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1. Bevezetés 

 

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb 

nevelőeszköze.” (Szent-Györgyi Albert) 

Napjainkban a mozgásszegény életmódra civilizációs ártalomként tekintünk, 

melynek megjelenése már a fiatal felnőttek körében is egyre nagyobb méreteket ölt. 

A WHO 2018-ban kiadott közleménye szerint a világon 1,4 milliárd felnőttet 

veszélyeztet a mozgásszegény életmód.1  

Az ember mozgásra termett lény, azonban a mai rohanó világban, a felgyorsult 

életritmus mellett az emberek többségének nehezen illeszthető be a mindennapjaiba 

a rendszeres testmozgás. A sportolás egyre inkább kiszorul a fiatalok, felnőttek 

életéből és olyan szabadidős tevékenységek lépnek a helyére, mint az internetezés, 

telefonozás, tv-nézés, ahelyett hogy a szabadban mozognának. Ezek a tevékenységek 

azonban nem képesek kielégíteni az egyén fizikai szükségleteit.  

A felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok, a vizsgaidőszakok során a 

hallgatók sok időt töltenek ülő helyzetben, a tanulás mellett pedig egyre kevesebb 

időt és energiát fordítanak a sportolásra, fizikai aktivitásra. Ez a tendencia pedig a 

munkába állás során is megmaradni látszik. Fontos lenne ez ellen tenni, hiszen ebben 

az életszakaszban alakulnak ki és rögzülnek azok a rossz szokások, amelyek a kor 

előre haladtával a későbbi életvitelt és az életkilátásokat is meghatározzák. 

Különböző szív-érrendszeri, mozgásszervi és anyagcsere betegségek kialakulásához 

vezethet, ugyanakkor a mozgás pszichére ható pozitív hatása sem elhanyagolható. 

A fizikai tevékenység mellett érdemes kitérni a mentális egészség kérdésére is. Az 

örömmel végzett testmozgás alapvető a testi, szellemi és lelki egészség kialakításában 

és fenntartásában. A mozgás pozitívan hat a gondolkodásra, az önbizalomra, valamint 

a jó közérzet kialakítására. Mi befolyásolhatjuk leginkább a saját egészségünket 

azzal, hogy odafigyelünk életmódunkra, mellőzve a káros szenvedélyeket, aktív 

életvitelt folytatva, illetve a megfelelő táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektetve.  

                                                           
1  Guthold, Regina [et al.]: Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled 

analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. [Online]. 2018.  
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Egyetemistaként én is szembesülök azzal a ténnyel, hogy mennyire kevés időt 

fordítunk manapság a testmozgásra, ezért is választottam ezt a témát. Az elmúlt 4 

évben magamon is tapasztaltam a rendszeres testmozgás hiányát. Középiskolás 

koromban versenyszerűen kézilabdáztam, előtte is számos sportágat kipróbáltam. 

Azóta, hogy elkezdtem a felsőoktatásban tanulni láthatóan sokkal hamarabb 

elfáradok egy rövidebb ideig végzett mozgás során, amelyet megterhelőnek is érzek 

sokszor. Ezért is szerettem volna az egyetemistákat, elsősorban a kollégista társaimat 

is megmozgatni, kimozdítani a négyfal közül. 

Kutatásomban átfogó képet szeretnék kapni az állóképességi tréning hatásáról, az 

egyensúly felméréséről és fejleszthetőségéről. Az egyik célom az, hogy felmérjem a 

18-23 évesek állóképességi szintjét. Másik célom az, hogy célzott mozgásterápiával 

az állóképeséget fejlesszem. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 

2.1. Motoros képesség 

Motoros képesség alatt a mozgástevékenység szerzett, illetve öröklött, vagyis 

veleszületett összetevőit értjük. Két nagy csoportját különböztetjük meg, a 

koordinációs, illetve kondicionális képességeket.2 Ezen képességek, tulajdonságok 

szorosan összefüggnek egymással, amelyek együttesen biztosítják az egyes 

mozgások hatékony létrejöttét.3 

 

2.1.1. Koordinációs képességek 

„A koordinációs képességek azok a motoros tulajdonságok, amelyek egymással és 

kondicionális képességekkel szoros összefüggésben elsősorban a mozgások 

végrehajtásának célszerű szabályozását segítik elő.”4 

A koordinációt alkotó képességek: ritmusérzékelés, egyensúlyozás, térérzékelés, 

gyorsasági koordináció, kinesztézis. (1. ábra)  

 

 

1. ábra: A motoros képességek alkotórészei 5 

 

                                                           
2 Polgár Tibor, Szatmári Zoltán: A motoros képességek. 2011. p. 6.  
3 Polgár Tibor, Szatmári Zoltán: A motoros képességek. 2011. p. 8. 
4 Harsányi László: Edzéstudomány I. 2000. p. 174. 
5 Laczkó Anna: Koordinációs képességek felmérése és célzott mozgásterápia hatékonyságának vizsgálata 

alkoholbetegek körében. 2019. p. 8. 
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Témánkhoz kapcsolódva az egyensúlyozó képességet ismertetném részletesebben. 

Az egyensúlyérzékelés egy olyan vesztibuláris képesség, amely lehetővé teszi a test 

megtartását különböző helyzetekben vagy mozgás közben. Két megjelenési formája: 

a statikus, valamint a dinamikus egyensúly. 

Statikus egyensúlyról akkor beszélünk, ha a tömegközéppontot egy stabil helyzetben 

akarjuk megőrizni az alátámasztási felület felett. Érzékelési szerve a belső fülben, az 

utriculusban (tömlőcske) lévő macula, valamint a sacculus (zsákocska), ami szintén 

a belső fülben helyezkedik el. Az egyensúlyi helyzet megváltozását elsőként a 

nyomásérző, valamint az izmok megnyúlását érzékelő receptorok érzékelik. 

Dinamikus egyensúly során a tömegközéppont megtartását értjük mozgás közben az 

alátámasztási felület felett. A dinamikus egyensúlyozás receptorai a félkörös 

ívjáratokban találhatóak. A fej elmozdulását követően az ívjáratokban lévő folyadék, 

ami az elmozdulás síkjába esik, tehetetlensége miatt az ellenkező irányba fog 

elmozdulni. A folyadék áramlása pedig ingerületbe hozza a receptorokat.6  

2.1.2. Kondicionális képességek 

„Kondicionális képességeknek nevezzük a sportteljesítmény feltételeként szereplő 

testi képességek azon csoportját, amelybe elsősorban az erő, a gyorsaság és az 

állóképesség tartozik.”7 

Az egyes tulajdonságokon belül megkülönböztetjük ezek sajátos megjelenési formáit. 

A különböző képességekhez az izmok különböző tulajdonságai szükségesek, ebből 

adódóan az egyes tulajdonságok nem fejleszthetők egyszerre. A különböző 

képességek fejlesztésének megvannak az életkori optimumai, ezek 

figyelembevételével érhetjük el, hogy a tehetséges fiatal sportolókból élvonalbeli 

sportolók legyenek.8 

                                                           
6 Polgár Tibor, Szatmári Zoltán: A motoros képességek. 2011. p. 18-19.  
7 Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. 1991. p. 76. 
8 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 238. 



7 

 

2.1.2.1. Állóképesség  

„Az állóképesség az a képességünk, amelynek segítségével huzamosabb időn 

keresztül, kitartóan és viszonylag magas szinten vagyunk képesek valamilyen 

tevékenység végzésére.„9 

Az állóképesség eredményessége a keringés, légzés, anyagcsere, és az idegrendszer 

működésének szintjétől függ. Ehhez szükséges a szervek és szervrendszerek 

összehangolt működése, amely lehetővé teszi a gazdaságos energiamozgósítást és 

felhasználást. 10 

A hosszútávú állóképesség 15-30 perces feletti változatlan sebességű és erőkifejtést 

igénylő monoton mozgások közbeni munkavégzés főként aerob feltételek mellett 

valósul meg. A teljesítmény meghatározó tényezője az aerob kapacitás és a 

kapillarizáció.11 

A középtávú állóképességhez 2-9 perc közötti erőkifejtés szükséges, amely során a 

munkavégzés intenzitása itt sem változik lényegesen. Minél jobb teljesítmény 

érdekében fontos tényező az aerob kapacitás növelése. 12 

A rövidtávú állóképesség 45 másodperc és 2 perc közötti tevékenységet jelent, 

amelyben magas az anaerob folyamatok részesedése az anyagcserében. Az 

idegimpulzusok gyakorisága jelentős terhet jelent a központi idegrendszer számára.13 

 

2.2. Az izomműködés energiaforrási 

„Az aerob rendszerrel való kapcsolat jelenti az izom állóképességét. Tartós 

munkavégzés, hosszan tartó sporttevékenység alatt a teljesítmény nagymértékben az 

oxidációs lehetőségektől függ, az állóképességi teljesítményhez tehát szükséges az 

oxigén biztosítása az izmokban. Az oxigént az aerob rendszer biztosítja, ami 

tartalmazza az oxigén felvételét a légzőrendszeren keresztül, az oxigén megkötését a 

vérben, illetve a vér megfelelő intenzitású szállítását a szív-keringési rendszer 

segítségével, sőt, tartalmazza még az oxidációs enzimeket is az izmokban”14 

                                                           
9 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 244. 
10 Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. 1991. p. 111. 
11 Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. 1991. p. 112. 
12 Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. 1991. p. 112-113. 
13 Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. 1991. p. 113. 
14 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 204. 
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Az izomműködés elsődleges erőforrásai és tartalékai oxigén-felhasználás nélkül, 

anaerob módon állnak rendelkezésre. Reszintézisük azonban aerob úton történik. 

Előfordul, hogy a gyors energianyerés érdekében gyors anaerob energianyerési 

folyamatokra van szükség. A szervezet tehát rövid ideig oxigénhiányban is képes 

izommunkát folytatni. 

„Az izomtevékenység megkezdésekor keletkezett részleges oxigénhiányt 

oxigénadósságnak nevezzük. Az izommunka kezdetén hirtelen megnő a munkát 

végző izmok oxigénigénye, melyet késleltetve követ az oxigénfelvétel és -szállítás 

mennyiségének a megnövekedése. Az izommunka befejeződése után a szív-

vérkeringési rendszer az izmok szükségletét meghaladó oxigénadagot küld az 

izomsejtekhez, kiegyenlítve ezzel a korábban keletkezett adósságot.”15 

 

 

2. ábra: Energiaszolgáltató folyamatok az izomban16 

 

Alapvetően aerob lények vagyunk, az izom működéséhez szükséges energiát a 

tápanyagok oxidációjával nyerünk. Minden más energianyerés tulajdonképpen 

szükségmegoldás, amelyre a sportéletben sokszor szükség van, gyorsasága miatt.17 

Az aerob energianyerés fő forrásai a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék. 18  

                                                           
15 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 214. 
16 Király Tibor, Szakály Zsolt: Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. 2011. 

p. 84. 
17 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 214. 
18 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 216. 



9 

 

Az anaerob energianyerés folyamata maximális erősségű munkavégzésnél két 

fázisra, alaktacid, tejsavat nem termelő (kb. 10 másodpercnél rövidebb) és laktacid, 

tejsavat termelő (30 másodperc) szakaszra bontható. Tehát anaerob módon kb. 40 

másodpercig vagyunk képesek maximális hatékonysággal dolgozni, kisebb 

intenzitással pedig ettől is tovább (1-2 perc); ennél hosszabb munkavégzéshez 

szükséges energiát már anaerob úton nyerjük.19 

Ha az izommunkát már nem tudjuk változatlan szinten tartani, azt nevezzük az 

izomfáradás jelenségének. Amennyiben a munkavégzés intenzitása, vagy tartama 

meghaladja az egyén teljesítőképességét, a kimerülés állapota következik be.20 

 

2.3. A rendszeres testedzés fogalma, céljai, hatásai a szervezetre 

Az emberi szervezet alapvető működése a mozgás, vagyis mondhatjuk úgy is, hogy 

a mozgás maga az élet. 21 

A rendszeres testedzés olyan ismétlődő, huzamosabb ideig tartó megterhelést jelent, 

amely aktiválja a szervezet adaptációs mechanizmusait, s a szervezetben kedvező 

funkcionális és strukturális változásokat hoz létre. Az egyes változások mérhetők, így 

folyamatosan követhetjük annak (rendszeres testedzés) hatásait. Ehhez legalább 

három naponként, alkalmankénti legalább 30 percig tartó olyan erős testedzést kell 

végezni, amely fiatal felnőttek esetén legalább 130 pulzus/perc-re emeli a 

szívfrekvenciát.22  

A rendszeres testedzés céljai közé tartozik az egészségi állapot megőrzése, az erőnlét 

fejlesztése, a megbetegedések megelőzése (mozgásszervi betegségek, elhízás, 

szívbetegség, magasvérnyomás-betegség, cukorbetegség, idegfeszültség, szorongás, 

depresszió), illetve a különböző betegségek esetén a gyógyulás és a rehabilitáció 

elősegítése.23 Ugyanakkor elmondható, hogy nem véd azoktól a káros életmódi 

tényezőktől, mint az alkohol és dohányzás hatásai ellen, így a testedzés csak az 

egészséges életmód részeként lehet igazán hatásos.24 

                                                           
19 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p.215. 
20 Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. 2013. p. 223. 
21 Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. 2005. p. 155. 
22 Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. 2005. p. 156. 
23 Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. 2005. p. 185. 
24 Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. 2005. p. 194-195. 
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A rendszeres testmozgás számos jótékony hatással bír szervezetünkre. A 

mozgatórendszerre gyakorolt előnyök közé tartozik, hogy az aktív életmód  hatására 

növelhető az izomerő, javul az izmok állóképessége, amely az oxigén ellátás és 

felhasználás növekedését vonja maga után. Ennek köszönhetően az izmok érhálózata 

gazdagabb  és jobb lesz, illetve növekszik az enzimaktivitás is. Ezt azonban nemcsak 

az izmok fejlődése, hanem az egész aerob rendszer fejlődése okozza. Ugyanakkor 

megfelelő mozgással megelőzhetők lennének azok a degeneratív problémák, amelyek 

az izmok gyengeségéből fakadnak, például különböző tartáshibák  vagy a lúdtalp.25  

Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a működésben levő izmok védelmet nyújtanak 

az ízületeink számára, hiszen amellett hogy javítják, meggátolják az ízületi 

instabilitás káros következményeinek létrejöttét, a sérülés kockázatát. 26  

A rendszeres végzett testedzés erősíti a csontokat, hiszen a csontok mechanikai 

terhelésével befolyásolja a csontképződést, ez azonban különböző mértékben veszi 

igénybe a csontokat és ennek megfelelően alakul a csontképződés is. Továbbá a 

fizikai igénybevétel neurohumorális és metabolikus hatásai is meghatározzák a 

csontképződés folyamatát.27 A mozgásszegény életmód következtében az életkor 

előre haladtával egyre nagyobb számban fordul elő olyan csontbetegség, mint az 

osteoporosis, vagyis a csontritkulás, amely olyan súlyos problémát okozhat, mint a 

mozgáskorlátozottság.28 Ezért is fontos a fiatalkorban elkezdett és az egész életen át 

végzett fizikai aktivitás, amely segít a csontritkulás megelőzésében, illetve a 

későbbiekben annak  mérséklésében.29 

A fizikai aktivitás közben a szervezetben fokozódnak az anyagcsere- és energia-

átalakulási folyamatok.30 Az anyagcserezavarok egyik látványos megnyilvánulási 

formája az elhízás, amely Magyarországon is magas arányban van jelen. A túlsúlyos 

ember egyre kevesebbet mozog, súlyosabb esetben pedig egészségkárosodást, 

                                                           
25 Pavlik Gábor: A rendszeres fizikai aktivitás szerepe betegségek megelőzésében, az egészség 

megőrzésében. 2015. p. 13. 
26 Pavlik Gábor: A rendszeres fizikai aktivitás szerepe betegségek megelőzésében, az egészség 

megőrzésében. 2015. p. 13. 
27 Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. 2005. p. 17. 
28 Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. 2005. p. 10. 
29 Pavlik Gábor: A rendszeres fizikai aktivitás szerepe betegségek megelőzésében, az egészség 

megőrzésében. 2015. p. 14. 
30 Fehérné Mérey Ildikó: Mozgás és egészség. 1996. p. 36.   
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szívzavarokat, érelmeszesedést és 2-es típusú cukorbetegséget is kiválthat.31 

Ugyanakkor az elhízás mellett az anyagcsere zavarát jelenti a koleszterinszint 

emelkedése, valamint a HDL/LDL arányának csökkenése. A testmozgás jótékony 

hatásaként a koleszterinszint csökkenése, a HDL- és az LDL-koleszterin arányának 

növekedése figyelhető meg. 32 

Fizikai aktivitás következményeképp a szív és tüdő munkája is növekszik. A szív 

működésében és tulajdonságaiban is változások mennek végbe. Megfigyelhető a 

szívizom megvastagodása és ennek eredményeként a szívizom erőteljesebb 

összehúzódása. Ennek köszönhetően a nyugalmi szívműködés hatásosabb és 

gazdaságosabb lesz, tehát ugyanazt a vértérfogatot az edzett szív kevesebb 

összehúzódással is képes megmozgatni. A légzés is fokozódik a fizikai igénybevétel 

hatására. A percenkénti pulzusszám, a tüdő hajszálereiben keringő vérmennyiség, 

valamint a tüdő légzőfelületének növekedését eredményezi.33 

Összességében kijelenthetjük, hogy a rendszeres testmozgás kiemelkedően fontos 

preventív eszköz, amely számos betegség kialakulásának kockázatát csökkenti, 

valamint kedvező hatást gyakorol a fizikai és mentális egészségi állapotunkra. 

 

2.4. A mozgásszegény életmód 

Mindannyian tudjuk, hogy a rendszeres testmozgás az alapja az egészséges 

életmódnak, ugyanakkor mégis kevesen tesznek ezért. Ennek oka a körülöttünk levő 

világ, környezet megváltozása, az életmód kényelmessebbé válása, vagyis az 

inaktivitás okai között említhetjük a számítógépek és okostelefonok nagy 

népszerűségét. A mozgáshiányos életmód, a helytelen táplálkozás és az elhízás 

okozta panaszok, megbetegedések nemcsak a felnőtt lakosság, hanem a gyermekek 

körében is egyre gyakoribbak. Az inaktív életmód elterjedésével együtt számos 

                                                           
31 Pavlik Gábor: A rendszeres fizikai aktivitás szerepe betegségek megelőzésében, az egészség 

megőrzésében. 2015. p. 14. 
32 Pavlik Gábor: A rendszeres fizikai aktivitás szerepe betegségek megelőzésében, az egészség 

megőrzésében. 2015. p. 16. 
33 Laczkó Tamás, Melczer Csaba: Egészségsport alapjai. 2015. p. 24. 
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civilizációs megbetegedés gyakorisága és száma is növekvő mértéket mutat a mai 

világban. 34 

A probléma egészen gyerekkorig vezethető vissza, amikor a testnevelés órák magas 

száma, a sportolási lehetőségek széles választéka ellenére mégis azzal a ténnyel 

szembesülünk, hogy nem végeznek már gyerekkorban sem megfelelő mennyiségű és 

minőségű testmozgást. Napjainkban az iskolarendszer a fiatalabb korosztálytól 

nagyobb követelményeket vár el, megnövekedett a diákok leterheltsége, több időt 

töltenek tanulással és kevesebbet mozgással. Az iskolapadba kerülve a gyerekek 

életében az ülő életmód válik általánossá. Az iskolából hazatérve pedig hamarabb 

választják azon kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket, melyet az okostelefonok 

és számítógépek nyújtanak a testmozgással szemben. Azt is érdemes megemlíteni, 

hogy sokszor fordul elő, hogy a szülők olyan sportot akarnak a gyermekekre erőltetni, 

amelyet nem szeret.  Ugyanakkor rendkívül fontos az is, hogy ha a szülő sem mozog, 

úgy a gyerekét sem fogja tudni rávenni a sportolásra, vagyis nincs, ami motiválja 

őket, ezért is lenne fontos a szülői példamutatás. 

Fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy az örömmel végzett rendszeres testmozgás 

és sport hatékony eszköze a lelki egészség kialakulásának és fennmaradásának, 

vagyis az egészséges személyiségfejlődésnek. Ennek oka egyrészt az, hogy az agyban 

olyan kémiai anyagok szabadulnak fel, amelyek szükségesek az önmagunkkal való 

megelégedettség érzéséhez, illetve a helyes önértékeléshez. Másrészt, ha a mozgást 

társsal végezzük, akkor olyan alapvetően szükséges együttélési szabályokat tanulunk 

meg és sajátítunk el, amelyeket más élethelyzetekben nemigen tudunk meg tanulni és 

gyakorolni. Ilyen az együttműködés, a társak tisztelete, a nemes versengés, a 

szabályok betartása és tisztelete, a siker és a kudarc elviselése, valamint a nehézségek 

kitartó leküzdésének öröme és sikerélménye.35  

A sportra tehát nem felesleges teherként, hanem mint örömforrásra kellene 

tekintenünk.36 

                                                           
34  A rendszeres testmozgás fontossága. [Online]. 
35 Somhegyi Annamária: Mozgás, testtartás, tánc. Mindennapi gerincvédelem. In: Sokszínű 

egészségtudatosság. 2015. p. 44. 
36 Papp Dóra: A mozgásszegény életmód és mozgás, avagy az aquafitnesz kedvező hatásai. 2018. fol. 4. 
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3. Hipotézis/kérdésfeltevés 

 

 Feltélezem, hogy a 18-23 éves korcsoport állóképessége nem kielégítő 

 Feltételezem, hogy a célzott mozgásterápia (koordináció-egyensúly, izomerő 

fejlesztés) hatására az állóképesség javulni fog 

 Feltételezem, hogy az izomerő növekedésével a koordinációs képesség javulni 

fog. 
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4. Anyag és módszer 

 

4.1. Anyag 

A vizsgálatomat a Miskolci Egyetemen végzem, vizsgálatom alanyai a Miskolci 

Egyetem 18 és 23 év közötti hallgatói. A felmérés önkéntes alapon történik és előtte 

a hallgatókkal beleegyező nyilatkozatot iratok alá, melyben tudomásul veszik 

kutatásom tárgyát és célját (I. számú melléklet). A vizsgálat időtartama 2019 októbere 

és novembere között zajlik.  

 

4.2. Módszer 

A kutatásom módszere felmérésen alapul, amely magába foglalja a hallgatók fizikai 

állapotának felmérését, kezelését, majd a kezeléseket követi újra mérést. Ezt 

kiegészítve egy rövid kérdőíves felmérést is készítek, melynek célja az, hogy képet 

kapjak az egyetemisták életmódjáról, sportolási szokásairól. 

A kutatásomhoz egy általam összeállított vizsgálati lapot használok, amely a 

hallgatók állóképességéről, koordinációs-egyensúlyi állapotáról ad képet (II. számú 

melléklet). A vizsgálati lap azon képességek felmérését foglalja magába, melyeket a 

rendelkezésemre álló eszköz segítségével és laboratóriumi eszközök hiányában 

objektívan is meg tudom vizsgálni minden hallgatónál egyaránt. 

4.2.1. Betegvizsgálat 

A felmérésemet két alkalommal, a tornaprogram elején és végén minden jelentkezőn 

egyszer, a pontosság érdekében ugyanazon körülmények között és eszközökkel a 

Miskolci Egyetem Sportcsarnokának galéria részén vizsgálom. 

A tesztekhez alkalmazott eszközök: 1 db stopperóra, 1db mérőszalag, 1 db digitális 

mérleg,1 db polifoam, 1 db tornapad. 

A vizsgálati lapon elsőként rögzítem a hallgatók nemét, születési idejét, testsúlyát, 

testmagasságát. 

A születési idő pontos megadása szükséges a decimális életkor kiszámításához. 
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4.2.1.1. Izomerő tesztek 

Az izmok vizsgálatát dinamikus és statikus tesztekkel mérem. A dinamikus tesztek 

során 60 másodperc alatt kell a lehető legtöbbet végrehajtania az adott feladatból, a 

statikus tesztek során pedig maximum 120 másodpercig kell megtartani az előre 

elmagyarázott és beállított pozíciót, amelyet stopperral folyamatosan mérek, majd az 

eredményeket papíron rögzítem. 

 

Dinamikus izomerő tesztek: 

 

 Hasizom erő-teszt: A kiinduló helyzet hanyatt fekvés, térdek hajlítva, kezek a 

tarkón. Lendület vétel nélkül lassú felülést kell végezni úgy, hogy a könyök 

minden alkalommal érintse a térdet. A felülést pihenő nélkül végezzük, a 

számadatokat rögzítjük.  

 Hátizom erő-teszt: A kiinduló helyzet hason fekvő helyzetben, kezek tarkón, 

arc talajjal párhuzamos. A törzsemelést úgy kell végrehajtani, hogy a vizsgált 

alany vízszintesig emelkedjen fel a talajról, a lehető legtöbbször a megadott 

idő alatt.  

 Alsó végtag izomerő-teszt: A guggolásokat a combok vízszintes helyzetéig 

kell végezni, egyenes törzzsel, karok test előtt nyújtott helyzetben úgy, hogy a 

térdek és lábujjak egy vonalba kerüljenek.  

 Felső végtag izomerő-teszt: A kezek vállszélességben helyezkednek el a 

talajon a vállak alatt. Karhajlítások során a mellkast le kell elengedni a 

könyökök közé, majd onnan visszaérkezni teljesen nyújtott karhelyzetig. A 

lányok, valamint a gyengébb izomerővel rendelkezők esetében a módosított 

fekvőtámaszt alkalmazom, amennyiben nem tudja kivitelezni az előző módon. 

Ebben az esetben térdelő támaszban kell a karhajlításokat elvégeznie.  
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Statikus izomerő tesztek: 

 

 Statikus hasizom erő-teszt: A már előzőekben említett pozícióban, az angulus 

inferiorig megemelkedve kell megtartani az adott testhelyzetet maximum 2 

percen keresztül. 

 Statikus hátizom erő-teszt: A talajtól elemelkedve vízszintes helyzetben kell 

megtartani a törzset tarkóra tett kezek mellett az adott időkorláton belül. 

  Lovagló állás teszt: A vizsgált személynek olyan széles terpeszben kell állnia, 

hogy a combnak derékszöget kell bezárni a lábszárral, illetve a térd nem 

kerülhet a lábujjak elé. A két kar pedig a test előtt nyújtva helyezkedik el. 

 Plank pozíció tartása: Alkartámaszban kell elhelyezkedni úgy, hogy a törzset, 

csípőt, és térdet mindvégig nyújtva tartjuk. Amennyiben ez az egyenes tartás 

megtörik, a mérés véget ér. 

4.2.1.2. Egyensúlyi tesztek 

 

Statikus egyensúlyi tesztek: 

 

 Flamingó teszt: Egy tornapadot megfordítva kell a bal vagy jobb láb 

tetszőleges kiválasztása után a másik lábat behajlítani és azonos oldali kézzel 

a lábfejet megfogni, a másik kar pedig az egyensúlyozáshoz használható. A 

szabályos testhelyzet felvételéig a mérőszemély karjába kapaszkodhat, és 

amikor elengedi, akkor indul a mérés. Minden esetben, amikor 

egyensúlyvesztés történik (kezével elengedi a lábát vagy bármelyik testrésze 

a talajjal érintkezik), megállítom az órát, majd a szabályos testhelyzet felvétele 

után folytatódik, amíg az 1 perc letelik. 

Értékelés: 1 perc alatt az egyensúlyvesztések száma (db).37 

 Egy lábon állás síkfelületen (csukott szemmel): A vizsgált személy az egyik 

lábát megemeli a talajról, a két kar vállmagasságban előre nyújtja, tekintet 

előre néz. A kiinduló helyzet felvétele után csukott szemmel kell a helyzetet 

                                                           
37 Balogh László [et al.]: Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában. 2015. p. 184. 
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tartani addig, ameddig tudja. Amikor a megemelt lábát leérintette vagy 

elveszítette egyensúlyát feljegyezzük a vizsgálati lapon. A tesztet 

megismételjük a másik oldalon is. 

Értékelés: az egyensúlyvesztések, láb leérintések száma (db). 

Dinamikus egyensúlyi tesztek: 

 

 Vonaljárási teszt (fordulattal és nyitott szemmel): A vizsgálat során 

felragasztok 6 méter hosszú jelölő szalagot a talajra. A résztvevőktől azt 

kérem, hogy álljanak a szalag egyik végére, és megadott szempont nélkül 

sétáljanak végig a szalagon egyenes törzzsel, közben tekintet előre nézzen és 

a szalag végén forduljanak meg, majd jöjjenek vissza a kiindulási pontig. 

Értékelés: vonalról való lelépések száma (db). 

 Vonaljárási teszt (csukott szemmel): A már előzőekben felragasztott 6 méteres 

jelölő szalagot használom itt is. A feladat ugyanaz, csak csukott szemmel kell 

végig menni a szalagon a nekik tetszőleges módon az előzőekhez hasonlóan. 

Értékelés: vonalról való lelépések száma (db). 

4.2.1.3. Állóképesség 

A rövidtávú állóképesség (5sec.-tól 45 sec.-ig tartó izommunka) meghatározásához 

60 méteres futástesztet alkalmazom. A felmérés az egyetem területén található 

Miskolci Atlétikai Centrum futópályáján zajlik. Az adott távolság kimérése után én a 

célvonalnál helyezkedem el, majd a vizsgálat indításakor jelzésemre a vizsgált 

személy megkezdi a futást. Ugyanezen pillanatban a stoppert elindítom, a 

célvonalhoz érve eredményeiket papíron is rögzítem (0,01sec pontossággal). 

4.2.2. Kérdőív 

A kérdőívben szereplő kérdések megtalálhatóak a III. számú mellékletben. 
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4.3. Tornaprogram 

A tornaprogramot a Miskolci Egyetem Sportcsarnokának galéria részében végzem. 

A tréninget 12 alkalommal, 6 héten keresztül, heti 2 alkalommal tartom 60 perces 

időtartamban.  

A tréningeknél a fokozatosság elvét alkalmazom. Az edzéseket úgy állítom össze, 

hogy otthon is szívesen végezzék. A gyakorlatok nem igényelnek speciális 

eszközöket. Az edzéshez használt eszközök: tornapad, zsámoly, súlyzó, labda, 

theraband szalag, polifoam. 

A foglalkozások a következőképpen épülnek fel: bemelegítés, tréning, levezetés.  

A tornát egy általános bemelegítéssel kezdem, az ízületeket átmozgatva fentről lefelé 

haladva. Mindez 5-10 perces időtartamban a nagy ízületeket átmozgatva. 

A torna 40-45 perces időintervallumban zajlik. Első alkalommal az egész gerincet 

mobilizáló tornát tartok különböző testhelyzetekben, elongációs és izomerősítő 

gyakorlatokkal együtt, illetve a mozgások helyes kivitelezésére is odafigyelek. A 

legfőbb core izmok erősítésére fektetem a hangsúlyt. Következő alkalommal főként 

has és hátizom erősítésre fókuszálva végzünk erősítő feladatokat. Ezután szalaggal, 

illetve a súlyzóval végzett feladatok kerülnek előtérbe. A tesztek alapját képező 

feladatok minden órán fontos szerepet kapnak. 

Minden foglalkozásra új feladatsort állítok össze, az alapgyakorlatok hasonlóak, de 

mindig egy segédeszköz köré épülnek. Az 5. foglalkozás után már az eszközöket is 

kombinálom. 

A levezetés során minden torna után nyújtást, autostrecthinget végzünk a leginkább 

megdolgoztatott izomcsoportokra összpontosítva, körülbelül 10 perces időtartamban. 

A tréningek során igénybe vett izmok közül nagy hangsúlyt fektetek a has- és 

hátizmok, a musculus biceps bracchii és a musculus quadriceps femoris nyújtására. 

A levezetésbe egy rövid légzőtornát is beiktatok, amely célja, hogy a szervezet 

visszatérjen a torna előtti nyugalmi állapotba, valamint a légzés normalizálása és a 

jobb oxigénellátottság biztosítása. A lassú, mély be- és kilégzés segíti a test 

ellazulását, illetve növeli a mellkasfal mozgékonyságát. Az óra fontos elemét képezi 

még a helyes állás, a testtartás korrekció és a különböző testhelyzetek pontos 

kivitelezésének megtanítása. 
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4.4. Adatfeldolgozás 

Az adatok feldolgozását a Microsoft Excel program segítségével végzem. A leíró 

statisztikai eljárások közül átlag, szórás segítségével, valamint a minimum és 

maximum értékek megadásával közlöm az adataimat, továbbá diagrammal is 

szemléltetem.  
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5. Eredmények 

 

A kutatásomban összesen 15 fő vett részt. A mintámat a nemek eloszlását tekintve 8 

nő és 7 férfi alkotta. A résztvevők életkora 18 és 23 év közé esett, az átlagéletkor 

21,13 ± 1,39 év. A nők átlagéletkora 21,28 év, míg a férfiaké 20,96 év volt. Az életkor 

szerinti megoszlást a 3. ábra mutatja be. 

A vizsgált hallgatók átlag testmagassága 168,57 cm. A legalacsonyabb 157 cm, a 

legmagasabb 187 cm magas. Testsúlyukat tekintve az átlag 72,2 kg. A legkisebb 48,4 

kg, a legsúlyosabb 122,3 kg. A hallgatók alapadatait a IV. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

3. ábra: A hallgatók életkor szerinti megoszlása (n=15) 
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5.1. Izomerő tesztek 

5.1.1. Tornaprogram előtti eredmények 

A vizsgálatomban kapott kiindulási egyéni eredményeket a V-VI. számú mellékletek 

tartalmazzák.  

Dinamikus izomerő-tesztek 

Elsőként a dinamikus izomerő tesztek értékelésével kezdem. Az első teszt során a 

következő eredményeket kaptam, amelyeket a 4. számú ábra szemléltet. A teljes 

csoport átlagát nézve 38 db felülést tudtak végrehajtani. Nőknél az átlagérték 37, a 

szórás 6,72, míg férfiaknál ez 43 és 10,61 volt. A nőknél mért legkisebb érték 29, míg 

a legnagyobb 51 volt. Férfiaknál ugyanez 34 és 60 között változik.  

 

 

4. ábra: Hasizom erő-teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek tekintetében 

(n=15) 

 

A következő teszt a hallgatók dinamikus hátizom erejét mérte fel. Az eredmények 

pedig a következők lettek, amelyet az 5. ábra mutat be. A teljes csoport átlagosan 50 

db törzsemelést tudtak végezni. Nőknél az átlagérték 47, ennek szórása 10,47, míg 

férfiaknál 53 és 8,85 volt. A nőknél mért legkisebb érték 30, míg a legnagyobb 61 

volt. Férfiaknál ugyanez 40 és 66 között változik.  
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5. ábra: Hátizom erő-teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek tekintetében 

(n=15) 

 

A harmadik teszt során kapott adatok a következők. Ezen adatokat a 6. ábra 

szemlélteti. A csoport tagjai átlagosan 36 db guggolást tudtak kivitelezni. A nők 

átlagosan 35 db-ot csináltak, a legkevesebb 25 és a legtöbb 47 db volt. A szórás 

értékek a nőknél 7,65, a férfiaknál pedig 11,25 volt. A férfiak 38 db guggolást tudtak 

végrehajtani átlagosan, míg a legkisebb és legnagyobb érték 25 és 56 db volt.  

 

 

6. ábra: Alsó végtag izomerő-teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek 

tekintetében (n=15) 

 

Az utolsó dinamikus teszt során a hallgatók átlagos teljesítménye 27 db fekvőtámasz 

volt. A nőknél elért átlagos eredmény 25, aminek szórása 9,58, a férfiaknál pedig 29 
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az átlag és a szórás 9,48 volt. A nőknél mért legkisebb érték 12, a legtöbb 39 db volt, 

míg a férfiaknál ugyanez 17 és 41 db volt. Ezen adatokat ábrázolja a 7. ábra. 

 

 

7. ábra Felső végtag izomerő-teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek 

tekintetében (n=15) 

 

A hallgatók dinamikus izom erejének felmérésére több vizsgálatot is elvégeztem. A 

nemek alapján csoportosított hallgatókat további csoportokra osztottam fel a tesztek 

során nyújtott teljesítményük alapján. Mind a négy vizsgált területnél három 

kategóriát hoztam létre, melyek a következőek: gyenge, átlagos, kiváló, melyek 

értékeit az 1. táblázat mutatja be.  

A kategóriák a következőképpen alakultak: 

 

  

Dinamikus izomerő-tesztek (db) 

 Hasizom 

erő-teszt 

Hátizom 

erő-teszt 

Alsó végtag  

izomerő-teszt 

Felső végtag 

izomerő-teszt 

Gyenge 35 alatt 40 alatt 31 alatt 25 alatt 

Átlagos 36-45 41-51 32-40 26-35 

Kiváló 46 felett 52 felett 41 felett 36 felett 

1. táblázat: A tesztek értékelése során használt kategóriák női hallgatók esetében 

(n=8) 

 

Elsőként a női hallgatók eredményeit szeretném közölni. A hasizom erőt vizsgáló 

teszt esetében gyengének ítéltem 4 főt, átlagosnak 3 főt, és 1 fő kapott kiváló 
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minősítést. A második teszt során gyengének ítéltem 2 főt, átlagosnak 3 főt, és 3 fő 

kapott kiváló minősítést. A harmadik tesztnél gyengének ítéltem 3 főt, átlagosnak 3 

főt, és 2 fő kapott kiváló minősítést. A negyedik teszt során gyengének tekintettem 4 

főt, átlagosnak 3 főt, és 1 fő kiválóan teljesített. 

 

  

Dinamikus izomerő-tesztek (db) 

 Hasizom 

erő-teszt 

Hátizom erő-

teszt 

Alsó végtag 

izomerő-teszt 

Felső végtag 

izomerő-teszt 

Gyenge 35 alatt 50 alatt 30 alatt 24 alatt 

Átlagos 36-45 51-61 31-41 25-32 

Kiváló 46 felett 62 felett 42 felett 33 felett 

2. táblázat: A tesztek értékelése során használt kategóriák férfi hallgatók esetében 

(n=7) 

 

A kategorizálást elvégeztem a férfiaknál is. Az eredmények szerint kialakított 

kategóriákat a 2. számú táblázat mutatja be. A hasizom erőt vizsgáló teszt esetében 

gyengének ítéltem 2 főt, átlagosnak 4 főt, és 1 fő kapott kiváló minősítést. A második 

teszt során gyengének ítéltem 3 főt, átlagosnak 3 főt, és 1 fő kapott kiváló minősítést. 

A harmadik tesztnél gyengének ítéltem 2 főt, átlagosnak 3 főt, és 2 fő kapott kiváló 

minősítést. A negyedik teszt során gyengének tekintettem 3 főt, átlagosnak 1 főt, és 

3 fő tartozott a kiváló kategóriába. 

Az összesített kategorizálás eredményeit a 8. ábra foglalja össze. A kapott 

eredmények alapján az első teszt során a 15 fő közül  6 fő tartozott a gyenge 

csoportba, 7 fő az átlagos és 2 fő a kiváló kategóriába. A következő tesztnél 5 fő 

került a gyenge csoportba, 6 fő az átlagos és 4 fő a kiváló kategóriába. A harmadik 

tesztnél ugyanannyi fő került az egyes kategóriákba, mint az előző teszt során. A felső 

végtag izom erejét mérő tesztnél pedig 7 fő került a gyenge, 4 fő az átlagos és szintén 

4 fő a kiváló csoportba. 
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8. ábra: Dinamikus izomerő-tesztek kiindulási eredményei alapján összesített 

kategória csoportok (n=15) 

 

Statikus izomerő tesztek 

A statikus izomerő vizsgálatánál szintén 4 teszttel vizsgáltam a hallgatók izom erejét, 

melyek eredményei a következők. Az első teszt során a teljes csoport átlagosan 101 

mp-ig tudta megtartani az adott helyzetet. Nőknél az átlagérték 94,63, míg férfiaknál 

108,29 volt. A szórás értékek pedig 28,58 volt a nőknél és 19,20 a férfiaknál. A 

nőknél mért legkisebb érték 57 mp, míg a legnagyobb 120 mp volt. Férfiaknál 

ugyanez 68 és 120 között változik. Ezen adatokat a 9. ábra szemlélteti. 

 

 

9. ábra: Statikus hasizom erő-teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek 

tekintetében (n=15) 

nők férfiak nők férfiak nők férfiak nők férfiak

Hasizom erő-teszt Hátizom erő-teszt
Alsó végtag izomerő-

teszt

Felső végtag izomerő-

teszt

gyenge 4 2 2 3 3 2 4 3

átlagos 3 4 3 3 3 3 3 1

kiváló 1 1 3 1 2 2 1 3
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A statikus hátizom erőt mérő tesztnél, amely adatait a 10. ábra mutatja be, a csoport 

átlagát nézve 96,33 másodpercig tartották meg a helyzetet.  A nők átlagosan 94,63 

tudták tartani a helyzetet, ennek szórása 28,17, míg a férfiak 108,29 másodpercig 

tartották, szórása pedig 21,19 volt. A nőknél mért legkisebb érték 57, míg a 

legnagyobb 120 mp volt. Férfiaknál ugyanez 68 és 120 között változik.  

 

 

10. ábra: Statikus hátizom erő-teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek 

tekintetében (n=15) 

 

A harmadik teszt során kapott átlageredmények a következők 11. ábra alapján. A 

hallgatók átlagosan 54,07 mp-ig tudták megtartani a pozíciót. A nők átlagosan 48,13 

mp-ig tartották, a legkevesebb 12 és a legtöbb 120 mp volt. A szórás értékei pedig 

34,10 és 34,29 volt. A férfiak 31 mp-ig tudták végrehajtani átlagosan, míg a legkisebb 

és legnagyobb érték 31 és 120 mp volt.  

 

 

11. ábra: Lovagló állás teszt átlag eredményeinek szemléltetése a nemek 

tekintetében (n=15) 
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A  Plank pozíció tartása során a hallgatók átlagos teljesítménye 67,2  mp volt. A 

nőknél elért átlagos eredmény 60,38, férfiaknál pedig 75,00 volt. A nők szórás 

eredménye 31,24 és a férfiaké 33,06 volt. A nőknél mért legkisebb érték 30, a legtöbb 

120 db volt, míg a férfiaknál ugyanez 34 és 120 mp volt. A kapott értékeket a 12. 

ábra tartalmazza. 

 

 

12. ábra: Plank pozíció tartása átlag eredményeinek szemléltetése a nemek 

tekintetében (n=15) 

 

A dinamikus tesztekhez hasonlóan itt is elvégeztem a kategorizálást és további 

csoportokba osztottam a hallgatókat a tornaprogram előtti mérés során elért 

eredményeik alapján. A tesztek értékelése során használt kategóriákat a 3. táblázat 

szemlélteti. 

 

  

Statikus izomerő-tesztek (mp) 

Statikus hasizom 

erő-teszt 

Statikus Hátizom 

erő-teszt 

Lovagló állás 

teszt 

Plank pozíció 

tartása 

Gyenge 90 alatt 80 alatt 0-40 30-60  

Átlagos 90-110  80-100 41-80 60-90 

Kiváló 110 felett 100 felett 81-120 90-120 

3. táblázat: A tesztek értékelése során használt kategóriák (n=15) 

 

A statikus hasizom erő-teszt során a női hallgatók közül 3 fő került a gyenge,1 fő az 

átlagos és 4 fő a kiváló kategóriába. A második teszt során szintén 3 hallgató került 
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a gyenge,1 fő az átlagos és 4 fő a kiváló csoportba. A Lovagló állás tesztnél elért 

eredmények alapján a gyenge kategóriába 4, az átlagosba 3, míg a kiváló kategóriába 

csak 1 fő került. A Plank pozíció tartása során szintén 4 fő került a gyenge,3 az átlagos 

és 1 fő a kiváló kategóriába. 

A férfi hallgatók kategorizálása a következőképpen alakult. A statikus hasizom 

tesztnél a gyenge kategóriába 1 fő, az átlagosba 2 fő és 4 fő került a kiváló 

kategóriába. A második tesztnél 1 fő a gyenge, 3 fő az átlagos és szintén 3 fő került 

a kiváló csoportba. Harmadik tesztnél a gyenge csoportba 2, az átlagosba 3 és a kiváló 

csoportba pedig 2 fő került. Utolsó tesztnél pedig 3 fő került a gyenge, 2 fő az átlagos 

és 2 fő a kiváló kategóriába. 

A hallgatók összesített kategorizálásának eredményeit az 13. ábra tartalmazza. Az 

első teszt során a 15 fő közül 4 fő tartozott a gyenge csoportba, 3 fő az átlagos és 8 

fő a kiváló kategóriába. A következő tesztnél 4 fő került a gyenge csoportba, 4 fő az 

átlagos és 7 fő a kiváló kategóriába. A Lovagló állás tesztnél 7 fő a gyenge, 5 fő az 

átlagos és 3 fő a kiváló kategóriába került. A Plank pozíció tartása során kapott 

eredmények alapján 6 fő került a gyenge, 6 fő az átlagos és szintén 3 fő a kiváló 

csoportba. 

 

 

13. ábra: Statikus izomerő-tesztek eredményei alapján összesített kategória 

csoportok (n=15) 

nők férfiak nők férfiak nők férfiak nők férfiak
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Statikus hátizom erő-

teszt
Lovagló állás teszt Plank pozíció tartása

gyenge 3 1 3 1 4 3 4 2

átlagos 1 2 1 3 3 2 3 3

kiváló 4 4 4 3 1 2 1 2
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5.1.2. Tornaprogram utáni eredmények 

A visszamérések egyéni eredményeit a IX-X. számú mellékletek tartalmazzák. A 

terápia előtti és utáni eredményeket összevetettem és a kapott értékeket a 

következőkben közöltem. 

Dinamikus izomerő-tesztek 

 

 

14. ábra: Hasizom erő-teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A hasizom erejét vizsgáló teszt során a teljes csoport átlagosan 44 felüléssel 

teljesítette a tesztet. Ez a terápia előtti eredményhez képest 15,8%-os javulást jelent. 

A nők 43, míg a férfiak 46 felülést tudtak végrehajtani. A terápia előtti eredményhez 

képest a nők átlagosan 16,22%-al, a férfiak pedig 15%-al javítottak. A minimum és 

maximum értékek is változtak. A teljes csoportban mért legkisebb érték 34 db, ami 

36%-ot jelent, a legnagyobb pedig 65 db volt, ami 5,17%-os javulást jelent. Nők 

körében a legalacsonyabb és legmagasabb érték 34 és 60 db, míg ugyanez férfiaknál 

34 és 61 db. A hallgatók kezelés előtti és utáni eredményeit a 14. ábra tartalmazza. 
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15. ábra: Hátizom erő-teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A hátizom erő-teszt során a teljes csoport átlagosan 50 db törzsemelést tudtak 

végrehajtani. A kapott eredményeket a 15. ábra szemlélteti. A terápia előtti 

eredményhez képest nem történt változás. A nők 47, míg a férfiak 53 törzsemelést 

tudtak kivitelezni. A nők és férfiak átlag eredményei megegyeznek az első mérés 

során elért átlag értékekkel. A teljes csoportban mért legkisebb érték 34 db, ami 

13,33%-ot jelent, a legnagyobb pedig 63 volt, ami 4,55%-os romlást jelent. Nők 

körében a legalacsonyabb és legmagasabb érték 34 és 60 db, míg ugyanez férfiaknál 

36 és 63 db volt.  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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16. ábra: Alsó végtag izomerő-teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

Az alsó végtag izom erejét vizsgáló teszt során, amely eredményeit a 16. ábra mutat 

be, a hallgatók átlagosan 38 db guggolást tudtak végrehajtani, amely 5,55%-os 

javulást mutat. A nők átlagosan 39, míg a férfiak 38 guggolást tudtak végrehajtani. A 

terápia előtti eredményhez képest a nők átlagosan 11,42%-al javítottak, míg a férfiak 

eredménye változatlan maradt. A teljes csoportban mért legkisebb érték 21 db, ami 

16%-os romlást jelent, a legnagyobb pedig 57 volt, ami 1,9 %-os javulást jelent. Nők 

körében a legalacsonyabb és legmagasabb érték 21 és 57 db, míg a férfiaknál 23 és 

50 db volt.  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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17. ábra: Felső végtag izomerő-teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A utolsó teszt során a teljes csoport átlagosan 29 fekvőtámaszt tudott végrehajtani. 

Ez a terápia előtti eredményhez képest 7,41%-os javulást jelent. A nők 26, míg a 

férfiak 32 felülést tudtak végrehajtani. A terápia előtti eredményhez képest a nők 

átlagosan 4%-al, a férfiak pedig 10,34%-al javítottak. A csoportban mért legkisebb 

érték 13 db, ami 8,3%, a legnagyobb 58 db volt, amely pedig 41,46%-os javulást 

jelent. Nők körében a legalacsonyabb és legmagasabb érték 13 és 58 db, a férfiaknál 

pedig 20 és 46 db volt. Ezen eredményeket a 17. ábra szemlélteti. 
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Statikus izomerő tesztek  

 

 

18. ábra: Statikus hasizom erő-teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A statikus izomerő tesztek eredményei a következőképpen alakultak, amelyet a 18. 

ábra szemléltet. Az első teszt során a teljes csoport átlagosan 107,67 mp-ig tudta 

megtartani az adott helyzetet, amely 6,6% javulást jelent az első mérés során kapott 

értékhez képest. A nőknél átlagosan 2,34%-os, a férfiaknál pedig 10,81%-os javulás 

történt. A csoportban mért legkisebb érték 29 mp volt, míg a legnagyobb érték mind 

a nőknél és férfiaknál elérte a 120 mp-et. A nőknél mért minimum érték 29 mp volt, 

amely az első méréshez képest 50%-kal rosszabb eredményt jelent, míg a 

legmagasabb idő 120 mp volt. A férfiaknál mért legkisebb és legnagyobb érték is 120 

mp volt a visszamérés során. A minimum értéket nézve 76,5%-os javulás következett 

be.  
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19. ábra: Statikus hátizom erő-teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A statikus hátizom erőt mérő tesztnél a csoport átlagosan 99,33 másodpercig tartotta 

meg a helyzetet. Ez a kiindulási eredményhez képest 3,11%-os javulást jelent. A nők 

átlagosan 93,38 mp-ig, míg a férfiak 106,14 mp-ig tudták kivitelezni a teszt során 

felvett pozíciót. A nők 1,32%-kal rontottak, míg a férfiak 7,98%-kal javítottak a 

terápia előtti eredményhez képest. A nőknél mért minimum érték 42, míg maximum 

120 mp volt. Férfiaknál ugyanez 60 és 120 mp volt. A teszt során elért eredményeket 

a 19. ábra mutatja be. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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20. ábra: Lovagló állás teszt eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A Lovagló állás teszt során kapott eredményeket a 20. ábra mutatja be. A csoportos 

átlagérték a 69,4 másodperc volt, amely 28,35%-os javulást jelent. A nők átlagosan 

64,13, míg a férfiak 75,43 másodperc alatt teljesítették a tesztet. A nemek eloszlását 

tekintve jelentős változások történtek. A nők 33,24%-kal, míg a férfiak 23,94%-kal 

javítottak a korábbi eredményekhez képest. A teljes csoportban mért minimum érték 

az első méréshez képest 75%-os javulást mutat. A nők körében mért minimum és 

maximum érték 21 és 120 másodperc, míg ugyanez a férfiaknál 26 és 120 másodperc 

volt.  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

kiindulás 120 50 28 52 45 120 68 65 38 12 28 33 27 94 31
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21. ábra: Plank pozíció tartása eredményei a kezelés előtt és után (n=15) 

 

A Plank pozíció tartása során a korábbi eredményhez képest a csoport átlag 

teljesítménye 84,27 másodperc volt. Ez 25,4%-os javulást a terápia előtti 

eredményhez képest. A nők átlagosan 74,75, míg a férfiak 95,14 másodpercig 

tartották az adott helyzetet. A nőknél 23,8%-ot és a férfiaknál pedig 26,85%-ot 

javítottak a korábbi eredményhez képest. Ez mindkét nemnél jelentős változást jelent. 

A nőknél mért legkisebb érték 32, míg a legnagyobb 120 volt. Férfiaknál ugyanez 44 

és 120 között változik. Az eredményeket a 21. ábra mutatja be. 

 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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A tréning utáni visszamérés során kapott eredmények alapján újra elvégeztem a 

kategorizálásokat, majd a tornaprogram előtti és utáni eredményeket összevetve 

megnéztem a változásokat. A dinamikus tesztek során összesített változásokat a 4. 

táblázat foglalja össze. 

 

Sorszám Kód 

Dinamikus izomerő tesztek (db) 

 Hasizom erő-teszt Hátizom erő-teszt 
Alsó végtag  

izomerő-teszt 

Felső végtag izomerő-

teszt 

Kiindulás Visszamérés Kiindulás Visszamérés Kiindulás Visszamérés Kiindulás Visszamérés 

1. Gy.Zs. Á Á K K Á K K K 

2. B.M. K K K Á Á K Á GY 

3. K. E. GY Á GY Á GY Á GY GY 

4. B. E. GY Á GY GY Á K GY GY 

5. G.D.  GY Á Á GY Á Á Á K 

6. B.B. K K Á GY K Á K K 

7. F.D. Á Á Á Á K Á Á Á 

8. Gy.Cs. Á K K GY K K K K 

9. G.M. GY Á GY GY Á K GY K 

10. L.H. GY Á Á Á GY Á GY GY 

11. G.G. Á Á K K Á GY GY GY 

12. H.Á. Á Á GY GY GY GY GY K 

13. N.F. GY GY Á Á GY GY Á Á 

14. L.A. Á Á Á GY GY Á K K 

15. J.A. Á GY GY GY Á Á GY K 

4. táblázat: Hallgatók dinamikus izomerő-tesztjeinek eredményei tornaprogram 

előtt és után (n=15) (GY= Gyenge, Á=Átlagos, K=Kiváló) 

 

A Hasizom erő-teszt során a gyenge kategóriába 6 fő, az átlagosba 7, és a kiválóba 2 

fő tartozott. Kategória váltás a terápia eredményeként 8 fő esetén történt, 7 főnek 

javult az eredménye,  8 főnek stagnált és 1 főnek pedig romlott az állapota. 

A hátizom erejét mérő tesztnél a gyenge kategóriába 5 fő tartozott, az átlagosba 6 fő, 

és a kiválóba pedig 4 fő tartozott. Összesen 6 főnek sikerült kategóriát váltani, 1 főnek 

javult az állapota, 9 főnek stagnált, és 5 főnek pedig romlott a teljesítménye. 
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Az Alsó végtag izomerő-tesztnél 5 fő a gyenge, 7 fő az átlagos, és 3 fő a kiváló 

kategóriába került. A kategória váltás 10 fő esetén történt, 7 fő esetén javult, 5 főnek 

stagnált, és 3 főnek pedig romlott az eredménye a terápia után. 

A Felső végtag izomerő-teszt során gyenge kategóriába 7 fő került, az átlagosba 4 fő, 

és a kiválóba pedig 4 fő. Kategória váltás 5 fő esetében történt,  4 főnek javult, 1 

főnek romlott és 10 fő esetén nem történt változás. Azok közül, akik javítottak a 

terápia előtti eredményhez képest, a 4 fő közül 3 esetben két kategóriát is váltottak. 

A statikus tesztek tornaprogram előtti és utáni csoportosítás eredményeinek 

változását pedig a 5. táblázat tartalmazza. 

 

Sorszám Kód 

Statikus izomerő tesztek (mp) 

Statikus hasizom 

 erő-teszt 

Statikus hátizom  

erő-teszt 

Plank pozíció  

tartása 

Lovagló állás  

teszt 

Kiindulás Visszamérés Kiindulás Visszamérés Kiindulás Visszamérés Kiindulás Visszamérés 

1. Gy.Zs. 
K K K K K K K K 

2. B.M. 
K K K K Á K Á Á 

3. K. E. 
GY GY GY GY GY GY GY GY 

4. B. E. 
GY Á K K Á Á Á Á 

5. G.D. 
Á K K K GY Á Á Á 

6. B.B. 
K K K K K K K K 

7. F.D. 
K K Á K Á K Á K 

8. Gy.Cs. 
K K K K K K Á K 

9. G.M. 
K K Á Á GY K GY K 

10. L.H. 
GY GY GY GY GY GY GY GY 

11. G.G. 
K K K K GY GY GY Á 

12. H.Á. 
K K Á GY GY GY GY GY 

13. N.F. 
GY K GY GY GY Á GY Á 

14. L.A. 
GY K Á K Á K K Á 

15. J.A. 
Á K Á K Á Á GY GY 

5. táblázat: Hallgatók statikus izomerő-tesztjeinek eredményei tornaprogram előtt 

és után (n=15) (GY= Gyenge, Á=Átlagos, K=Kiváló) 
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Az első statikus izomerő teszt során a gyenge kategóriába 5 fő került, az átlagosba 2 

és a kiválóba 8 fő. Kategória váltás 5 fő esetén történt, akik mind javítottak a terápia 

előtti teljesítményükön, illetve 2 fő esetén sikerült két kategóriát is javítani. 10 főnek 

stagnált az eredménye és romlás egyetlen hallgató esetén sem történt. 

A Statikus hátizom erő-tesztnél kapott eredmények alapján 3 fő tartozott a gyenge, 5 

fő az átlagos, és 7 fő a kiváló kategóriába. 4 fő esetén történt változás, mégpedig 3 

főnek javult, 11 főnek stagnált és 1 főnek romlott a teljesítménye. 

A Plank pozíció tartása során 7 fő tartozott a gyenge, 5 fő az átlagos, és 3 fő a kiváló 

kategóriába. Kategória váltás 6 főnél történt, akik közül 5 főnek egy kategóriát és 1 

főnek pedig két kategóriát is sikerült váltania. 9 fő esetén nem történt változás és itt 

sem volt olyan hallgató, aki rontott volna az eredményén. 

A Lovagló állás teszt során a gyenge kategóriába 7 fő, az átlagosba 5 fő, és a kiválóba 

pedig 3 fő került. Kategóriát 6 főnek sikerült váltani, 5 főnek javult, 9 főnek stagnált 

és 1 főnek pedig romlott az állapota. 
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5.2. Egyensúlyi tesztek 

Kutatásom következő lépése a hallgatók egyensúlyának objektív felmérése volt. Ezen 

vizsgálat részletes adatait táblázatba foglalva a VII, VIII, XI és XII. számú melléklet 

tartalmazza.  

Statikus egyensúlyi tesztek  

Az első vizsgált egyensúlyi teszt a Flamingó teszt volt. Az 22. ábra az átlagosan elért 

eredményeket mutatja nemek közötti eloszlást tekintve. Az ábra alapján láthatjuk, 

hogy az első felmérés során a nők a bal lábukon állva, jobb lábukat átlagosan 0,88-

szor tették le, míg a jobb lábukon állva, bal lábukat átlagosan 1,13-szor nem tudták 

fent tartani. A férfiak pedig 3,57-szer és 2,43-szor vétettek hibát átlagosan. 

A visszamérés során ezek a számok a következőképp alakultak: a nők jobb lábukat 

átlagosan 1,38-szor, illetve bal lábukat 1,50-szer tették le, míg a férfiak ugyanezt 

átlagosan 1,00-szer és 0,43-szor nem tudták megtartani. A nemek eloszlását tekintve 

a férfiaknál javulást láthatunk, míg a nőknél romlás figyelhető meg az eredményeket 

tekintve. 

 

 

22. ábra: Flamingó teszt átlag eredményei a nemek közötti eloszlás tekintetében 

(n=15) 

 

Ezután következett az Egy lábon állás teszt, melyet a résztvevők csukott szemmel 

végezték el. Az átlagos eredményeket a 23. ábra mutatja. A tornaprogram előtt a nők 
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átlagosan 2,88-szor tették le a jobb lábukat, a bal lábukat szintén 2,88-szor. A férfiak 

pedig 3,29-szer és 2,43-szor vétettek hibát átlagosan. 

A visszamérés során ezek a számok az alábbi módon alakultak: a nők jobb lábukat 

átlagosan 0,88-szor, illetve bal lábukat pedig 0,86-szer tették le, míg a férfiak 

ugyanezt átlagosan 0,86-szor és 0,29-szer nem tudták megtartani. Megfigyelhető a 

nemek eloszlását tekintve, hogy mind nőknél és a férfiaknál is javulás történt. 

 

 

23. ábra: Egy lábon állás teszt átlag eredményei a nemek közötti eloszlás 

tekintetében (n=15) 

 

Dinamikus egyensúlyi tesztek  

A dinamikus egyensúlyt elsőnek a Vonaljárási teszttel mértük fel. A teszt kivitelezése 

során azt vizsgáltuk, hogy hányszor veszíti el a vizsgált személy az egyensúlyát 

(meginog, kilép stb.). Az adatokat az 24. ábra segítségével rögzítettem. Az első mérés 

során a női hallgatók átlagosan 1,88-szor, míg a férfiak 0,14-szer léptek le a vonalról.  

A visszamérés során a nőknél átlagosan 0,63 lett az eredmény, a két mérés között 

33,51%-os javulás figyelhető meg. A férfiaknál pedig elmondható, hogy senki sem 

vétett hibát a második mérést követően.  
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24. ábra: Vonaljárási teszt átlag eredményei a nemek közötti eloszlás tekintetében 

(n=15) 

 

A következő tesztünk a Vonaljárási teszt volt, csukott szemmel. A felmérés során 

kapott átlagértékeket a 25. ábra szemlélteti. Az eredmények azt mutatják, hogy a nők 

csukott szemmel átlagosan 5,63-szor vétettek hibát, míg a férfiak 1,86-szor. 

A második mérést követően a nőknél 2,88, míg a férfiaknál 1,57 lett az 

átlageredmény. A nőknél 51,15%-os változás történt, amely azt mutatja, hogy az első 

méréshez képest 50%-kal jobban teljesítettek a visszamérés során. A férfiaknál pedig 

15,59%-os változás történt.  

 

 

25. ábra: Vonaljárási teszt (csukott szemmel) átlag eredményei a nemek közötti 

eloszlás tekintetében (n=15) 
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5.3. Állóképesség 

A 60 méteres futáspróbát a hallgatók átlagosan 10,44 sec. alatt teljesítették. A női 

hallgatók átlagosan 11,57 sec alatt tették meg, a leggyorsabb 9,61 sec alatt, míg a 

leglassabb 14,29 sec alatt teljesítette. A férfiak átlagosan 9,16 sec alatt teljesítették a 

távot, a leggyorsabb 8,31 sec alatt, míg a leglassabb 11,11 sec alatt. A felmérések 

során kapott eredményeket a XIII. melléklet tartalmazza.  

A visszamérés során a női hallgatók esetében 1 fő kivételével mindenki javított az 

első felmérés utáni eredményén, míg a férfiak közül 3 főnek javult és 4 főnek 

változatlan maradt az eredménye. Az első és második felmérés eredményeit 

összevetve láthatjuk, hogy 15 főből 10 főnek javult és 5 főnek pedig változatlan 

maradt a teszt során elért eredménye. 

Az egyéni változásokat az 26. ábrán szemléltettem. 

 

 

26. ábra: 60 méteres futás teszt során elért eredmények összehasonlítása (n=15) 
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5.4. Kérdőív eredménye 

A következőkben szeretném bemutatni a kérdőíves vizsgálatom eredményeit. A 

mozgásprogramok megkezdése, és a vizsgálatok elvégzése előtt a hallgatók 

kitöltöttek egy szubjektív kérdőívet. A kérdőív a programban résztvevő hallgatók 

életmódját és sportolási szokásait mérte fel. Ennek segítségével vizsgáltuk a hallgatók 

sportolásának gyakoriságát, időtartamát, és annak intenzitását.  

Az első kérdés alapján a következő eredményeket kaptuk, amelyet az 1. diagram 

mutat be. Összesen a 15 hallgató közül 11 hallgató mozog aktívan, a csoportnak 

73,33%-a. A legnépszerűbb szabadidős tevékenységek a séta, futás, kerékpározás és 

túrázás volt. 4 hallgató egyáltalán nem végez semmilyen szabadidős tevékenységet 

sem.  

 

 

1. diagram: Végzel-e valamilyen szabadidős tevékenységet? Ha igen, mit? 

 

Arra a kérdésre, hogy sportolnak-e olyan válaszokat kaptunk, mint a labdajátékok 

(foci, kézilabda és röplabda), a kerékpározás és otthoni edzés, de van, aki az úszást, 

aerobicot, futást választotta.  
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A következő kérdésre a 11 válaszadó közül 6 fő írta, hogy időhiány miatt nem végez 

mozgásos tevékenységet és 5 fő válaszolta azt, hogy nincs kedve hozzá.  

Arra a kérdésre, hogy mióta sportolnak 3 hallgató 1-5 év közötti időtartományban, 5-

10 év között 5 fő és 3 fő válaszolta azt, hogy több mint 10 éve sportol rendszeresen. 

A fizikai aktivitás gyakoriságára vonatkozó kérdésre adott válaszok alapján a 

hallgatók közül 1 fő 1 alkalommal, 7 fő 2 alkalommal, 2 fő 3 alkalommal és 3 fő 

hetente 4 alkalommal végzi az általa választott mozgásformát. 

A hatodik kérdésre 9 fő válaszolta azt, hogy egy alkalommal 1,5 és 2 óra közötti 

intervallumban végzik az adott mozgásformát. Négyen alkalmanként kevesebb, mint 

1,5 órát, kilencen több mint 1,5 és 2 óra közötti időtartamban, ketten pedig 

alkalmanként több mint 2 órát sportolnak. 

Az utolsó kérdésre a következő válaszokat kaptuk: 6 fő kevesebb, mint 2 órát, szintén 

6 fő 2 és 4 óra közötti időtartamban és 3 fő több mint 4 órát tölt el naponta televízió 

vagy számítógép előtt. 
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6. Megbeszélés, következtetések 

 

Az eredmények összegzését követően megvizsgálom a hipotéziseimet. 

Az első feltételezésem, miszerint a 18-23 éves korcsoport állóképessége nem 

kielégítő részben beigazolódott. Az első felmérésem bebizonyította, hogy a hallgatók 

állóképessége nem kielégítő, hiszen az első mérés minden tesztjénél volt olyan 

hallgató, aki a „gyenge” kategóriába tartozott. A tornaprogram utáni visszamérés 

során is minden tesztnél volt olyan hallgató, aki a „gyenge” kategóriába került. Egy 

teszt során, a Hátizom erő-tesztnél jelentős romlást tapasztaltunk a visszamérés során, 

amelynél 5 főnek romlott a teljesítménye , oly mértékben, hogy kategóriát is váltott. 

A tesztek többségében azonban sikerült kisebb-nagyobb mértékben javulást elérni és 

több hallgatónak is sikerült egy, vagy esetleg két kategóriát is javítania. A statikus 

izomerő teszteknél 2 teszt során egy hallgató sem rontott kategóriát, míg 2 tesztnél is 

csak 1-1 hallgatónál történt kategóriaváltás a negatív irányba. 

A második feltételezésem, miszerint a célzott mozgásterápia hatására az állóképesség 

javulni fog beigazolódott, hiszen 15 főből 10 főnek javult az eredménye. A nemek 

tekintetében a női hallgatóknál 1 fő kivételével mindenki javított az első felmérés 

utáni eredményén, míg a férfi hallgatók közül 3 főnek javult és 4 főnek változatlan 

maradt az eredménye.  

A harmadik feltételezésem, miszerint az izomerő növekedésével a koordinációs 

képesség javulni fog beigazolódott. Egy teszt tekintetében, az Egy lábon állás 

síkfelületen (csukott szemmel) teszt során a javulás mértéke jelentősebb volt, hiszen 

a 15 főből 2 hallgató kivételével mindenkinél javulást értünk el. A Flamingó teszt 

során 6 főnél, az Egy lábon állás síkfelületen (csukott szemmel) tesztnél 13 főnél, a 

Vonaljárási teszt (fordulattal és nyitott szemmel) során 5 főnél, és az utolsó, 

Vonaljárási teszt (csukott szemmel) során 8 főnél értünk el javulást.  

Kutatásom alapján elmondhatjuk, hogy az összes fejleszteni kívánt képesség kisebb-

nagyobb mértékben is, de minden esetben pozitív irányú változást mutatott az 

általunk összeállított mozgásprogramot követően. A felmérések után arra a 

következtetésre jutottam, hogy a 12 alkalom azonban nem elég ahhoz, hogy nagy 

változásokat érjek el, hiszen az állóképességet hosszabb távon, valamint rendszeresen 
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végzett tréningek során tudnám fejleszteni. Fontos lenne, hogy egész életünk 

folyamán, valamilyen rendszeres testmozgást folytassunk ahhoz, hogy az 

állóképesség és az erőnlét ne mutasson romló tendenciát.  
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7. Összefoglalás 

 

Szakdolgozatomban a mozgásszegény életmód hatásait vizsgáltam egyetemisták 

körében. Kutatásomban átfogó képet szerettem volna kapni az állóképességi tréning 

hatásáról, az egyensúly felméréséről és fejleszthetőségéről. Munkám során egyik 

célom az volt, hogy felmérjem a 18-23 évesek állóképességi szintjét. Másik célom az 

volt, hogy célzott mozgásterápiával az állóképeséget fejlesszem. Vizsgálatomat a 

Miskolci Egyetemen végeztem 18 és 23 éves korcsoport körében. A tréning 12 

alkalomból állt, amit 6 héten át végeztem heti 2 alkalommal.  

A felmérésemben 15 hallgató vett részt. Vizsgálatom során a tornaprogram előtt 

felmértem a csoport izom erejét és egyensúlyi állapotát statikus és dinamikus 

egyensúlyi tesztekkel, valamint egy kérdőív segítségével képet kaptam az 

egyetemisták életmódjáról, sportolási szokásairól. A 12 alkalmas tornaprogram után 

elvégeztem a visszaméréseket.  

Kutató munkámat eredményesnek ítéltem, valamint a hallgatók hozzáállását 

mindvégig pozitívnak véltem, mind a felmérés és a tornaprogram során. Az 

állóképesség területén végzett felmérések során arra a következtetésre jutottam, 

mozgásprogram sikeres volt, azonban jelentősebb, szemmel látható változást, 

hosszabb távú kezeléssel tudtam volna elérni. A hallgatók többsége továbbá azt is 

elmondta, hogy hasznos volt számára a tréning, javult a közérzetük ennek 

köszönhetően és kedvet kaptak további mozgásos tevékenység folytatásához, amelyet 

rendszeresen is végeznének.  
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9. Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak a 

diplomamunkám elkészítéséhez.  

Először is szeretnék köszönetet mondani konzulensemnek, Miklósi Dittának, aki 

szakmaiságával, hasznos tanácsaival segítette, figyelemmel kísérte munkámat és 

önálló munkavégzésre ösztökélt. 

Köszönöm azoknak a hallgatóknak, kollégista társaimnak és csoporttársaimnak, akik 

részt vettek a diplomamunkámhoz szükséges felmérésben és tornaprogramban. 

Végül szeretném megköszönni a szüleimnek, a testvéremnek és a páromnak, hogy 

mindvégig mellettem álltak a tanulmányaim alatt, bíztattak és segítették munkámat 

szeretetükkel, türelmükkel.  

 

 



 

Mellékletek 

 

I. sz. melléklet: Beleegyező nyilatkozat  

II. sz. melléklet: Fizikai képességeket mérő vizsgálati lap 

III. sz. melléklet: Kérdőív 

IV. számú melléklet: Alapadatok 

V. sz. melléklet: Dinamikus izomerő-tesztek (kiindulási eredmények táblázat)  

VI. sz. melléklet: Statikus izomerő-tesztek (kiindulási eredmények táblázat)  

VII. sz. melléklet: Statikus egyensúlyi tesztek (kiindulási eredmények táblázat)  

VIII. sz. melléklet: Dinamikus egyensúlyi tesztek (kiindulási eredmények táblázat)  

IX. sz. melléklet: Dinamikus izomerő-tesztek (visszamérés eredmények táblázat)  

X. sz. melléklet: Statikus izomerő-tesztek (visszamérés eredmények táblázat)  

XI. sz. melléklet: Statikus egyensúlyi tesztek (visszamérés eredmények táblázat)  

XII. sz. melléklet: Dinamikus egyensúlyi tesztek (visszamérés eredmények táblázat)  

XIII. sz. melléklet: Rövidtávú állóképeség (kiindulási és visszamérés eredmények 

táblázat)  

  



 
 

I. számú melléklet 

 

Belegyező nyilatkozat 

 
Én  ................................................................ beleegyezem, hogy részt veszek Méhész 

Bianka „Az állóképesség felmérése és fejlesztése célzott mozgásterápia által 18-23 

éves korcsoport esetén” című kutatásában. Kitöltöm a szükséges kérdőívet és 

vállalom, hogy megjelenek a szükséges vizsgálaton a kezelések előtt és után, 

valamint a 12 alkalmas tornán. 

 

 

Kelt.: .........................  

 ..................................  

Aláírás 



 
 

II. számú melléklet 

 

Vizsgálati lap 

 

I. Alapadatok 

Kód (név):                                                         Testsúly: 

Születési dátum:                                                Testmagasság: 

Nem: 

Egyéb információk: 

 

II. Tesztek 

Vizsgálati módszer Első felmérés Második felmérés 

 

Statikus koordinációs-egyensúlyi tesztek 

Flamingó teszt (60 sec) 
J:                             db 

B:                            db 

J:                             db 

B:                            db 

Egy lábon állás teszt 
J:                             db 

B:                            db 

J:                             db 

B:                            db 

Dinamikus koordinációs-egyensúlyi tesztek 

Vonaljárási teszt 

(fordulattal és nyitott 

szemmel) 

                                db 

                                db 

                                db 

                                db 

Vonaljárási teszt  

(csukott szemmel) 

                                db 

                                db 

                                db 

                                db 

 

 

Dinamikus izomerő tesztek 

Hasizom erő-teszt                                 db                                 db 

Hátizom erő-teszt                                 db                                 db 

Alsó végtag izomerő-teszt                                 db                                 db 



 
 

Felső végtag izomerő-teszt                                 db 

 
                                db 

Statikus izomerő tesztek 

Statikus hasizom erő-teszt                                 db                                 db 

Statikus hátizom erő-teszt                                 db                                 db 

Lovagló állás teszt                                 db                                 db 

Plank pozíció tartása                                 db                                 db 

Állóképesség 

Rövidtávú állóképesség                                 sec                                 sec 

 

Dátum:  .............................. 

 .....................................................  

Kezelést végző aláírása 

  



 
 

III. számú melléklet 

Kérdőív 

 

Kód:  ...............................................  

Nem:  ..............................................  

Születési dátum:  ......................................  

 

Életmóddal kapcsolatos kérdések 

1. Végzel-e valamilyen szabadidős tevékenységet? Ha igen, mit? 

  ......................................................................................   

2. Sportolsz? Ha igen, mit?  

 .......................................................................................  

3. Ha nem, miért nem? (időhiány, nincs kedvem, stb.): 

 .......................................................................................  

4. Mióta sportolsz? 

 .......................................................................................  

5. Heti hány alkalommal? 

 .......................................................................................  

6. Egy alkalom hány óra? 

 .......................................................................................  

7. Naponta mennyi időt töltesz a számítógép és televízió előtt? (óra):   2<      2-4      <4 

  



 
 

IV. számú melléklet 

 

Sorszám Kód 

Alapadatok 

Nem  Életkor Testsúly (kg) Testmagasság (cm) 

1. Gy.Zs. 1 22,5 52,2 160,7 

2. B.M. 1 18,8 56,7 163,1 

3. K. E. 1 20,8 70,3 160,5 

4. B. E. 1 22,6 89,6 158,5 

5. G.D.  2 21 82,6 171,8 

6. B.B. 2 19,8 82,1 167,1 

7. F.D. 1 22 48,4 157,6 

8. Gy.Cs. 2 20,5 76,5 171,4 

9. G.M. 2 21,7 70,8 173,2 

10. L.H. 1 20 58,2 168,5 

11. G.G. 1 20,5 51,5 160,9 

12. H.Á. 2 22,8 122,3 187,1 

13. N.F. 1 23 56,5 165,3 

14. L.A. 2 22,1 90,2 176,8 

15. J.A. 2 18,8 75,1 186,1 

 

Jelmagyarázat:  

1. nő 

2. férfi 

  



 
 

V. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Kiindulás 

Dinamikus izomerő tesztek (db) 

 Hasizom 

erő-teszt 

Hátizom 

erő-teszt 

Felső végtag 

izomerő-teszt 

Alsó végtag 

izomerő-teszt 

1. Gy.Zs. 37 52 39 35 

2. B.M. 51 60 31 40 

3. K. E. 33 40 15 25 

4. B. E. 29 30 19 39 

5. G.D.  25 57 25 41 

6. B.B. 58 57 41 48 

7. F.D. 40 43 34 47 

8. Gy.Cs. 45 66 38 56 

9. G.M. 30 46 20 38 

10. L.H. 33 50 12 25 

11. G.G. 37 61 22 36 

12. H.Á. 41 40 17 25 

13. N.F. 33 43 29 30 

14. L.A. 41 59 36 27 

15. J.A. 40 49 24 32 
 

 

VI. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Kiindulás 

Statikus izomerő tesztek (mp) 

Statikus hasizom 

erő-teszt 

Statikus hátizom 

erő-teszt 

Plank pozíció 

tartása 

Lovagló 

állás teszt 

1. Gy.Zs. 120 120 120 120 

2. B.M. 120 120 80 50 

3. K. E. 57 59 32 28 

4. B. E. 73 120 72 52 

5. G.D.  108 120 52 45 

6. B.B. 120 120 120 120 

7. F.D. 120 84 68 68 

8. Gy.Cs. 120 120 120 65 

9. G.M. 120 83 60 38 

10. L.H. 60 73 30 12 

11. G.G. 120 120 50 28 

12. H.Á. 120 85 34 33 

13. N.F. 87 61 31 27 

14. L.A. 68 70 67 94 

15. J.A. 102 90 72 31 



 
 

VII. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Kiindulás 

Statikus egyensúlyi tesztek (db) 

Flamingó teszt 
Egy lábon állás síkfelületen (csukott 

szemmel)  

Bal Jobb Bal Jobb 

1. Gy.Zs. 0 0 1 1 

2. B.M. 1 0 1 2 

3. K. E. 5 6 11 5 

4. B. E. 0 1 4 6 

5. G.D.  4 1 6 3 

6. B.B. 2 1 2 3 

7. F.D. 0 0 0 1 

8. Gy.Cs. 0 0 0 1 

9. G.M. 1 1 2 0 

10. L.H. 0 0 0 0 

11. G.G. 0 0 0 1 

12. H.Á. 8 9 5 5 

13. N.F. 1 2 6 7 

14. L.A. 10 5 5 4 

15. J.A. 0 0 3 1 
 

VIII. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Kiindulás 

Dinamikus egyensúlyi tesztek (db) 

Vonaljárási teszt (fordulattal és 

nyitott szemmel) 

Vonaljárási teszt (csukott 

szemmel) 

1. Gy.Zs. 0 6 

2. B.M. 0 6 

3. K. E. 2 8 

4. B. E. 7 12 

5. G.D.  1 0 

6. B.B. 0 0 

7. F.D. 0 1 

8. Gy.Cs. 0 0 

9. G.M. 0 0 

10. L.H. 1 2 

11. G.G. 0 0 

12. H.Á. 0 6 

13. N.F. 5 10 

14. L.A. 0 1 

15. J.A. 0 6 
   



 
 

IX. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Visszamérés 

Dinamikus izomerő tesztek (db) 

 Hasizom 

erő-teszt 

Hátizom 

erő-teszt 

Felső végtag 

izomerő-teszt 

Alsó végtag 

izomerő-teszt 

1. Gy.Zs. 45 56 58 57 

2. B.M. 60 49 23 46 

3. K. E. 40 45 13 39 

4. B. E. 39 34 25 42 

5. G.D.  42 52 31 38 

6. B.B. 61 58 46 36 

7. F.D. 41 43 26 39 

8. Gy.Cs. 55 63 44 50 

9. G.M. 45 56 22 50 

10. L.H. 39 50 14 40 

11. G.G. 44 60 14 21 

12. H.Á. 38 46 20 23 

13. N.F. 34 42 33 30 

14. L.A. 45 61 33 32 

15. J.A. 34 36 27 34 
 

X. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Visszamérés 

Statikus izomerő tesztek (mp) 

Statikus hasizom 

erő-teszt 

Statikus hátizom 

erő-teszt 

 Plank pozíció 

tartása 

Lovagló állás 

teszt 

1. Gy.Zs. 120 120 120 120 

2. B.M. 120 120 110 80 

3. K. E. 44 42 35 29 

4. B. E. 102 120 83 63 

5. G.D.  120 120 78 68 

6. B.B. 120 120 120 120 

7. F.D. 120 120 100 81 

8. Gy.Cs. 120 120 120 120 

9. G.M. 120 93 120 90 

10. L.H. 29 60 32 21 

11. G.G. 120 102 57 58 

12. H.Á. 120 60 44 26 

13. N.F. 120 63 61 61 

14. L.A. 120 120 102 64 

15. J.A. 120 110 82 40 



 
 

XI. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Visszamérés 

Statikus egyensúlyi tesztek (db) 

Flamingó teszt 
Egy lábon állás síkfelületen 

(csukott szemmel)  

Bal Jobb Bal Jobb 

1. Gy.Zs. 0 0 0 0 

2. B.M. 1 1 0 0 

3. K. E. 0 2 1 2 

4. B. E. 6 2 4 3 

5. G.D.  2 0 3 2 

6. B.B. 0 0 2 0 

7. F.D. 1 1 0 0 

8. Gy.Cs. 0 0 0 0 

9. G.M. 0 0 1 0 

10. L.H. 0 1 0 0 

11. G.G. 0 1 1 2 

12. H.Á. 4 1 0 0 

13. N.F. 3 4 1 4 

14. L.A. 1 2 0 0 

15. J.A. 0 0 0 0 
 

XII. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Visszamérés 

Dinamikus egyensúlyi tesztek (db) 

Vonaljárási teszt (fordulattal és 

nyitott szemmel) 

Vonaljárási teszt (csukott 

szemmel) 

1. Gy.Zs. 1 2 

2. B.M. 0 4 

3. K. E. 0 5 

4. B. E. 4 1 

5. G.D.  0 0 

6. B.B. 0 3 

7. F.D. 0 1 

8. Gy.Cs. 0 2 

9. G.M. 0 0 

10. L.H. 0 0 

11. G.G. 0 1 

12. H.Á. 0 1 

13. N.F. 0 9 

14. L.A. 0 4 

15. J.A. 0 1 



 
 

XIII. számú melléklet 

Sorszám Kód 

Rövidtávú állóképesség (s) 

Kiindulás Visszamérés 

1. Gy.Zs. 10,56 10,42 

2. B.M. 9,61 9,37 

3. K. E. 12,48 11,78 

4. B. E. 14,29 14,11 

5. G.D.  9,66 9,28 

6. B.B. 8,73 8,76 

7. F.D. 10,42 10,21 

8. Gy.Cs. 8,53 9,37 

9. G.M. 8,31 8,16 

10. L.H. 11,23 10,22 

11. G.G. 11,01 10,96 

12. H.Á. 11,11 11,49 

13. N.F. 12,94 13,59 

14. L.A. 8,92 9,14 

15. J.A. 8,87 8,53 

 


