érdekében, hogy az ágyéki gerincszakaszt ne terheljük meg! 

 
6. kép: Hason fekvésből törzsemelés és - leengedés 

 
8. táblázat: Hason fekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig (db) 

 Életkor (év) 

 26-35 évesek 36-45 évesek 46-55 évesek 56-65 évesek 66 év felettiek 

 Nők  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak 

Rossz 21 23 17 19 14 15 8 10 1 2 
23 25 19 21 16 17 10 12 2 3 

Gyenge 25 27 21 23 18 19 12 14 3 4 
27 29 23 25 20 21 14 16 4 5 
29 31 25 27 22 23 16 18 5 6 

Átlagos 31 33 27 29 24 25 18 20 6 7 
33 35 29 31 26 27 20 22 7 8 
35 37 31 33 28 29 22 24 9 10 
37 39 33 35 30 31 24 26 11 12 

Nagyon 
jó 

39 41 35 37 32 33 26 28 13 14 
41 43 37 39 34 35 28 30 15 16 
43 45 39 41 36 37 30 32 17 18 

Kiváló 45 47 41 43 38 39 32 34 19 20 
47 49 43 45 40 42 34 36 21 22 
49 51 45 47 43 45 36 38 23 24 

 
V. A hasizmok erő-állóképességének mérése 
 
Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (db) 

 
Ennek a tesztnek a végrehajtásához is csak egy torna, vagy egyéb, nem puha szőnyegre, 
esetleg egy zsámolyra vagy bordásfalra, illetve egy stopperórára van csak szükség, amivel a 
rendelkezésre álló időt mérjük. 
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A feladat leírása: 
 
A kiinduló helyzethez hanyattfekvésben (azaz a háton) kell elhelyezkedni a talajon úgy, hogy 
mindkét láb derékszögben (90 fokban) hajlítva legyen. A lábakat fel lehet tenni egy 
zsámolyra, vagy a bordásfalra, de lehetséges csak a falhoz támasztani annak érdekében, hogy 
a tesztet végző személy ne csússzon el a gyakorlat végrehajtása közben. A kezeket tarkóra 
kell tenni és a gyakorlat végrehajtása során végig ott is kell tartani. Ebből a helyzetből kell 
törzsemelést és leengedést végezni folyamatosan, megállás nélkül, közepes tempóban úgy, 
hogy minden egyes felülésnél a könyökkel meg kell érinteni a combot. A gyakorlatot 
maximálisan 3 percig lehet végezni. Értékelésnél az időhatáron belül szabályosan végrehajtott 
ismétlések számát pontozzuk. 
A gyakorlat végrehajtása során figyelni kell arra, hogy kerüljük a hirtelen mozdulatokat! A 
törzset fokozatosan emeljük és engedjük le annak érdekében, hogy az ágyéki gerincszakaszt 
ne terheljük meg! Fontos, hogy a lábakat ne egy társ szorítsa le, mert ebben az esetben ágyéki 
gerincet károsító erők lépnek fel, ami derékfájdalomhoz vezethet!  
 

 
7. kép: Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés 

 
9. táblázat: Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (db) 

 Életkor (év) 

 26-35 évesek 36-45 évesek 46-55 évesek 56-65 évesek 66 év felettiek 

 Nők  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak 

Rossz 29 31 24 26 19 21 12 14 7 9 
31 33 26 28 21 23 14 16 9 11 

Gyenge 33 35 28 30 23 25 16 18 11 13 
35 37 30 32 25 27 18 20 13 15 
37 39 32 34 27 29 20 24 15 17 

Átlagos 39 41 34 36 29 31 24 26 17 19 
41 43 36 38 31 33 26 28 19 21 
43 45 38 40 33 35 28 30 21 23 
45 47 40 42 35 37 30 32 23 25 

Nagyon 
jó 

47 49 42 44 37 39 32 34 25 27 
49 51 44 46 39 41 34 36 27 30 
51 53 46 48 41 43 36 38 30 33 

Kiváló 53 55 48 50 43 45 38 40 33 35 
55 57 50 52 45 47 40 42 35 37 
57 59 52 54 47 49 42 44 37 39 
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A tesztek elvégzése információt szolgáltat a törzset stabilizáló izmok állapotáról. A testtartást 
a test tartásáért felelős izmok és inak, szalagok, izompólyák, csontok, ízületek és az 
idegrendszer állandó, szemmel alig látható munkája tartja fenn, mely egy dinamikus 
egyensúlyi állapot.  
Ajánlások az erő szintjének fejlesztéséhez 
 
A mindennapi munkához, a fizikai aktivitáshoz, az általános fittségi szint eléréséhez és 
megtartásához, valamint a gerinc deformitások megelőzőséhez szükség van a gerinc környéki 
izmok megfelelő erejére. Éppen ezért nagyon fontos erősíteni és lazítani a testtartásért felelő 
izmokat, megteremteni és megtartani az izomegyensúlyt. Az alkalmazott gyakorlatok 
végezhetőek különböző eszközök használatával is, melynek előnye, hogy használhatóak plusz 
súlyként, de bizonyos esetekben könnyíthetik a mozgás végrehajtását. 
Mielőtt azonban elkezdjük ezeket a gyakorlatokat, néhány dinamikus gyakorlattal – 
karhúzások, karkörzések, törzshajlítások oldalra, előre és hátra, törzskörzés - érdemes egy 
kicsit bemelegíteni. 
 
A következő gyakorlatokat izomcsoportonként rendszereztem:  
 
A nagy mellizom, a kar hajlító (bicepsz) és feszítő izmának (tricepsz) erősítésére szolgáló 
gyakorlat, amely mindezek mellett a has izomzatát és a farizmot is megdolgoztatja. 
 
A következő gyakorlat - fekvőtámaszból karhajlítás-nyújtás - az egyik legkiválóbb gyakorlat a 
felsőtest edzésére. Azonban ahhoz, hogy szabályosan meg tudjuk csinálni a fekvőtámaszt, 
fontos a has- és mély hátizmok megfelelő ereje. Ezért mindenképp először ennek a két 
izomcsoportnak az erősítésével kell kezdeni gyakorlást. Ezt a gyakorlatot végezhetik a 
valamilyen fogyatékkal vagy betegséggel élők, valamint az idősek is. 
Ezt követően lehet közvetlenül a fekvőtámasz végrehajtására készülni. 
 

1. A gyakorlat leírása: 
 

A következő gyakorlathoz segédeszközre van szükség. Ez lehet kézisúlyzó – ami edzettségi 
állapottól függően 1 vagy 2 kilogrammos – vagy esetleg egy, a mindennapos háztartásban 
előforduló műanyag másfél literes, vízzel töltött palack. Ez használható súlyzóként.  
Kiinduló helyzet háton fekvés, mindkét láb hajlítva, talpak a talajon támaszkodnak. A 
medencét előre kell billenteni úgy, hogy az ágyéki rész (derék szakasz) a talajhoz simuljon. A 
két kéz mellnél hajlított helyzetben van, a kézben tartjuk a kézisúlyzót vagy a vízzel öltött 
palackot (továbbiakban eszköz) úgy, az öklök előrefelé nézzenek. 

- karnyújtás előre mellső középtartásba 
- karhajítás kiindul helyzetbe  
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8. kép: Háton fekvésben melltől tolás mellső középtartásba 

A gyakorlat ismétlésszámát a súly nagyságának megfelelően kell megválasztani. 1,5- 2 kg-os 
súly esetén 16 ismétlésszámmal lehet kezdeni, 1 kg-os súly esetén 32 ismétléssel. Kis pihenő 
után a feladatot még négyszer kell ismételni (összesen 5 sorozatot kell belőle csinálni).  
 
Mire kell figyelni? A gyakorlat végrehajtása során a gerinc ágyéki szakasza (derék rész) 
végig maradjon a talajon, onnan ne emelkedjen fel! Szintén fontos, hogy a tenyér felőli rész 
mindig előre nézzen (úgy kell elképzelni, mintha egy rudat fognánk a kezünkbe é melltől 
tolnánk mellső középtartásba). A mozgás során ügyelni kell a helyes légzésre. A karok 
nyújtásakor kell a levegőt kifújni, a karok hajlításakor pedig a levegőt beszívni. 
Szintén egy könnyített helyzet, amely minden korosztály, köztük az idősebbeknek is ajánlott. 
A feladat végrehajtása nem igényel különösebb eszközt, otthoni körülmények között is bárki 
elvégezheti.  
 

2. A gyakorlat leírása 
 

Ez a gyakorlat szintén ajánlott kezdőknek (gyenge edzettségi állapotban lévők), esetleg 
fogyatékkal élőknek - amennyiben van egy segítő is a végrehajtás alatt - és az idősebbek 
számára is. A kiinduló helyzet felvételéhez keresni kell egy sima falfelületet. A fallal szemben 
elhelyezkedve a kezeket vállszélességben a falra kell tenni, miközben a lábakkal egy kicsit 
hátrébb kell lépni. A törzs a lábak meghosszabbítása legyen. Különösen ügyelni kell arra, 
hogy a farizmok összeszorításával a medence olyan helyzetbe kerüljön, hogy a gerinc ágyéki 
szakasza (derék ész) egyenes legyen. Szintén fontos, hogy olyan távolságra álljunk a faltól, 
ahol stabilan képesek vagyunk magunkat megtartani. 

- karhajítás közben mellkas közelítés a falhoz 
- karnyújtás kiinduló helyzetbe 
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9. kép: Falnál támaszkodva karhajlítás és nyújtás 

 
A gyakorlatot először 8 ismétléssel hajtsuk végre, majd egy kis pihenés után a gyakorlatot 
még négyszer kell megismételni (így 5 sorozatot végzünk). A fejlődés érdekében a 
gyakorlatot hetente minimum 3-4 alkalommal kell elvégezni, mielőtt az ismétlések számát 
emeljük.  
 
Mire kell figyelni? Nagyon fontos a kiinduló helyzet helyes felvétele, különösen arra kell 
figyelni, hogy a hasat nem szabad előre engedni, mert ennek következtében a gerinc ágyéki 
szakaszán fokozódik a homorítás, ami terheli az ágyéki csigolyákat. Ez elkerülhető a farizmok 
megfeszítésével. A gyakorlatot lehet változtatni úgy, hogy szélesebb a támasz a falon, mert 
ebben az esetben nagyobb mértékben a mellizom dolgozik.  
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás  
 

3. A gyakorlat leírása: 
 

Ezt a gyakorlatot bárki végezheti, amennyiben kellő előképzettséggel rendelkezik. A 
fekvőtámasznak van egy normál és egy könnyített változata, amit többek között a nők 
alkalmaznak. A normál fekvőtámasz helyzeténél a karok vállszélességben (az alátámasztás, 
azaz a tenyerek a váll alatt vannak) helyezkednek el a talajon, a lábak zártak, a törzs és a láb 
egyvonalban van. Könnyített fekvőtámasz kiinduló helyzeténél a két térd a talajon 
helyezkedik el, a bokákat keresztezve és enyhén megemelt állapotban a talaj fölött kell 
megtartani a gyakorlat végrehajtása során. Ügyelni kell a könnyített verziónál arra, hogy a 
farizmokat a gyakorlat megkezdése előtt össze kell szorítani és mindvégig tartani kell ezt a 
helyzetet!  

- karhajítás és mellkas közelítése a talaj felé 
- karnyújtás kiinduló helyzetbe  
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10. kép: Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

 
A gyakorlatot először 8 ismétléssel hajtsuk végre. Kevés pihenőt követően a gyakorlatot még 
négyszer kell ismételni (így 5 sorozatot végzünk). Ezt a gyakorlatsort kezdetben hetente 3-4 
alkalommal végezzük el a fejlődés érdekében! Körülbelül két hét elteltével lehet emelni az 
ismétlésszámot 16-ra, majd újabb 2 hét elteltével 32-re…stb. A sorozatok száma nem változik 
ezen idő alatt, azaz minden egyes alkalommal 5 sorozatot kell végrehajtani. 
 
Mire kell figyelni? A fekvőtámasznál a helyes technikai végrehajtás a legnehezebb feladat. A 
törzset végig tónusos (feszített) helyzetben kell tartani. Ez elérhető a has-, hát- és farizmok 
megfeszítésével. Ehhez azonban szükséges a has- és mély hátizmokat előtte megerősíteni. A 
támasz szélességének a megválasztása is fontos tényező. A szélesebb kartámasznál elsősorban 
a nagy mellizom dolgozik és mivel ez egy nagy, erős izom, így könnyebb a végrehajtás, 
jobban segíti a kar hajító (bicepsz) és feszítő izmainak (tricepsz) munkáját. A mozgást lassú 
tempóban kell végrehajtani. A végrehajtást segíti a helyes légzéstechnika is. A kar 
hajlításakor történik a belégzés a karok nyújtásakor pedig a kilégzés. 
 
Hátizmok erősítésére szolgáló gerinctorna gyakorlatok ülésben 
 
A következő gyakorlatokat minden korosztály és a valamilyen fogyatékkal vagy betegséggel 
élők és az idősek is végezhetik. A gyakorlatot egy széken ülve kell végrehajtani.  
 

1. A gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet széken ülve a karok vállmagasságban, oldalra nyújtva, tenyerek felfelé 
néznek. 

- karhúzás hátra a maximális határig 
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- karok visszaengedése a kiinduló pozícióba  
 

 
11. kép: Széken ülve oldalsó középtartásban karhúzás hátra  

 
A gyakorlatot először 16 ismétlésszámmal hajtsuk végre, majd a későbbiekben ezt lehet 
emelni.  
 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani. A gyakorlat végrehajtása 
során végig egyenes háttal kell ülni, a medence közép helyzetben való megtartásával, a fej a 
törzs meghosszabbítása, tekintet előrefelé néz (a fejet nem szabad előre hajtani!). Törekedni 
kell arra, hogy a nyújtott kart minél jobban hátrahúzzuk, majd onnan engedjük vissza.  
 

2. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet széken ülve a karok tarkóra helyezésével, a medence hátra billentését 
követően a törzs döntése enyhén előre, tekintet lefelé néz.  

- bal kar nyújtása magastartásba, majd visszaengedése tarkóra tartásba 
- jobb kar nyújtása magastartásba, majd visszaengedése tarkóra tartásba 
- páros kar nyújtása magastartásba, majd visszaengedése tarkóra tartásba 

A három feladat egymást követő elvégzése számít egy gyakorlatnak, amelyet nyolcszor kell 
megismételni. 
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12. kép: Széken ülve tarkóra tartásból karnyújtás magas tartásba 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani ügyelve arra, hogy a hát 
végig egyenes legyen, a fej a törzs vonalában maradjon (nem szabad a fejet előre lefelé 
hajtani, mert abban az esetben a hát domború helyzetbe kerül). Magastartás helyzetében a kar 
a fül mellett van, vállból enyhén felfelé nyújtózva  
 

3. Gyakorlat leírása  
 

A kiinduló helyzet ülés a széken, magastartás, törzs enyhén előre döntött helyzetben.  
- bal kar leengedés mélytartásba a comb mellé 
- bal kar emelés magastartásba 
- jobb kar leengedés mélytartásba a comb mellé 
- jobb kar emelés magastartásba 
- páros kar leengedés mélytartásba a comb mellé 
- páros kar emelés magastartásba 

Ennek a gyakorlatsornak a végrehajtása számít egy gyakorlatnak. Ezt kell ismételni nyolcszor. 
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13. kép: Széken ülve törzsdöntés helyzetében magas tartásból karleengedés mélytartásba 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani. Figyelni kell arra, hogy a 
hát végig egyenes maradjon, a fej a törzs meghosszabbítása. A fejet nem szabad előre vagy 
hátra hajlítani! A karok a mozgás végrehajtása során maradjanak végig nyújtva!  
 
Ha végig csináltuk az 1-2-3- gyakorlatokat, akkor egy rövid pihenő után ismételjük meg az 
egészet még 3-szor! Ezt a gyakorlatsort hetente minimum 3 alkalommal végezzük el, de a 
legideálisabb, ha minden nap szakítunk rá időt.  2 hét eltelte után ezt a 3 gyakorlatot már 
ötször ismételjük meg.  
 
Hátizmok erősítésére szolgáló gerinctorna gyakorlatok hason fekvő helyzetben 
 
A következő gyakorlatokat minden korosztály – kezdők, idősek és legyengült hátizomzattal 
rendelkezők - és a valamilyen fogyatékkal vagy betegséggel élők is végezhetik. Előnye, hogy 
a nagy alátámasztási felület miatt könnyebb a gyakorlatokat helyesen végrehajtani, mint ülő 
helyzetben, ahol végig kontrollálni kell a testtartást. Fontos, hogy a gyakorlatokat lassan és a 
mozgásra koncentrálva kell végrehajtani. Figyelem! Nem könnyű a gyakorlatokat 
végrehajtani, hiszen ezek az izmok általában gyengék. 
 
  
Az előbbiekben ülő helyzetben leírt gyakorlatokat hason fekvésben, ugyanezen 
kartartásokkal és ismétlésszámokkal végre lehet hajtani.  
 

1. Gyakorlat leírása 
 

Kiinduló helyzet hason fekvés a talajon. Karok vállmagasságban, oldalra nyújtva, néhány 
centiméterrel a talaj fölött megtartva helyezkednek el. A homlok a talajon támaszkodik a 
gyakorlat egész ideje alatt. 

- karok felemelése a maximális határig 
- karok visszaengedése a kiinduló pozícióba.  

A gyakorlatot először 8 ismétlésszámmal hajtsuk végre. Ezt a későbbiekben lehet emelni.  
 



34 
 

 
14. kép: Hason fekvésben karemelés és leengedés oldalsó középtartásban 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani. A gyakorlat végrehajtása 
során a homlok végig a talajon maradjon. A farizmok összeszorításával a medence hátra 
billen és az ágyéki szakasz kiegyenesedik, így egyenes lesz a gerinc. Törekedni kell arra, 
hogy a nyújtott kart minél jobban megemeljük, majd onnan engedjük vissza. 
 

2. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet hason fekvés a talajon, karokat tarkóra helyezzük, mindkét könyök 
megemelt helyzetben a talajjal párhuzamosan megtartva (nem érhet a talajhoz). A homlok a 
talajon támaszkodik a gyakorlat egész ideje alatt. 

- bal kar nyújtás magastartásba, majd visszaengedés tarkóra tartásba 
- jobb kar nyújtás magastartásba, majd visszaengedés tarkóra tartásba 
- páros kar nyújtás magastartásba, majd visszaengedés tarkóra tartásba 

A három feladat elvégzése számít egy gyakorlatnak, amelyet nyolc ismétlésszámmal 
végezzünk el. 
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15. kép: Hason fekvésben tarkóra tartásból karnyújtás magas tartásba 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani. A gyakorlat végrehajtása 
során a homlok végig a talajon, a medence hátra billentett helyzetben maradjon! A farizmok 
összeszorítása azt eredményezi, hogy a medence hátra billen és az ágyéki szakasz homorú 
görbülete kiegyenesedik, így egyenes lesz a gerinc. Törekedni kell arra, hogy a kar 
magastartásba történő nyújtásakor vállból is nyújtózzunk minél jobban előre, majd onnan 
engedjük vissza! 
 

3. Gyakorlat leírása  
 

A kiinduló helyzet hason fekvés, karok a fül mellett magas tartásban, a homlok a talajon 
támaszkodik a gyakorlat egész ideje alatt.  

- bal kar leengedés mélytartásba a comb mellé 
- bal kar emelés magastartásba 
- jobb kar leengedés mélytartásba a comb mellé 
- jobb kar emelés magastartásba 
- páros kar leengedés mélytartásba a comb mellé 
- páros kar emelés magastartásba 

A feladatok egyszeri, egymást követő elvégzése számít egy gyakorlatnak, amelyet nyolc 
ismétlésszámmal végezzünk el.  
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16. kép: Hason fekvésben magas tartásból karleengedés mélytartásba 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani. Figyelni kell arra, hogy a 
medence végig leszorított helyzetben maradjon, a homlok a talajon. A karok a mozgás 
végrehajtása során maradjanak végig nyújtva! Törekedni kell arra, hogy minél nagyobb íven 
mozogjanak a karok.  
 
Most olyan gyakorlatokkal ismerkedünk meg, amelyeknél enyhe törzsemelést kell 
végezni. Ezek a gyakorlatok a gerinc mellett futó izmokat (mély hátizmok) fejlesztik 
elsősorban 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzethez a talajon hason fekvésben kell elhelyezkedni. A karok mélytartásban (a 
combok mellett) vannak a talajon, tenyerek felfelé, a plafon felé néznek. A gyakorlatot lassú 
tempóban, végig kontrolláltan kell végrehajtani! 

- a karokat a talajon lefelé csúsztatjuk a lábujjak irányába és a farizmok 
megfeszítésével enyhe törzsemelést végzünk  
- a törzs leengedése 

A gyakorlatot nyolc ismétlésszámmal hajtsuk végre. 
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17. kép: Hason fekvésben törzsemelés  

 
Mire kell figyelni? A mozgás indításakor a farizmokat meg kell feszíteni ahhoz, hogy a 
törzset meg tudjuk emelni. A törzs megemelése csak néhány centiméteres legyen, a fej a 
gyakorlat végrehajtása során végig a törzs vonalában maradjon, a tekintet a talajra nézzen. A 
törzsemelés közben vállból is erőteljesen nyújtózni kell a lábujjak irányába, ezzel is fokozva a 
gyakorlat hatékonyságát. 
 

2. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet hason fekvés a talajon, karok magastartásban a fül mellett.  

- a farizmok összeszorításával enyhe törzsemelést végzünk, miközben a bal kart és a 
jobb lábat együtt megemeljük a talajról  

- törzs, kar és láb visszaengedése a talajra 

A gyakorlatot nyolc ismétlésszámmal hajtsuk végre. Ezt követően ismételjük jobb kar és bal 
lábemeléssel szintén nyolcszor! A két gyakorlat egymást követő végrehajtása számít 
gyakorlatnak.  
 

 
18. kép: Hason fekvésben törzs-, kar- és lábemelés 

 
Mire kell figyelni? A törzset elegendő csak néhány centiméterre felemelni a talajtól, nem 
szabad homorítást végezni hátra! A fej a gyakorlat végrehajtása során végig a törzs vonalában 
legyen, a tekintet a talajra nézzen! Hibás végrehajtás, ha a fejet hátra hajlítjuk, mert így a 
nyaki csigolyákat nagy terhelés éri. Páros kar és lábemelést megelőzés céljából nem szabad 
végezni! 
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3. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet hason fekvés a talajon, karok vállmagasságban oldalra nyújtva a talajon, 
tenyerek lefelé, a talaj felé néznek. 

- a farizmok összeszorításával törzs és kar emelés  
- a törzs megtartásával (nem engedjük vissza a talajra) karok hajlítása tarkóra 
- a törzs megtartásával karok nyújtása oldalra vállmagasságban 
- törzs és karleengedés kiinduló helyzetbe  

A négy feladat egymás utáni végrehajtása jelen egy gyakorlatot, ezt nyolc ismétlésszámmal 
hajtsuk végre. Rövid pihenőt követően ismételjük meg a gyakorlatsort még négy alkalommal, 
mindegyik között rövid pihenőket tartva. Így összesen öt sorozatot kell végrehajtani. 
 

 
19. kép: Hason fekvésben törzs- és karemelés 

 
Mire kell figyelni? A törzsemelés csak néhány centiméteres legyen, kerülni kell a törzs hátra 
hajlítását, homorítását! A fej a gyakorlat végrehajtása során végig a törzs vonalában legyen, a 
tekintet a talajra nézzen! A nyaki csigolyák védelmének érdekében a fejet és a tekintetet ne 
emeljük fel! Páros kar és lábemelést megelőzés céljából nem szabad végezni! 

Ha végig csináltuk az 1-2-3- gyakorlatokat, akkor egy rövid pihenő után ismételjük még 3-
szor! Ezt a gyakorlatsort hetente minimum 3 alkalommal végezzük el, de a legideálisabb, ha 
minden nap szakítunk rá időt.  2 hét eltelte után ezt a 3 gyakorlatot már ötször ismételjük meg.  
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Hasizmok erősítése különböző gyakorlatokkal 
 

1. Gyakorlat leírása: 
 

Ezeket a gyakorlatot kezdők, azaz kevésbé edzettek és idősebbek is végezhetik. 
A kiinduló helyzethez háton fekvő helyzetbe helyezkedjünk el, térdek hajlítva, talpak a 
talajon. A medencét a farizmok megfeszítésével hátra kell billenteni úgy, hogy az ágyéki 
szakasz (derék szakasz) a talajhoz simuljon. Mindkét kéz tenyere a két combon. A törzset 
néhány centiméterre meg kell emelni a talajtól, ez lesz a kiinduló és a befejező helyzet. 

- ebből a helyzetből a karokat a combon a térdek irányába csúsztatva a törzs felső részét 
kell megemelni úgy, hogy a fej a törzs vonalában maradjon, tekintet a plafon felé néz.  

- a törzs visszaengedése a talaj fölé  

A gyakorlatot először 16 ismétlésszámmal hajtsuk végre. Kis pihenőt követően még négyszer 
megismételjük (összesen 5 sorozatot végzünk). Ezt követően a gyakorlat ütemezését lehet 
változtatni úgy, hogy 2 ütemen keresztül történik a törzs felemelése és 2 ütemen keresztül a 
visszaengedése. Az ismétlésszám itt is 16.  
Kis pihenőt követően még négyszer megismételjük (összesen 4 sorozatot kell elvégezni) 
 

 
20. kép: Háton fekvésből törzsemelés  

 
Mire kell figyelni? Először is a gyakorlat végrehajtásakor megfelelő légzéstechnikát kell 
alkalmazni. A törzs megemelésekor történik a levegő kifújása (hasprés), a törzs leengedésekor 
pedig a belégzés. A gyakorlat végrehajtása során figyelni kell arra, hogy az ágyéki rész (a 
deréknál) végig a talajhoz simuljon, onnan ne emelkedjen fel! A törzsemelés csak a lapockák 
alsó részéig történjen (nőknél ez a melltartó alsó pántja). A fej végig a törzs vonalában legyen, 
tekintet előre a plafon felé nézzen. Nem szabad a fejet előre hajlítani. A mozgást a 
visszaengedés során néhány centiméterre kell megállítani (ne engedjük le teljesen a törzset a 
talajra!). 

 
2. Gyakorlat leírása 

A kiinduló helyzet háton fekvés. Mindkét térd hajlítva, talpak a talajon. A medencét a 
farizmok megfeszítésével hátra kell billenteni úgy, hogy az ágyéki gerinc szakasz (derék) a 
talajhoz simuljon. Ezt a helyzetet a gyakorlat végrehajtása során meg kell tartani! A karokat 
tarkóra kell tenni úgy, hogy mindkét könyök oldalirányba nézzen (nem szabad a könyököt 
előre felé húzni!). A törzset néhány centiméterre meg kell emelni a talajtól, ez lesz a kiinduló 
és a befejező testhelyzet. 
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- a törzs felső részét megemelve (hasprés) mindkét kézzel előrenyúlva meg kell érinteni 
a térd felső részét  

- a törzs visszaengedésével egyidejűleg a karok hajlítása tarkóra tartás helyzetébe  

A gyakorlatot először 16 ismétlésszámmal hajtsuk végre. Kis pihenőt követően még négyszer 
megismételjük (összesen öt sorozatot végzünk). 
 

 
21. kép: Háton fekvés tarkóra tartás, törzsemelés karnyújtással előre 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlat végrehajtása lassú tempóban történjen annak érdekében, 
hogy a helyes technikai végrehajtásra tudjunk koncentrálni. A gyakorlat végrehajtása során az 
ágyéki gerinc szakaszt (derék) végig le kell szorítani a talajra, onnan nem emelkedhet el! A 
törzsemelés csak a lapockák alsó részéig történjen (nőknél ez a melltartó alsó pántja). Az 
ismétlések alatt a fej a törzs vonalában maradjon, tekintet a plafon felé nézzen! A törzset meg 
kell tartani a talaj fölött, nem szabad teljesen visszafeküdni! Ügyeljünk a helyes 
légzéstechnikára! A törzs megemelésekor történik a levegő kifújása (hasprés), a törzs 
leengedésekor pedig a belégzés. 
 

3. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzethez háton fekvés helyzetében kell elhelyezkedni a talajon. Bal térd nyújtva, 
jobb térd hajlítva, a talp a talajon támaszkodik, a karok fül mellett magas tartásban, egymással 
párhuzamosan helyezkednek el A törzset és a lábat néhány centiméterre meg kell emelni a 
talajtól, ez lesz a kiinduló és a befejező helyzet. 

- törzsemelés a lapocka alsó csücskéig a nyújtott bal láb megemelésével és mindkét 
kézzel előrenyúlva a boka megérintése 

- törzs és láb leengedés kiinduló helyzetbe  

A gyakorlatot először 16 ismétlésszámmal hajtsuk végre. Kis pihenőt követően még négyszer 
megismételjük (összesen 5 sorozatot végzünk). 
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22. kép: Háton fekvésből törzs-, kar és lábemelés 

Mire kell figyelni? A gyakorlat végrehajtásakor megfelelő légzéstechnikát kell alkalmazni, a 
mozgás végrehajtását össze kell kötni a helyes légzéssel. A törzs és láb megemelésekor 
történik a kilégzés (hasprés), a törzs leengedésekor pedig a belégzés. A mozgást a talajtól 
néhány centiméterre mindig meg kell állítani (ne engedjük le teljesen a törzset a talajra!). A 
derék rész végig legyen leszorítva a talajra, onnan ne emelkedjen fel a gyakorlat végrehajtása 
során! A fej végig a törzs vonalában maradjon, a tekintet a plafon felé nézzen! A gyakorlatot 
lassú tempóban kell végrehajtani. 
 

4. Gyakorlat leírása 
 

Kiinduló helyzet háton fekvés, mindkét térd hajlítva, talpak a talajon támaszkodnak. A 
medencét hátra kell billenteni úgy, hogy az ágyéki gerinc szakasz (derék) a talajhoz simuljon. 
A karok tarkón, könyökök a talajjal párhuzamosan oldalra néznek. A gyakorlat megkezdése 
előtt a törzset néhány centiméterre meg kell emelni a talaj fölé (körülbelül a lapockák alsó 
csücskéig), ez legyen a kiinduló- és a befejező testhelyzet.  

- a gyakorlat első ütemére a törzs megemelése közben törzsfordítást kell végezni balra 
úgy, hogy a kinyújtott jobb kézzel meg kell érinteni kívülről a bal térdet.  

- a második ütemre visszaengedjük a törzset a kiinduló helyzetbe és a jobb kezet tarkóra 
tesszük. 
 

A gyakorlatot nyolc - nyolc ismétlésszámmal végezzük el a bal és a jobb oldalra is, ami egy 
sorozatot jelent. Kis pihenőt követően még négyszer ismételjük meg a gyakorlatot (összesen 5 
sorozatot végzünk). 
Amikor a gyakorlatot már több alkalommal is végrehajtottuk, az 1 sorozaton belüli ismétlések 
számát lehet emelni, azaz a bal és jobb oldalra is 16-16 törzsfordítást végezve. Kis pihenőt 
követően aztán ezt ismételjük még négyszer, így elérve az 5 sorozatot. 
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23. kép: Háton fekvésből törzs emelés és fordítás oldalra karnyújtással keresztbe 

 
Mire kell figyelni? Fontos, hogy a törzset és a karokat mindig tartsuk meg a talaj fölött 
néhány centiméterrel a törzs elfordítása során, a könyököket tartsuk végig oldalra tekintő 
helyzetben és ne támaszkodjunk rá a gyakorlat alatt. A medencének a fordítás irányával 
ellentétes része ne emelkedjen el a talajtól, a medence végig leszorított helyzetben legyen! A 
fej a gyakorlat végrehajtása során végig a törzs vonalában maradjon. Ügyeljünk a helyes 
légzéstechnikára! A törzs megemelésekor és elfordításakor történik a levegő kifújása 
(hasprés), a törzs leengedésekor pedig a levegő belégzése. A gyakorlatot lassan, kontrolláltan 
kell végrehajtani. 
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5. Gyakorlat leírása  
 

Az előző gyakorlat végrehajtása nehezíthető más izomcsoportok bekapcsolásával. A kiinduló 
helyzet háton fekvés, mindkét térd hajlítva, talpak a talajon támaszkodnak. A karok tarkóra 
tartásban, könyökök a talajjal párhuzamosan oldalra néznek. A medencét hátra kell billenteni 
úgy, hogy az ágyéki gerinc szakasz (derék) a talajhoz simuljon. A gyakorlat megkezdése előtt 
a törzset néhány centiméterre meg kell emelni a talaj fölé, ez a kiinduló- és a befejező helyzet. 

- törzsemelés közben törzsfordítás balra úgy, hogy közben hajlítva megemeljük a bal 
lábat és a jobb könyökkel megérintjük a bal térdet.  

- törzs és láb visszaengedése kiinduló helyzetbe.  
 

A gyakorlatot nyolc ismétlésszámmal végezzük el a bal majd a jobb oldalra is, ami egy 
sorozatot jelent. Kis pihenőt követően még négyszer megismételjük (összesen 5 sorozatot 
végzünk). 
Ennél a gyakorlatnál szintén lehet alkalmazni a korábban az ismétlésszám emelésére 
vonatkozó módszert, azaz a bal és jobb oldalra is 16-16 törzsfordítást végezni. Összesen 5 
sorozatot végezzünk el a gyakorlatból!  
 

 
24. kép: Háton fekvésből törzsfordítással oldalra törzs- és hajlított lábemelés  

 
Mire kell figyelni? Ugyanazokat a szabályokat kell figyelembe venni, mint az előző 
gyakorlatnál.  
 

6. Gyakorlat leírása  
 

Az előző gyakorlat nehezített végrehajtása, amikor nyújtott végtagot emelünk. Ezt a 
gyakorlatot csak azok végezzék, akik az előző gyakorlatokat már többször elvégezték. A 
kiinduló helyzet háton fekvés, a bal térd nyújtva, jobb térd hajlítva, a talp a talajon 
támaszkodik.  A karok tarkóra tartásban, könyökök a talajjal párhuzamosan oldalra néznek. A 
medencét hátra kell billenteni úgy, hogy az ágyéki gerinc szakasz (derék) a talajhoz simuljon. 
A gyakorlat megkezdése előtt a törzset és a nyújtott lábat néhány centiméterre meg kell 
emelni a talaj fölé, ez a kiinduló- és a befejező helyzet.  

- törzsemelés közben törzsfordítás balra úgy, hogy közben nyújtva megemeljük a bal 
lábat és a kinyújtott jobb kézzel törekszünk kívülről megérinteni a bal bokát.  

- törzs és láb visszaengedése kiinduló helyzetbe.  
 

A gyakorlatot 2x8, azaz tizenhat ismétlésszámmal végezzük el a baloldalra, majd utána jobb 
oldalra is 16-szor, ami egy sorozatot jelent. Kis pihenőt követően még négyszer 
megismételjük (összesen 5 sorozatot végzünk). 
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25. kép: Háton fekvésből törzsfordítással oldalra törzs- és nyújtott lábemelés 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassú tempóban kell végrehajtani. A helyes légzés fontos és 
megkönnyítheti a gyakorlat végrehajtását. Ugyanazokat a szabályokat kell figyelembe venni, 
mint az előző gyakorlatnál. A későbbiekben a sorozatok számát is lehet növelni, de csak 
abban az esetben, ha az 5 sorozat már túl könnyűnek bizonyul. A fejlődés mindig az 
ismétlésszámok és a sorozatok számának növelésével érhető el. 

 
7. Gyakorlat leírása 

 
A kiinduló helyzet háton fekvés, mindkét térd hajlítva, talpak a talajon támaszkodnak. A 
karok tarkóra tartásban, könyökök a talajjal párhuzamosan oldalra néznek. A medencét hátra 
kell billenteni úgy, hogy az ágyéki gerinc szakasz (derék) a talajhoz simuljon. A gyakorlat 
megkezdése előtt a törzset és a karokat néhány centiméterre meg kell emelni a talaj fölé. Ez 
lesz a kiinduló- és a befejező helyzet.  

- a karokat a fül mellé nyújtva és a talaj fölött megtartva törzshajlítás balra 
- törzs és karok visszaengedése a kiinduló pozícióba  

 
A gyakorlatot nyolc ismétlésszámmal végezzük el a baloldalra, majd a jobb oldalra is 
nyolcszor, ami így egy sorozatot jelent. 
 

 
26. kép: Háton fekvésben törzshajlítás oldalra 

 
Mire kell figyelni? Fontos, hogy a törzset mindig tartsuk meg a talaj fölött néhány 
centiméterrel és így végezzük a mozgást a megadott ismétlésszámokkal!  A medencének a 
hajlítás irányával ellentétes része ne emelkedjen el a talajtól, a medence végig leszorított 
helyzetben legyen! Figyelni kell arra, hogy a karok ne jöjjenek előre, végig a fül mellett 
maradjanak! A helyes légzés ennél a gyakorlatnál is fontos. A törzs oldalra hajlításakor kell a 
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levegőt kifújni, majd a kiinduló helyzetben beszívni. A gyakorlatot lassú tempóban, 
kontrolláltan kell végrehajtani! 
 

8. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet háton fekvés. Mindkét alsó végtagot a csípő és a térd ízületben 
derékszögben behajlítjuk, azaz megemeljük úgy, hogy a két lábszár párhuzamos legyen a 
talajjal. A megemelt helyzettel elérhető, hogy az ágyi szakasz a gyakorlat teljes időtartama 
alatt a talajon maradjon. A karok vállmagasságban a talajon helyezkednek el. 

- a lábak hajlított helyzetét megtartva lassú leengedés balra addig a pontig, amíg a 
vállak a talajon tudnak maradni és a lábakat végig a levegőben tartjuk 

- lábak visszaemelése kiinduló helyzetig 
- a gyakorlat végrehajtása ellenkező irányba is  

 
A gyakorlat bal és jobb oldalra történő végrehajtása számít egy ismétlésnek. Ismételjük a 
gyakorlatot nyolcszor! Kis pihenőt követően még négyszer elvégezzük a feladatot (összesen 5 
sorozatot végzünk). 
 

 
27. kép: Háton fekvésben megemelt hajlított láb leengedése oldalra 

 
Mire kell figyelni? A mozgást az ágyéki részből indítva kell végezni és a ferde hasizom 
erejétől függően kell a talaj fölött megállítani. A vállakat, karokat a lábleengedés közben is 
fixálni kell a talajon. Tekintettel arra, hogy ez egy nehezebb gyakorlat, ajánlatos lassabb 
tempóban, a helyes technikai végrehajtásra törekedve végrehajtani. Segítség, ha megfelelő 
légzés technikát alkalmazunk. A lábleengedéskor történik a belégzés, majd a lábak kiinduló 
helyzetbe történő visszaemelésekor a kilégzés (préselés). 

Mind az egyenes hasizom, mind pedig a ferde hasizom fejlesztésére szolgáló gyakorlatok 
végrehajthatóak például egy szék segítségével.  

A székre hajlított helyzetben feltett lábak előnye, hogy hatására az ágyéki gerinc szakasz 
automatikusan a talajhoz simul. Ez a kiinduló helyzet ajánlott azoknak, akik valamilyen 
gerinc problémával küzdenek. Nézzünk belőle kettőt! 
 

9. Gyakorlat leírása 
 

Kiinduló helyzet háton fekvés a talajon, a lábak hajlítva a szék ülő felületén helyezkednek el, 
karok tarkóra tartásban. A gyakorlat elkezdése előtt a törzset enyhén emeljük fel (néhány 
centiméterre a talajtól)!  

- törzsemelés előre a lapocka alsó csücskéig (hasprés) és mindkét kézzel előrenyúlva a 
térd felső részének megérintése 
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- törzs leengedés kiinduló helyzetbe, karhajlítással tarkóra.  

A gyakorlatot először 16 ismétlésszámmal hajtsuk végre. Kis pihenőt követően még négyszer 
megismételjük (összesen 5 sorozatot végzünk). Ezt követően a gyakorlat ütemezését lehet 
változtatni úgy, hogy 2 ütemen keresztül történik a törzs felemelése és 2 ütemen keresztül a 
visszaengedése. Az ismétlésszám itt is 16. Kis pihenőt követően még négyszer megismételjük 
(összesen 4 sorozatot kell elvégezni). 

 

 
28. kép: Háton fekvésből törzsemelés karnyújtással előre 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlat végrehajtása lassú tempóban, a helyes technikai végrehajtásra 
koncentrálva történjen! A törzsemelést csak a lapockák alsó részéig végezzük (nőknél ez a 
melltartó alsó pántja). A törzs a visszaengedéskor a talaj fölött meg kell tartani, nem szabad 
teljesen visszafeküdni! Az ismétlések alatt a fej a törzs vonalában maradjon, tekintet a plafon 
felé nézzen! Ügyeljünk a helyes légzéstechnikára! A törzs megemelésekor történik a levegő 
kifújása (hasprés), a törzs leengedésekor pedig a belégzés. 
 

10.  Gyakorlat leírása  
 

Kiinduló helyzet háton fekvés a talajon, a lábak hajlítva a szék ülő felületén helyezkednek el. 
A karok tarkóra tartás helyzetében. A gyakorlat megkezdése előtt a törzset néhány 
centiméterre meg kell emelni a talaj fölé (körülbelül a lapockák alsó csücskéig) Ez lesz a 
mozgás kiinduló- és a befejező helyzete. 

- a gyakorlat első ütemére a törzs megemelése közben törzsfordítást kell végezni balra 
úgy, hogy a kinyújtott jobb kézzel meg kell érinteni kívülről a bal térdet (a kezet 
közelíteni kell a szék ülő felületéhez a térd mellé).  

- a második ütemre visszaengedjük a törzset a kiinduló helyzetbe és a jobb kezet tarkóra 
engedjük. 

-  
A gyakorlatot nyolc ismétlésszámmal végezzük el a bal, majd a jobb oldalra is, ami így egy 
sorozatot jelent. Kis pihenőt követően még négyszer ismételjük meg a gyakorlatot (összesen 5 
sorozatot végzünk). 

Amikor a gyakorlatot már több alkalommal is végrehajtottuk, az 1 sorozaton belüli ismétlések 
számát lehet emelni, azaz a bal és jobb oldalra is 16-16 törzsfordítást végezve. Kis pihenőt 
követően azután ezt ismételjük még négyszer, így elérve az 5 sorozatot. 
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29. kép: Háton fekvésből törzsemeléssel törzsfordítás oldalra 

 
Mire kell figyelni? A gyakorlatot lassan, kontrolláltan kell végrehajtani! Fontos, hogy a 
törzset és a karokat mindig tartsuk meg a talaj fölött néhány centiméterrel, valamint, hogy a 
törzs elfordítása során, a könyököket tartsuk végig oldalra tekintő helyzetben és ne 
támaszkodjunk rá a gyakorlat alatt. A medencének a fordítás irányával ellentétes része ne 
emelkedjen el a talajtól, a medence végig leszorított helyzetben legyen! A fej a gyakorlat 
végrehajtása során végig a törzs vonalában maradjon. Ügyeljünk a helyes légzéstechnikára! A 
törzs megemelésekor és elfordításakor történik a levegő kifújása (hasprés), a törzs 
leengedésekor pedig a levegő belégzése.  
 
Hajlékonyság 
 
A hajlékonyság szinonimái ízületi mozgékonyság, ízületi lazaság, flexibilitás. A kondicionális 
képességek közül a hajlékonyság az a képesség, amely lehetővé teszi egy adott ízületnél a 
mozgások nagy mozgásterjedelemmel történő végrehajtását az izmok és a velük kapcsolatban 
lévő kötőszövetek rugalmasságának, nyúlékonyságának függvényében.xxiii A hajlékonyságot 
az izmok, ízületi szalagok rugalmassága, az izmok nyugalmi feszültségének nagysága, az 
ellazulási készség, a technikai felkészültség, a külső hőmérséklet és a napszak is befolyásolja. 
xxiv 
Két féle hajlékonyságot különböztetünk meg aszerint, hogy a mozgás saját izommunkával 
vagy külső segítséggel jön-e létre. Ezek szerint beszélhetünk aktív és passzív hajlékonyságról. 
A kettő között az a különbség, hogy az aktív hajlékonyságnál az ízületben történő elmozdulás 
saját izommunkával jön létre, míg a passzív hajlékonyság esetében valamilyen kényszerítő 
körülmény, például egy másik ember segítségének hatására jön létre. 

 

23. ábra: Aktív hajlékonyság 
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24. ábra: Passzív hajlékonyság 

 
A hajlékonyság tesztelése 
 
A hajlékonysági tesztek során azt vizsgáljuk, hogy az ízületek képesek-e a teljes 
mozgásterjedelemben mozgást végezni. Ez azért is fontos, mivel kisebb lesz az ízületi 
mozgáskiterjedés mértéke, ha az ízületet áthidaló izmok nem elég nyúlékonyak. 
 
I. A térdhajlító izmok nyújthatóságának, a csípőízület mozgásterjedelmének mérése 
 
Törzsdöntés előre nyújtott ülés helyzetébenxxv 
 
A teszt végrehajtása különösebb eszközt nem igényel, egy mérőszalagra van csak szükség. Az 
értékelést megkönnyíti, ha egy kihúzott mérőszalagot leragasztunk, vagy valamilyen egyéb 
módon rögzítjük a talajra annak érdekében, hogy könnyebben le tudjuk olvasni az eredményt. 
  
A feladat leírása: 
 
A kiinduló helyzet nyújtott ülés a talajon háttal a falnak. A kezek a két láb mellett a talajon 
helyezkednek el.  
Ebből a helyzetből karokat a talajon előrefelé csúsztatva végezni kell négyszer törzsdöntést 
előre úgy, hogy a negyedik végrehajtásnál (egy mély levegővételt követő kilégzés közben) 
törekedni kell a maximális távolság elérésére. Ahol az ujjak érintik a talajt, ott lesz a végpont. 
Ezt a véghelyzetet addig kell megtartani, amíg az eredmény leolvasása megtörténik. Figyelni 
kell arra, hogy a lábak mindvégig nyújtva maradjanak! Az értékelés a kiinduló helyzethez 
képest végzett előrehajlítás mértékének centiméterben történt megállapítása alapján történik.  
 

 
30. kép: Nyújtott ülésből törzsdöntés előre 
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II. A térdhajlító izmok nyújthatóságának, a csípőízület mozgásterjedelmének és a 
gerincoszlop hajlékonyságának mérése  
 
Törzshajlítás előre zártállásban (Maligen teszt) 
 
A teszt végrehajtásához szükséges egy mérőszalag és egy zsámoly vagy egy tornapad, esetleg 
ennek hiányában egy körülbelül 26 cm magas lépcső. A felmérés során a zsámoly vagy 
tornapad (esetleg lépcső) felszínét tekintjük 0 pontnak.  
 
A feladat leírása: 
 
A kiinduló helyzet felvételéhez rá kell állni a zsámolyra, tornapadra vagy esetleg a lépcsőre, a 
karok a törzs mellett mélytartásban helyezkednek el. Ebből a helyzetből kell törzshajítást 
végezni előre úgy, hogy a térdek végig nyújtva maradjanak. A maximális helyzet elérésekor 
meg kell tartani egy-két másodpercig és az így elért távolságot kell lemérni a mérőszalag 
segítségével. Az értékelésnél amennyiben az előrehajlítás mértéke nem éri el a felszínt, a 
középső ujj és a 0 pont ponttól mért távolságot centiméterenként negatív számokkal látjuk el. 
Ez azt jelenti, hogy a térdhajlító izmok nyújthatósága, a csípőízület mozgásterjedelme és a 
gerincoszlop hajlékonysága fejlesztésre szorul. Amennyiben az előrehajlítás során a középső 
ujj a felszín alá ér, a 0 pont ponttól mért távolságot centiméterenként pozitív előjellel mérjük, 
azaz további fejlesztést nem, fenntartást azonban igényel. Az eredmény a helyzet egy-két 
másodpercig történő megtartása esetén érvényes. 
 

 
31. kép: Alapállásból törzshajlítás előre 

 
III. Váll ízületi mobilitás mérése 
 
Sit and Rich teszt 
A pontosabb mérési eredmények elérése érdekében tesztet ülésben végeztetjük. Szükséges 
eszközök: egy háttámla nélküli szék és egy mérőszalag, valamint fontos, hogy egy falnál 
végezzük a gyakorlatot. 
 
A feladat leírása: 
 
A széket háttal a falnak kell elhelyezni úgy, hogy teljesen be legyen tolva a falig. Ezen kell 
ülőhelyzetben elhelyezkedni úgy, hogy a medence, hát, váll és a fej a falhoz érjen, a karok 
mélytartásban, tenyerek kifelé fordított helyzetben (kisujj felfelé néz). A karok felemelésével, 
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a kisujjal közelíteni kell a fal felé. Az értékelésnél a kisujj és a fal közötti távolságot mérjük 
centiméterben. A fal kisujjal történő megérintése jó váll ízületi mozgékonyságot jelent. A 
feladat végrehajtása során figyelni kell arra, hogy a fejet ne fordítsuk el a kar felé és a törzs és 
a medence se mozduljon el! A faltól való távolság azt jelenti, hogy a vállízület lazasága nem 
megfelelő, ezért fejlesztésre szorul. 
 

 
32. kép: Ülésben karemelés magas tartásba 

 
Ajánlások a hajlékonyság fejlesztéséhez 
 
A hétköznapi ember számára a legfontosabb a rövidülésre hajlamos izmoknak – a láb 
izmainak – combhajlító valamint a combközelítő izmok – a nagy mellizomnak, a 
hasizmoknak és például a trapéz izom nyújthatóságának a fejlesztése. A hajlékonyság 
fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat bárki végezheti, függetlenül az életkortól vagy az 
edzettségi állapottól. A gyakorlatok rendszeres végzésével látványos fejlődés érhető el. 
Ugyanakkor az egyik legfontosabb szabályt minden esetben be kell tartani! Hajlékonyságot a 
sérülések és balesetek elkerülése érdekében csak alapos bemelegítést követően szabad 
végezni. Ügyelni kell arra, hogy a gyakorlatok végrehajtása közben érezni kell a nyújtó 
hatást, ugyanakkor nem szabad, hogy ez kellemetlen, fájdalmas feszítő érzés legyen. Ennek 
kiküszöbölése érdekében ezeknél a gyakorlatoknál is nagyon fontos a helyes légzéstechnika. 
Akkor végezzük jól a gyakorlatot, ha a végpozíció fél-egy percig történő megtartásakor 
egyenletes a légzés, a következő levegő kifújásakor viszont tovább lehet fokozni a nyújtást. 
 
Izomcsoportonként néhány nyújtó, lazító gyakorlat. 
 
Trapéz vagy csuklyás izom. Ennek az izomnak a merev, feszes állapota számtalan tünetet és 
kellemetlenséget okoz, mint például fájdalmas izomcsomók, fej-és nyakfájás, nem megfelelő 
testtartás, váll-és hátfájdalom. Éppen ezért fontos, hogy napi szinten elvégezzük ennek az 
izomnak a nyújtását. 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet zárt- vagy terpeszállás (ahogy kényelmes). A fejet jobbra hajlítva a jobb 
fület közelíteni kell a jobb vállhoz. A gyakorlat hatékonyságát lehet fokozni úgy, hogy a jobb 
kézzel (a fej fölött keresztben) meg kell fogni a fej bal oldalát és finoman jobbra kell húzni. 
Eközben a mélytartásban (a comb mellett) lévő bal karral lefelé kell nyújtózkodni, ezzel is 
fokozva a nyújtást. Ezt a helyzetet minimum fél, de inkább 1 percig szükséges megtartani. A 
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gyakorlatot a másik oldalra is el kell végezni. A gyakorlat 
jobb- és baloldalra történő végrehajtását követően egy pár 
perces pihenés után még kétszer kell ismételni. 
 
Mire kell figyelni? Minden nyújtó hatású gyakorlatra 
vonatkozik, hogy nem szabad gyorsan végrehajtani a 
gyakorlatot. Időt kell hagyni az izmoknak a nyúlásra, ezért a 
gyakorlatra koncentrálva kell azt végrehajtani. Minden egyes 
gyakorlatnál minimum fél, de inkább 1 percig meg kell tartani 
a helyzetet. 
 
A nagy mellizom szintén egy olyan izom, amelynek 
nyújtására nagy hangsúlyt kell fektetni.  
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A következő gyakorlat nem eszköz igényes, ezért bárki elvégezheti akár otthon is. A 
gyakorlat minden korosztály számára ajánlott, emellett a fogyatékkal vagy betegséggel élők is 
elvégezhetik. A kiinduló helyzethez egy ajtót kell keresni. Kis támadóállásban (bal láb elől, 
bal térd enyhén hajlítva, a hátul lévő jobb láb nyújtva, testsúly az elöl lévő lábon) kell beállni 
a két ajtófélfa közé úgy, hogy a két kéz derékszögben hajlítva az ajtófélfának támaszkodjon.  
A felkarok vízszintesek (vállmagasságban vannak). A törzs kismértékű előrefelé történő 

mozdításával elérhető a kívánt hatás. 

Mire kell figyelni? A stabilabb kiinduló helyzet érdekében 
mindkét lábon egyformán legyen a testsúly, a súlypontnak 
azonban az elöl lévő láb fölött kell lennie. A harántterpesz 
helyes kivitelezésekor a törzs a lábak meghosszabbításában 
helyezkedik el, farizom megfeszítve (ezáltal a medence a 
megfelelő billentett helyzetbe kerül), így a gerinc ágyéki 
szakasza kiegyenesedik. Ügyelni kell arra, hogy ne engedjük, 
hogy a has előre engedésével a deréknál egy fokozott homorítás 
alakuljon ki! Ezt a helyzetet minimum fél, de inkább 1 percig 
szükséges megtartani 
 

2. Gyakorlat leírása 
 

Az előző gyakorlat egy továbbfejlesztett változata szintén 
minden korosztály számára ajánlott. A kiinduló helyzethez egy 

sima falfelülettel szemben, kartávolságra kell elhelyezkedni. A bal karral meg kell 
támaszkodni a falon (kar nyújtva). Ebből a helyzetből jobb lábbal egy kissé oldalra lépve 
teljes testtel el kell fordulni jobbra (a medence is forduljon) jobb karemeléssel oldalsó 
középtartásba (a mellkast előrefelé kell tolni) és ezt a helyzetet kell megtartani minimum fél, 
de inkább 1 percig. Ezt követően a gyakorlatot el kell végezni a másik oldalra is. A gyakorlat 
jobb- és baloldalra történő végrehajtását követően egy pár perces pihenés után még kétszer 
kell ismételni.  

34.  

33 kép: Fej jobbra hajlítása a jobb 
váll felé 

34. kép: Mellizom nyújtása 
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35. kép: Oldalállásból kilépéssel oldalra törzsfordítás 

 
Mire kell figyelni? Helyes végrehajtás esetén érezni kell a mellizomban a feszülést. Fontos, 
hogy a gyakorlat végrehajtása során ügyeljünk a helyes légzésre!  
 

3. Gyakorlat leírása 
 

A következő gyakorlat főleg idősek számára ajánlott, de végezheti bárki. A kiinduló helyzet 
felvételéhez hanyattfekvésben (a háton fekve) kell elhelyezkedni a talajon (idősek esetében 
akár az ágyban is elvégezhető ez a feladat), mindkét láb behajlított helyzetben, talpak a 
talajon támaszkodnak. A kezeket tarkóra kell tenni. Ebből a helyzetből a két könyököt 
közelíteni kell a talaj (esetleg ágy) felé. A végső helyzetet kell megtartani fél vagy 1 percen 
keresztül. A fejlődés érdekében az időtartamot lehet majd növelni. 
 

 
36. kép: Háton fekvésben könyök leszorítás a talajra 

 
Mire kell figyelni? Fontos, hogy a könyök talaj felé közelítésével párhuzamosan a derék ne 
emelkedjen fel a talajról! A gyakorlat rendszeres végrehajtásával jelentős fejlődés érhető el. 
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Combhajlító izom nyújtására alkalmas gyakorlatok 
 
Az ülő életmódnak és a mozgáshiánynak köszönhetően ez az izomcsoport különösen ki van 
téve annak, hogy megrövidüljön és kötöttebbé váljon. Ennek egyik jele, amikor állásban nem 
képes valaki előrehajlítani nyújtott lábbal például annyira, hogy be tudja kötni a cipőfűzőjét.  
A következő gyakorlatokat is többféleképpen végre lehet hajtani.  
 

1. Gyakorlat leírása 
 

Ezt a gyakorlatot idősek, fogyatékkal vagy valamilyen betegséggel élők is végezhetik. 
Természetesen az idősek, a fogyatékossággal vagy valamilyen betegséggel élők minden 
esetben társ segítségét vegyék igénybe a feladathoz. A végrehajtásához szükség van egy 
székre. A kiinduló helyzet felvételéhez rá kell ülni a székre. Ebben a helyzetben a bal lábat 
előre kell nyújtani a talajon, lábfejet vissza kell feszíteni (pipáló helyzet), majd kilégzéssel 
összekötve egyenes háttal dőlni kell előre úgy, hogy törekedni kell a lábfej megérintésére. Ezt 
a pozíciót kell fájdalom nélkül, fél-egy percig megtartani. Eközben folyamatosan kell 
lélegezni. A gyakorlatot egy nagy levegővétellel fejezzük be, majd az izmokat fel kell „rázni”, 
fel kell lazítani. A gyakorlatot el kell végezni a másik lábbal is. A gyakorlat jobb- és 
baloldalra történő végrehajtását követően egy pár perces pihenés után még kétszer kell 
ismételni. 
 

 
37. kép: Széken ülésben törzsdöntés előre a nyújtott lábhoz 

 
Mire kell figyelni? A nyújtó gyakorlatok végrehajtása közben nem jó, ha kellemetlen, 
fájdalmas feszítő érzést tapasztalunk. A gyakorlatnak a helyes légzéssel való összekapcsolása 
segít ennek kiküszöbölésében. 
 

2. Gyakorlat leírása 
 

Az előző gyakorlat egy nehezebb változata, amikor egy székkel szemben elhelyezkedve az 
egyik lábat feltesszük a szék ülő felületére, karok magastartásban. A széken lévő nyújtott láb 
lábfeje visszafeszített helyzetben van (pipál). Egy nagy belégzést követő kilégzés alatt 
egyenes háttal törzsdöntést kell végezni előre, törekedve a lábujjak megérintésére. Ezt 
követően a gyakorlatot el kell végezni a másik lábbal is. A gyakorlat jobb- és baloldalra 
történő végrehajtását követően egy pár perces pihenés után még kétszer kell ismételni. A 
nyújtást lehet fokozni a talajon álló láb enyhe hajlításával, és a csípő hátra tolásával. 
Fogyatékossággal élő személyeknél fontos a segítő társ jelenléte, csak így  
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38. kép: Törzshajlítás előre a széken lévő nyújtott lábhoz 

 
Mire kell figyelni? Fontos, hogy a törzsdöntés közben a széken lévő láb mindvégig nyújtva 
maradjon, hiszen a nyújtó hatás csak így érvényesül. Nem szabad, hogy a gyakorlat 
elviselhetetlen fájdalmat okozzon. A be-és kilégzés egyenletességére figyelni kell. A nyújtó 
hatás mindig a következő kilégzéskor fokozható. 
 

3. Gyakorlat leírása 
 
A combhajlító izmok nyújtását hanyattfekvésben is el lehet végezni. A kiinduló helyzetnek 
köszönhetően mind az időseknek, mind pedig a fogyatékkal vagy betegséggel élőknek is 
biztonságos végrehajtást biztosít. A kiinduló helyzet felvételét követően a jobb lábat be kell 
hajlítani, talpak a talajon, a bal lábat a térdhajlat alatt két kézzel meg kell fogni.  A bal lábat 
hajlítva megemelve a combot közelíteni kell a has felé, majd ebben a helyzetben kell tartani 
fél-egy percen keresztül. Egy következő kilégzéssel térdnyújtás és a pozíció megtartása 
szintén fél-egy percen keresztül. A gyakorlatot végre kell hajtani a másik oldalra is. A 
gyakorlat jobb- és baloldalra történő végrehajtását követően egy pár perces pihenés után még 
kétszer kell ismételni.xxvi 

 

 
39. kép: Háton fekvésben hajlított (és nyújtott) láb mellkas felé közelítése 

 
Mire kell figyelni? Hanyattfekvéskor minden esetben az egyik láb legyen hajlított 
helyzetben, talpra húzva annak érdekében, hogy a gerinc ágyéki szakasza a gyakorlat 
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végrehajtása során a talajon maradjon elkerülve azt, hogy derékból is rásegítsen a feladat 
végrehajtója. Időseknek nem feltétlen kell kinyújtani a lábukat, elegendő csak hajlított 
végtaggal végezni a gyakorlatot. 
 
Combközelítő izmok nyújtására alkalmas gyakorlatok 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A következő gyakorlat szintén mindenki számára biztonsággal elvégezhető. A szükséges 
eszköz egy szék. A székhez képest oldalállásban kell elhelyezkedni úgy, hogy a bal 
oldalunkkal forduljunk a szék felé. A széktől való távolság körülbelül akkora legyen, hogy a 
lábat fel lehessen rá tenni. A bal lábat oldalra megemelve fel kell tenni nyújtva a szék ülő 
felületére. A másik láb enyhe hajlításával fokozható a nyújtás. Ezt a helyzetet kell megtartani 
fél-egy percig, majd egy kis ellazítást követően a másik oldalra is el kell végezni a feladatot. 
A fogyatékossággal élő személyek úgy végezzék ezt a gyakorlatot, hogy a segítő mellette áll 
és amennyiben szükséges, segít a feladat végrehajtásában. A gyakorlat jobb- és baloldalra 
történő végrehajtását követően egy pár perces pihenés után még kétszer kell ismételni. 
 

 
40. kép: Oldalállásban támaszkodó láb hajlítása 

 
Mire kell figyelni? A széken lévő láb térdét nem szabad túlfeszíteni, ügyelni kell arra, hogy 
ne okozzon különösebb fájdalmat a gyakorlat végrehajtása. Fontos, hogy gyakorlat alatt ne 
forduljunk el a szék irányába, mindvégig tartsuk meg az oldalhelyzetet! 
 

2. Gyakorlat leírása 
 

Az előző gyakorlatot el lehet végezni a székkel szemben elhelyezkedve. Ez az idősebb, vagy 
fogyatékossággal élő személyek számára is ajánlott, hiszen vagy lehetőség a 
megkapaszkodásra. A kiinduló helyzethez széles terpeszállásban kell elhelyezkedni a székkel 
szemben, törzs lehet enyhén előredöntött helyzetben annak érdekében, hogy a kezek 
megtámaszkodhassanak a szék ülő felületén. A bal láb behajlításával testsúly áthelyezést kell 
végezni balra, egy időben a jobb lábfej visszafeszítésével (pipáló helyzetbe).  Ezt a helyzetet 
kell megtartani fél-egy percen keresztül. Ennél a gyakorlatnál is figyelni kell a helyes 
légzésre. A nyújtás fokozható a következő kilégzéskor. Egy rövid lazítást követően (felrázzuk 
az izomzatot) a feladatot jobb oldalra is el kell végezni, majd még kétszer kell ismételni. 
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41. kép: Terpeszállásban egyik térd hajlításával ereszkedés mélyebb pozícióba 

 
Mire kell figyelni? A kezdők, idősebbek, betegséggel vagy fogyatékossággal élők 
figyeljenek arra, hogy fokozatosan végezzék a térd hajlítását és a testsúlyáthelyezést hirtelen 
nyújtásból fakadó fájdalom, túlzott feszítő érzés elkerülése érdekében A légzésre minden 
esetben figyelni kell, mert segíti a feladat végrehajtását. 
 

3. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzethez háton fekvésben kell elhelyezkedni a talajon, mindkét láb zárt, hajlított 
helyzetben, a talpak a talajon vannak. A karok tetszőlegesen lehetnek oldalsó középtartásban 
vagy mélytartásban, de amennyiben úgy kényelmesebb, akár tarkóra tartásban is. A két térdet 
ki kell dönteni oldalra úgy, hogy a két talp továbbra is összeérjen. A végpozíciót fél-egy 
percig megtartva hagyni kell, hogy a láb súlya húzza a térdeket kifelé. A hatás fokozása 
érdekében a térd fölött a comb belső részén kézzel is lehet segíteni a nyújtást. 

 

 
42. kép: Háton fekvésben a két térd kidöntése oldalra (pillangó helyzet) 

 
Mire kell figyelni? A térdek oldalirányú elmozdítása alatt a talpak ne távolodjanak el 
egymástól, végig érintkezzenek egymással. A medence végig leszorított helyzetben legyen, ne 
emelkedjen el a talajtól! 
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Hasizom nyújtására alkalmas gyakorlat 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet hason fekvés, karok hajlított helyzetben vannak, tenyerek a vállak alatt a 
talajon támaszkodnak. A karok lassú nyújtásával a törzs megemelése a mozgáshatárig. Az 
edzetlenebbeknek vagy időseknek nem kell elérni a maximális magasságot. 

 
43. kép: Hason fekvésből törzsemelés 

 
Mire kell figyelni? Ennél a gyakorlatnál nagyon fontos a karnyújtással és törzsemeléssel egy 
időben történő mellkas kiemelés. Ügyelni kell arra, hogy a lapockákat igyekezzünk 
összehúzni és a vállakat engedjük le (nem szabad a vállakat felhúzni). 
 
Mell-, hasizom és a teljes gerincoszlop nyújtására alkalmas gyakorlat 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

Ezt a gyakorlatot bárki elvégezheti, bár az idősek óvatosan hajtsák végre a gyakorlatot. 
Amennyiben fájdalmat tapasztalnak, azonnal abba kell hagyni a feladatot.  
A kiinduló helyzethez hanyattfekvésben kell elhelyezkedni a talajon, mindkét térd hajlítva, 
talpak a talajon. A kezek hajlítva tarkóra tartás helyzetében vannak úgy, hogy a könyököket 
leszorított helyzetben tartjuk. Kilégzéssel összekötve a két térd elfordítása balra és a vég 
pozíció megtartása a könyökök felemelése nélkül. Belégzéssel a térdek visszafordítása 
kiinduló helyzetbe. A gyakorlatot ellentétes irányba is el kell végezni. Mindkét oldalra 
felváltva hajtsuk végre a gyakorlatot háromszor. 
 

 
44. kép: Háton fekvésben térdek elfordítása oldalra 
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Mire kell figyelni? Ezt a feladatot nem könnyű helyesen kivitelezni, éppen ezért nagy 
odafigyelést és koncentrációt igényel. A kívánt hatás elérése érdekében fontos, hogy a két 
könyök mindvégig a talajon maradjon. 
 
Mozgáskoordináció – Egyensúlyozó képesség  
 
Az egyensúlyozó képesség az a sportmozgásokban megjelenő koordinációs képesség, amelyet 
különféle tesztekkel leginkább mérni tudunk. A jó egyensúlyozó képesség azt jelenti, hogy 
változó testhelyzetek és mozgások közben is a kívánt helyzetben vagy mozgásban tudjuk 
tartani testünket.  
Bele sem gondolunk abban, hogy jó erőnlét elérésében és fenntartásában milyen fontos 
szerepe van az egyensúlyérzéknek. Tulajdonképpen egyértelműnek és természetesnek vesszük 
egészen addig, amíg nem szembesülünk azokkal a következményekkel, amelyek ezen 
képesség romlásával hozható összefüggésbe. Például nehézzé válhat egy tárgy felemelése, 
vagy a lépcsőn való közlekedés is, amely tevékenységek mindennapjaink részét képezik. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy már fiatal korban megfigyelhető az egyensúlyozó képesség 
nem megfelelő szintje, ugyanakkor az időben történő felismerést követően ez a képesség 
speciális gyakorlatokkal kortól függetlenül jól fejleszthető. A fiatalabb korban elkezdett 
képességfejlesztés során látványos javulás tapasztalható. Az idősebb korosztály számára is 
nagyon fontos az egyensúlyozó képesség fejlesztése tekintettel arra, hogy ezáltal csökkenthető 
az idősebb korban gyakran előforduló esések és az esésekből következő törések száma. A 
mindennapi életünkre, cselekvéseinkre is negatív hatással van az egyensúlyozó képesség nem 
megfelelő szintje, ezért fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetni.xxvii 
Az egyensúlyozó képesség esetében beszélhetünk statikus és dinamikus egyensúlyozásról. 
Statikus egyensúlyozással nehezített vagy szokatlan helyzet közben törekszünk a test 
mozdulatlanságának megőrzésére. Ilyen szokatlan helyzet lehet az alátámasztási felület 
csökkentése, a magasság, a sülypont változtatása…stb. A statikus egyensúly azt jelenti, hogy 
stabil álló helyzetben az alátámasztási felület (amelyek a lábak) fölött meg kell tartani a 
tömeg középpontot, vagyis nem mozdulhat ki egyik irányba sem. 
 

 
25. ábra: Egyensúlyozó korong 

 
Dinamikus egyensúlyozásra például olyan sportágak űzéséhez - kerékpározás vagy síelés - 
van szükség, amikor folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodva törekszünk a 
cselekvőképesség megőrzésére.xxviii . 
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26. ábra: Síelés 
 
Az egyensúlyozó képesség tesztelése 
 

I. Romberg teszt 
Az egyensúlyozó képesség vizsgálatának egyik legegyszerűbb 
módja a Romberg teszt. Kiértékelése egyszerű. Nem megfelelő 
az egyensúlyozó képesség szintje, amennyiben a vizsgált 
személy állás közben szabálytalanul himbálózik vagy elkezd 
dőlni. Ebben az esetben ez a képesség mindenképpen 
fejlesztésre szorul. 
 
A feladat leírása 
 
A kiinduló helyzet alapállás, kezek mélytartásban a test 
oldalához leszorítva. A szemek becsukásával indul az egy 
perces teszt. Negatív (azaz megfelelő) az eredmény, ha nem 
tapasztalunk kimozdulást vagy dőlést.  
 
II. Gólya - teszt  

 
Ezzel a teszttel a statikus egyensúlyozó képesség vizsgálható, melyet egy lábon, lábujjhegyen 
állva kell végrehajtani. A teszt elvégzése nem igényel 
különösebb helyszínt és eszközt, végrehajtásához csupán egy 
sík felület és egy stopperóra szükséges. 
 
A feladat leírása: 
 
A tesztet végző személy cipő nélkül áll a talajon csípőre tett 
kézzel, szabad lábának a talpát a támaszláb (nyújtott láb, amin 
áll) térdének belső részéhez emeli és megtartja ezt a pozíciót. 
Ezt követően a vizsgált személy lábujjra emelkedik, ekkor 
kezdődik a feladat.  
Ezt a helyzetet 60 másodpercig kell tartani. A gyakorlat 
befejeződik (az idő leáll) amennyiben a csípőről leveszi a 
kezét, vagy amennyiben nem tud egy helyben állni a 

45. kép: Egyensúlyhelyzet 
megtartása állásban 

46. kép: Gólya teszt 
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támaszlábával, ha a hajlított lábát leveszi a térdéről, vagy, ha leteszi a sarkát. Nehezíthető a 
gyakorlat végrehajtása csukott szemmel történő végrehajtás esetében.  
 
A feladat értékelése a helyzet megtartásának ideje alatt történik (amit másodpercben mérünk). 
Három kísérlet tehető, amelyek közül a legjobb eredmény számít. 
 
       6. táblázat: Gólya-teszt értékelése 

Értékelés Pont (másodperc) 
Kiváló >50 
Jó 40-50 
Átlagos 25-39 
Elfogadható 10-24 
Jó <10 

 
Ajánlások az egyensúlyozó képesség fejlesztéséhez 
 
A következőkben olyan egyszerű gyakorlatokat válogattam össze, amelyek végrehajtása nem 
igényel különösebb előkészületet és eszközöket. A gyakorlatokat bárki elvégezheti akár 
otthoni körülmények között is. Az idősebbek, betegséggel élők vagy a fogyatékkal élők 
ezeknél a feladatoknál mindig vegyenek igénybe segítséget, ami lehet egy társ, vagy egy 
olyan hely, ami biztos kapaszkodó pont lehet. 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzet zártállás, karok mélytartásban a test mellett helyezkednek el. A szemeket 
becsukva kell megállni egyensúlyvesztés nélkül körülbelül fél percig, de aki tudja, az 1 
percig.  
 

2. Gyakorlat leírása 
 

Az előző gyakorlat nehezített változata, amikor egy lábon kell megállni és az egyensúly 
helyzetet megtartani. Ennek a gyakorlatnak a nehézsége abban rejlik, hogy az alátámasztási 
felület csökkentésével nehezebb az egyensúly helyzetet megtartani. Ez a gyakorlat tovább 
nehezíthető azzal, ha csukott szemmel hajtjuk végre. 
 

3. Gyakorlat leírása 
 

A magasság változtatása szintén egy nehezítő körülmény lehet. A gyakorlatot végre lehet 
hajtani két lábon és egy lábon is. Mindkét esetben az egyensúly helyzet megtalálását követően 
lábujjra kell emelkedni és ott ismét törekedni fél-egy percig az egyensúlyt megtartani. Fontos, 
hogy a biztonság kedvéért az idősek, a fogyatékossággal vagy betegséggel élők mindig 
biztosítsák a segítség lehetőségét maguknak (társ vagy esetleg egy bútordarab, szék, fal)  
 
Gyakorlatok egyensúlyozó eszközök alkalmazásával 
 
A követező gyakorlatok végrehajtásához szükséges egy, a mozgás és az egyensúlyozó 
képesség fejlesztésére, a mozgékonyság növelésére alkalmas eszköz, amely lehet stabilitás 
tréner vagy egyensúlyozó párna. Ezen eszközök segítséget nyújtanak a kar-, hát-, derék-, has-, 
medence és lábizmok erősítéséhez. Az egyensúlyozó párna használatával fejleszthetjük a 
testtartást, a koordinációt és az állóképességet, de erősítésre is használható.  
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Ezeknek az egyensúlyozó eszközöknek a nagy előnye, hogy az instabil felszínnek 
köszönhetően a rajtuk végzett gyakorlatok alatt végig törekedni kell az egyensúly és a stabil 
testtartás megtartására. Rendszeres használatukkal csökkenthetőek vagy elkerülhetőek az 
egyensúlyvesztésből fakadó sérülések, esések.  
 
A gyakorlatok végrehajtása során különösen figyelni kell arra, hogy minden mozgást 
lassú tempóban kell végrehajtani törekedve az egyensúly megtartására! 
 

1. Gyakorlat leírása 
 

A következő gyakorlathoz egy, a talajra elhelyezett dinamikus 
ülőpárnára van szükség. Erre rá kell állni két lábbal és 
legalább fél-egy percig rajta kell maradni. Az egyensúlyozást 
megkönnyíti, ha a gyakorlat alatt a karok nyújtott helyzetben, 
oldalsó középtartásban vannak. Ennek a gyakorlatnak egy 
nehezebb változata, a csukott szemmel történő végrehajtás. A 
gyakorlat időtartama ebben az esetben is fél-egy perc. 
Idősebbek, valamilyen fogyatékkal vagy betegséggel élők 
minden esetben segítséggel végezzék a gyakorlatot. Ez lehet 
egy támlás szék vagy egy segítő társ. Amennyiben a széket 
használjuk, az egyensúlyozó párnát a szék mögé kell 
elhelyezni annak érdekében, hogy a szék támlájába lehessen 
kapaszkodni.  
 

2. Gyakorlat leírása 
 

Az előző gyakorlat egy nehezített változata, amikor az 
alátámasztási felületet csökkentjük. A gyakorlat végrehajtásához a talajra elhelyezett 
dinamikus ülőpárnán egy lábon kell megállni és minimum fél, de inkább egy percig rajta kell 
maradni. A gyakorlatot úgy kezdjük, hogy mindkét lábbal ráállunk a párnára, majd lassan, 
óvatosan felemeljük az egyik lábunkat. Könnyebb az 
egyensúly helyzetet megtartani, ha a karok nyújtva, oldalsó 
középtartás helyzetében vannak. 
 
Amikor ez a gyakorlat már stabilan megy, akkor végre lehet 
hajtani becsukott szemmel is. A gyakorlat időtartama fél-egy 
perc. Ezt a gyakorlatot is végezheti bárki életkortól függően a 
biztonsági szabályok figyelembe vételével és betartásával. Az 
idősebbeknek, fogyatékkal vagy betegséggel élőknek arra kell 
figyelni, hogy minden esetben legyen mellettük valaki vagy 
valami, ami segítséget nyújthat a gyakorlat végrehajtásához. Ez 
lehet egy támlás szék vagy egy segítő társ. Amennyiben a 
széket használjuk, az egyensúlyozó párnát a szék mögé kell 
elhelyezni annak érdekében, hogy a szék támlájába lehessen 
kapaszkodni. 

  

47. kép: Egyensúly megtartása 
dinamikus ülő párnán 
 

48. kép: Egyensúly megtartása egy 
lábon dinamikus ülő párnán 
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3. Gyakorlat leírása 
 

A kiinduló helyzethez rá kell ülni a dinamikus 
ülőpárnára hajlított ülésben, karok oldalsó 
középtartás helyzetében. Lassan mindkét lábat meg 
kell emelni és meg is tartani a talaj fölött. A 
gyakorlatot fél-egy percig végezzük. 
 
 
 

 
4. Gyakorlat leírása 

A következő gyakorlat a combizmokat, combfeszítő izmokat és a hasizmot dolgoztatja meg. 
A kiinduló helyzethez rá kell állni az egyensúlyozó párnára, karok mélytartás helyzetében a 
test mellett helyezkednek el. Belégzéssel összekötve térdhajlítással a medencét hátratolva és a 
karokat megemelve előre mellső középtartásba (vízszintesig) lassan, néhány centimétert 
ereszkedünk lefelé, majd kilégzéssel összekötve emelkedés kiinduló helyzetbe. Az idősebbek, 
fogyatékkal vagy betegséggel élők segítséggel végezzék ezt a gyakorlatot! A gyakorlatot 
hatszor ismételjük, majd rövid pihenő után még kétszer (összesen 3 sorozatot kell végezni).  
 

 
50. kép: Alapállásból ereszkedés mélyebb helyzetbe karemeléssel mellső középtartásba 

 
5. Gyakorlat leírása 

 
Ez a gyakorlat a mellizmokat, vállizmot és a karfeszítő izmait (tricepsz) dolgoztatja meg. A 
kiinduló helyzet könnyített fekvőtámasz helyzete (térdek és a lábfejek a talajon) úgy, hogy 
jobb kéz az egyensúlyozó párnán, bal kéz a talajon támaszkodik. Ebben a helyzetben 
végezzünk karhajlítást, majd nyújtást. A gyakorlatot ellentétel oldalra is el kell végezni. 
Ügyeljünk arra, hogy az instabil felszín miatt nagyon fontos a gyakorlatot lassan, 
kontrolláltan végrehajtani! A helyes légzéstechnika itt is nagyon fontos. A karhajlításkor 
történik a levegő beszívása, karnyújtáskor a levegő kifújása. A gyakorlatot háromszor 
ismételjük úgy, hogy a bal és jobb oldalra történő végrehajtás számít egynek. 

49. kép: Egyensúly megtartása hajlított ülésben 
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51. kép: Dinamikus ülő párnán fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás 

 

 
52. kép: Dinamikus ülő párnán karhajlítás és nyújtás könnyített helyzetben 
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