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Köztudott tény, hogy a mai modern, felgyorsult világ civilizációs ártalmai befolyásolhatják az 
egészségben eltöltött évek számát. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mozgásszegény életmód 
kialakulása már az iskolás korban elkezdődik. A gyerekek egyre több időt töltenek az 
iskolapadban, valamint az informatikai eszközök rohamos fejlődésének köszönhetően a 
számítógép, okos telefon és egyéb hasonló jellegű eszközök használata is lecsökkenti azt az 
időt, amit esetleg testmozgással tölthetnének. Emellett helytelenül is táplálkoznak, amelynek 
következtében megnövekedett azoknak a fiataloknak a száma, akik elhízottak vagy 
valamilyen mozgásszervi betegségben szenvednek. Ez aztán sokszor végig kíséri őket egész 
életükben és kihat későbbi egészségi állapotukra is.  
 
Ebben az életkorban az egyik legfontosabb tényező a szülői példamutatás, hiszen azt fogja a 
gyerek követni. Azokban a családokban 
nagyobb valószínűséggel fog a gyerek a 
sport felé fordulni, ahol a szülők is 
aktívan mozognak, sportolnak. És itt nem 
a versenysportról beszélünk. Fizikai 
aktivitásnak tekinthető, ha például gyalog 
vagy kerékpárral közlekednek a 
munkahelyükre, vagy emeletes házban, 
ha gyalog mennek fel a lépcsőn, esetleg 
eljárnak fitneszterembe, de idetartoznak 
azok a hétvégi szabadidős programok is, 
amelyek a sportolásról szólnak. A 
hétvégén sporttal eltöltött idő a család számára egy közös kikapcsolódási lehetőséget biztosít, 
amikor is együtt lehetnek a szülők a gyerekekkel, ami a mai rohanó világban igazán értékes 
időnek számít figyelembe véve azt a tényt, hogy hét közben minimális időt tudnak együtt 
eltölteni.   
 
Tekintettel arra, hogy kisgyermek korban ösztönösen jelen van a nagyfokú fizikai aktivitás, a 
későbbi életkori szakaszokban tehát már tudatosan kell törekedni a mozgás iránti vágy 
fenntartására. Különösen fontos ez azért, mert a sporttevékenység az iskolásoknál amellett, 
hogy segíti a koncentrációt és a feszültség levezetését, csökkenti a mozgásszeri betegségek 
kialakulásának veszélyét is. De nem csak a fiatalok esetében kell nagy hangsúlyt fektetni a 
rendszeres testmozgásra, hiszen felnőtt 
és idős korban is érezhetőek annak 
pozitív hatásai. Gondoljunk csak arra, 
hogy a rendszeresen sportolóknál 
alacsonyabb arányban fordulnak elő 
bizonyos betegségek, jobb 
életminőségben telnek a mindennapok 
és nem utolsó sorban, fiatalon tart. A 
sport javítja a keringési-, légzési 
rendszer állapotát, erősíti a csontokat – 
amely különösen az idősebb korosztály 
számára nagyon fontos – és az izmokat, 
valamint a daganatos betegségek 
kialakulását is csökkentheti a helyesen kialakított életmód.1 
Annak ellenére, hogy bár számtalan csatornán hallani a rendszeres testmozgás egészségre 
gyakorolt jótékony hatásairól, sokan nem fordítanak kellő figyelmet egészségi állapotukra, 
mert abban a tévhitben élnek, hogy csak a betegség vagy fogyatékosság esetén beszélhetünk 

1. ábra: Sportol a család 

2. ábra: Mozgás gyermekkorban 



rossz egészségi állapotról.2 Azonban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már 1946-ban 
megfogalmazta, hogy: „Az egészség a tökéletes fizikai, szellemi és szociális jóllét állapota, és 
nem csak a betegség, vagy fogyatékosság hiánya.”3 Az emberek nem veszik figyelembe, hogy 
a saját egészségükért csak ők maguk tehetnek, ez mindenkinek az egyéni felelőssége.  Bár 
egészségesek szeretnének lenni, de nem igazán tesznek érte és a sportolás sem szerepel az 
első helyen a szabadidő eltöltésben.  
Egy egyszerű módszerrel tesztelhető a fizikai aktivitás szintje. A Nemzetközi Fizikai 
Aktivitás kérdőív rövid változata elérhető a http://fitt50.hu/sites/default/content/content/online 
tesztek_hu.php?mode=2&email= linken keresztül.4 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kiadott statisztikák is a lakosság rossz egészégi 
állapotára világítanak rá.5 Az Európai Unio tagállamaiban bevezetett kötelező 
egészségfelmérés adatai 2014-ben Magyarországon azt mutatták, hogy a lakosság 67%-a 
(kétharmad) nem sportol még napi 10 percet sem. Rendkívül alacsony azoknak az aránya – a 
felnőtt lakosság 4,5%-a –, akik rendszeresen, a hét minden napján végeznek valamilyen 
testmozgást, illetve akik állóképességet, vagy izomerőt fejlesztő gyakorlatotokat rendszeresen 
végeznek (3,2%). Ebből következik, hogy a magyar lakosság 76%-a egyáltalán nem végez 
ilyen típusú testmozgást.6 Pedig az emberi test megfelelő működéséhez a fizikai aktivitás 
elengedhetetlenül fontos, ennek hiányában ugyanis hamarabb következik be a leépülés. 
Sokszor hallani azt a mondást, hogy „Ha nincs időd a testedzésre, szakíts időt a betegségre!” 
Éppen ezért egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy egészségtudatos magatartás 
kialakításával és az élet számos területére hatással lévő tudatosan és rendszeresen végzett 
testmozgással javítsuk az életminőséget és az egészségi állapotot, hiszen az egészség és a 
fizikai aktivitás között szoros összefüggés mutatható ki. A rendszeres sportolás nincsen 
korhoz kötve, ugyanakkor valamennyi életkorban hatással van az életminőségre és az élet 
valamennyi területére.7  
 

 
3. ábra: Egészséges életmód 

     
Egy átlagembernek az alap kondicionális képességek fejlesztésére érdemes hangsúlyt fektetni, 
úgymint az állóképesség, az erő és a gyorsaság. Ezek közül az állóképesség fejlődése, 
fejlesztése már gyermekkorban elkezdődik azoknál a gyerekeknél, akik szeretnek mozogni. 
Kisgyermekkorban a futás, futkározás egy olyan alap mozgás, amely a korai időszakban sok 
játéknak az alapja, ezáltal szinte észrevétlenül fejlődik a gyerekek ezen képessége. A későbbi 
életkorban azonban már tudatosan kell törekedni az állóképesség fejlesztésére. Hogyan 
tehetjük ezt meg? 

http://fitt50.hu/sites/default/content/content/online%20tesztek_hu.php?mode=2&email
http://fitt50.hu/sites/default/content/content/online%20tesztek_hu.php?mode=2&email


Az állóképesség szintje akkor megfelelő, ha hosszabb időn keresztül tudunk egy adott 
mozgást végrehajtani a teljesítmény csökkenése nélkül, amelyhez a keringési-és 
légzésszervek, az anyagcsere-folyamatok és az idegrendszer összehangolt működésére van 
szükség.8 Az állóképesség tesztelésére több féle módszer is létezik, amelyek egy reális képet 
adnak a keringési-légzési rendszer állapotáról. Ezek közé tartoznak a: 

- Cooper teszt (12 perces futás)9 
- 20 méteres ingafutás10  
- YMCA teszt11 
- Gyalogló tesztek (a szenior mérésére pl. a 6 perces gyalogló teszt)12 

 
Állóképeség fejlesztésének módszerei 
 
Az alap állóképesség fejleszthető olyan könnyen elsajátítható, nagy izomcsoportokat 
megmozgató ciklikus mozgásokkal, mint például a futás, kerékpározás, úszás. 13  
 
Tartós módszer 
 
Az állóképesség legeredményesebben az ún. tartós módszerrel (extenzív és intenzív módszer) 
fejleszthető. Az extenzív módszer lényege, hogy a javasolt – bemelegítés és levezetés nélkül – 
30-60 percen keresztül folyamatosan történő mozgás végig aerob körülmények között zajlik, 
azaz az izommunkához szükséges energia előállításához megfelelő mennyiségű oxigén áll 
rendelkezésre (nincs oxigén hiányos állapot). Ennek köszönhető, hogy a felhasznált energiát a 
szervezet nagymértékben a zsírok bontásából fedezi. Ezt az edzést hetente 3-4 alkalommal 
javasolt elvégezni a fejlődés érdekében.  
Intenzív módszernél a nagyobb intenzitás miatt az edzésidő rövidebb, 20-30 perc és csak heti 
két alkalommal javasolt ezt a típusú edzésmódszert alkalmazni. Előnye, hogy amellett, hogy 
fokozza a szervezet maximális oxigénfelvevő képességét, fejleszti az akaraterőt és a mentális 
képességeket is. A két módszer együttes alkalmazásával hatékonyan fejleszthető az alap 
állóképesség ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a legnagyobb részt adó extenzív módszer 
mindig előzze meg az intenzív módszert, előkészítve a nagyobb terhelést.14 Ilyen edzés lehet 
például a tartós futás, kerékpározás, vagy úszás is. 
 
Fartlek vagy iramjáték módszere 
 
Ahogy az a nevében is benne van ennek a módszernek a lényege, hogy az adott ciklikus 
mozgás során ugyan váltakozik az időtartam, a teljes távon belüli résztávok hossza és 
intenzitása (gyorsabb vagy lassabb szakaszok váltakoznak), ugyanakkor ez folyamatosan 
történik. Fontos, hogy a tervezett edzésidő alatt osszuk el ezeket a szakaszokat, játsszunk az 
irammal. Azaz amennyiben futni szeretnénk, tervezzük meg azt a távolságot vagy 
időmennyiséget, amelyet teljesíteni szeretnénk egy edzés alatt. Határozzuk meg az egyes 
szakaszokat (hosszát és iramát, pl. 100 méter gyors tempóban, 500 m lassabb tempóban, 200 
méter gyors tempóban, 100 méter lassabb tempóban), majd a szakaszok ismétlésének számát. 
Az edzettségi állapot fejlődésével vagy a kitűzött cél érdekében a szakaszok hossza és irama 
változtatható. 
 
Intervallumos módszer15 
 
A választott ciklikus sportágnál a kitűzött céloknak megfelelően kell a terhelés és rövid 
pihenés (általában aktív, alacsony intenzitású, azaz nem állunk meg) szakaszait úgy 



megtervezni, hogy azok tervszerűen váltakozzanak. Ennél a módszernél lehetőség van az 
edzettségi állapothoz igazodva megtervezni az adott szakaszokat, azaz, meg kell határozni az 
intenzitás függvényében ezek időtartamát (minél magasabb az intenzitás, annál rövidebb ideig 
tart az adott szakasz), a szakaszok hosszát (magasabb intenzitás esetén rövidebb a távolság, 
azaz a megtett méterek száma), illetve megtervezhető a pulzusérték alapján is. Például az 
egyes pihenési ciklusokban az intenzitás nagysága a pulzusszám meghatározásával adható 
meg (pl. a pulzusszám ne legyen alacsonyabb 100-120 ütés/percnél), vagyis egy adott 
pulzusértéket elérve kell elkezdeni az újabb intenzív (terheléses) szakaszt. A lényeg, hogy a 
pihenési szakaszban sem hagyjuk abba a mozgást. 

 
4. ábra: Aerob intervallumos módszer 

Tehát minél nagyobb erőkifejtést igényel az adott szakaszon belül a mozgás, annál rövidebb 
ideig tart, a pihenési szakasz pedig annál hosszabb lesz. Az egyes szakaszok szabályosan 
ismétlődnek az edzés alatt. 
Mindhárom módszer az időtartam és a intenzitás helyes megválasztásával biztonságosan 
alkalmazható bármely korosztály számára figyelembe véve az életkori sajátosságokat és az 
edzettségi állapotot. Különösen fontos betartani az edzés felépítésére vonatkozó szabályokat, 
vagyis magát a terhelést mindig egy 10-15 perces bemelegítés előzze meg, illetve az edzést 
egy levezetést követően nyújtás, lazítás zárja.  
 
A fizikai inaktivitás és az ülő életmód miatt kialakuló gerincproblémák kockázata, a 
mindennapi életben egyre gyakrabban előforduló stressz és ennek köszönhetően kialakuló 
vérnyomás problémák, a helytelen táplálkozási szokások és ennek következményeként 
kialakuló cukorbetegség, elhízás, túlsúly, a káros szenvedélyek és a lelki túlterheltség miatt 
kialakuló depresszió miatt az állóképesség fejlesztése vagy szinten tartása mellett nagy 
hangsúlyt kell fektetni az izmok erősítésére is.  
Az erő az a kondicionális képesség, amellyel viszonylag nagy ellenállások leküzdésére 
vagyunk képesek az izmok, ízületek, csontrendszer együttműködésével. Az erő többféle 
megjelenési formája közül – maximális erő, gyorserő, erő-állóképesség, relatív erő – most 
elsősorban az erő-állóképesség és a relatív erő tesztelésére és mérésére koncentrálunk. 
 
Az erő-állóképességre – a szervezet fáradással szembeni tűrőképességére – hosszantartó, 
viszonylag nagy erőkifejtésnél van szükség. A relatív erő az egyén testtömegéhez viszonyított 
erő nagysága, amelyet a maximális erőkifejtés és a testsúly hányadosából kapunk meg. 
 
Relatív erő= maximális erő : testsúly 
 



Az erő tesztelésének többféle módszere létezik, ezek közül néhány: 
- Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan kifáradásig 
- Hason fekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig  
- Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig  

A rendszeresen végzett erősítő hatású edzés hatására az izom alaptónusa fokozódik 
(feszesebbnek érezzük magunkat), javul a testtudat és a testtartás, emellett fejlődik a kitartás 
és az önbizalom és idősebb korban a gyakorlatok hatására bekövetkező csontanyagcsere 
fokozódásával csökkenti a csontritkulás kialakulásának kockázatát. 

 
Az erő fejlesztésének módszerei 
 
Először néhány alapszabály, amelyet minden esetben be kell tartani ahhoz, hogy 
biztonságosan, sérülés és balesetmentes legyen az edzés. A gyakorlatokat minden esetben 
előzze meg egy 10-15 perces általános, valamennyi (nem csak az erősíteni kívánt) 
izomcsoportra kiterjedő bemelegítés. Az életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett 
nagyon fontos a terhelés fokozatos adagolása, azaz, a nehezebb gyakorlatokat mindig előzzék 
meg olyan előkészítő gyakorlatok, amelyek után biztonsággal végrehajtható a tervezett 
feladat, valamint a gyakorlatok intenzitását, amely lehet 
 

- az időegység alatt kivitelezett mozgás, mozdulat gyorsasága és gyakorisága 
- valamely komplex (ciklikus vagy ciklikus) mozgás végrehajtásának sebessége 
- a felemelt súly nagysága 
- az ellenállás nagysága 
- az időegységre jutó teljesítmény nagysága 

 
is megfelelően kell megválasztani.16  

Saját testsúlyos edzés 
 
Ezzel az edzésmódszerrel bárki (nemtől életkortól, 
edzettségi állapottól függetlenül) akár otthoni 
körülmények között is végezhet rendszeresen testedzést. 
Nagy előnye, hogy nem igényel különösebben nagyobb 
helyet, nem kell erősítésre alkalmas eszközöket 
beszerezni és nem szükséges fitneszteremben végezni a 
gyakorlatokat, bárhol, bármikor elvégezhető az edzés.  
Ugyanakkor, mivel funkcionális mozdulatokra épül, 
valamennyi nagy izomcsoport fejlesztésére alkalmas. Vannak alap gyakorlatok, ugyanakkor 
ezek kombinálásával a gyakorlatok széles tárházát alakíthatjuk ki. Egy izomcsoportot 
többféleképpen lehet edzeni, sőt lehet nehezíteni a gyakorlatokat például a kiinduló helyzet, 
vagy a végrehajtás módjának variálásával.  
  5. ábra: Saját testsúlyos edzés 



Gyerekeknél a saját testsúlyos edzések alapját 
képezik a futások mellett az ugrások, dobások, 
emelések, hordások, kúszó és mászó 
gyakorlatok, azaz a természetes mozgások. Ezek 
azok a mozgásformák, amelyek a test 
valamennyi izomcsoportját igénybe veszik, 
sokoldalú fejlesztő hatással bírnak, és fontos 
szerepet játszanak az alapvető mozgáskészségek 
kialakításában.17 
 
Fiatalok számára 16 éves korig csak a saját 
testsúlyos edzés ajánlott, utána lehet elkezdeni 
fokozatosan a súlyzós erőfejlesztést a biológiai 

érettség figyelembe vételével. 16 éves kor alatt tekintettel arra, hogy a csontosodási 
folyamatok még nem fejeződtek be, a fiatal szervezet még növésben van, ezért a nagyobb 
terhelést kerülni kell. A későbbi erőfejlesztő gyakorlatok megalapozását azonban el lehet 
kezdeni. Ami ajánlott ebben az időszakban az a rugalmas ellenállások (Fit-Band erősítő 
gumiszalag, Mini Band, Body-Toner, Fit-Tube) használata, majd a TRX. Ezekkel az 
eszközökkel kellő képen elő lehet készíteni a későbbi súlyzós edzéseket. 
 
Felnőttek esetében a saját testsúlyos 
edzéseken az alap, eszköz nélküli 
gyakorlatok mellett a gumikötél vagy TRX 
használata szintén kiválóan alkalmas az 
izomzat erejének fokozására. Az 
alapgyakorlatokat itt a különböző 
guggolások, kitörések, húzódzkodások, 
tolódzkodások, fekvőtámaszok és hasizom 
erősítő gyakorlatok képezik. Ma egyre több 
helyen találunk kondi parkokat, amelyek 
kiválóan alkalmasak az ilyen jellegű edzések 
végrehajtására. 

Az idősebb korosztály számára szintén jó edzésmódszer a saját testsúlyos, vagy a kisebb 
súlyokkal végrehajtott súlyzós edzés, hiszen az edzések során kapott terhelés megállíthatja az 
izomleépülést, sőt, helyes táplálkozással kismértékű izomtömeg növekedés is elérhető. Ami 
ebben az életkorban a leginkább veszélyforrást jelent az a csontritkulás, amit megállítani nem, 
csak lassítani lehet. Ami viszont az edzések pozitív hatásaként jelentkezik az a szellemi és 
fizikai leépülés megállítása, a fitneszteremben vagy a szabadban végzett csoportos 
mozgásformák esetében a társas kapcsolatok ápolása, a mozgás iránti motiváció fenntartása és 
erősítése, az önbizalom javulása. Fontos ebben az életkorban is megőrizni a fittséget, 
törekedni egészségesen élni és a mindennapi testmozgást beépíteni a mindennapi életbe. 
 
A kondicionális képességek közül fontos még hangsúlyt fektetni az ízületi mozgékonyság, 
ízületi lazaság fejlesztésére is, amely egy adott ízületnél a mozgások nagy 
mozgásterjedelemmel történő végrehajtását teszi lehetővé. 18 Az ízületi lazaság nem 
megfelelő szintje azt eredményezi, az ízület nem képes az adott mozgást teljes 
mozgásterjedelemben végezni.  
  

7. ábra: TRX gyakorlat 

6. ábra: Mászás 



Ennek mérésére többféle módszer létezik: 
 

- Törzsdöntés előre nyújtott ülés helyzetében 
- Törzshajlítás előre zártállásban  
- A vállízület mobilitásának mérésére  
- Kéz közelítés ellentétes irányból a háton (Back scratch test)19 

 
Fontos tehát az izmok nyújtására és az ízületi mozgékonyság fejlesztésére hangsúlyt fektetni. 
Ez nem életkorhoz kötött, hiszen ma már sokszor fiatal korban is előfordul, hogy nem 
fektetnek kellő figyelmet a rövidülésre hajlamos izmok nyújtására, mely az ízületek 
mozgásának beszűkülését eredményezi. Pedig a hajlékonyságot legkönnyebben 
gyermekkorban lehet fejleszteni.  
Milyen izmokat érint ez leginkább? Ilyen rövidülésre hajlamos izmok például a trapéz izom, a 
nagy mellizom, a hasizmok, a combhajlító valamint a combközelítő izmok. Ezek rendszeres 
edzésével azonban látványos fejlődés érhető el.  
 

 
8. ábra: Combhajlító izom nyújtása 

A gyakorlatok végrehajtása során figyelni kell arra, hogy csak alapos bemelegítést követően 
szabad ezeket végezni (a sérülések és balesetek elkerülése miatt), valamint, hogy a 
gyakorlatok közben nem szabad az izmokat túlfeszíteni (ne legyen kellemetlen, fájdalmas a 
feladat végrehajtása). Fontos még a helyes légzéstechnika alkalmazása, ami segít ellazítani az 
izmokat.  
Azoknak, akik több órát ülnek a munkahelyükön az asztal vagy a monitor mellett különösen 
ajánlott a rendszeres testmozgás (minimum 30 perc) beiktatása a mindennapi életbe, emellett 
pedig a megfelelő nyújtó lazító gyakorlatoknak az elvégzése a görcsössé, merevvé vált izmok 
esetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: Trapéz izom nyújtása 
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