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I. Bevezetés  
 

Szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen a családomban a mozgás, a zene 

szeretete, az aktív kikapcsolódás, az egészséges táplálkozás születésemtől kezdve körbe 

vesz és követendő mintát szolgál. Kiskorom óta sportolok, bepillantást nyertem az élsport 

teljesítményközpontú felépítésébe és megtapasztaltam ezen „gépezet” egészséget 

nélkülöző mechanikáját, ami nagy impulzust jelentett az egészségfejlesztő 

gondolkodásom és megszállottságom kialakulásához. 

Egyetemi szakválasztásaimat már teljesen az egészség iránti érdeklődésem határozta, 

tanulmányaim során az egészséget komplex formában szerettem volna megismerni, 

tanulmányozni, így lettem középiskolai testnevelő tanár, egészségtantanár és 

mentálhigiénikus. 

Az egészség komplex megismerését követően a komplex látásmódon keresztül az 

egészség fejlesztésének hatékony módszerét kezdtem kutatni. 

A szegedi Tudományegyetem oktatójaként egyre többször találkozom kedvtelen, céltalan 

hallgatókkal, akik bár tudják, hogy melyek a káros szenvedélyek és hogy mozogni kell és 

helyesen táplálkozni, még sem szánják rá magukat az életmódjuk megváltoztatására. 

Kutatásomat éppen ezért főiskolás és egyetemi hallgatókon végeztem el, kipróbálva egy 

általam fejlesztett 3 hónapos egészségfejlesztési programcsomagot.  

A program meghirdetését követő óriási érdeklődés, aztán a programba bekerült hallgatók 

elszántsága és kitartása, azt bizonyítja számomra, hogy az értelmes egészség 

központúságot is magában hordozó rekreációs tevékenységek iránt meg van az igény, ami 

nagyon komoly életmódformáló hatást is ki tud váltani. Az egészségfejlesztő 

szakemberek egyik legfontosabb missziója az igények felkeltése, a célközönség aktív 

megszólítása kell legyen. 

A dolgozatban ismertetett egészségi állapot komplex fejlesztésére irányuló módszer 

kidolgozása és annak hatékonyságvizsgálata pedig a megvalósításhoz nyújt egy olcsóbb 

és egy költségesebb módszert, mely költségek eltörpülnek az egészséget helyreállító, 

rehabilitációs költségekhez képest és a pénzben nem kifejezhető életminőség hatásai 

mellett. 
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II. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők (irodalmi háttérrel) 
 
Az egészséget sokan sokféleképpen határozzák meg. Kinek a betegség hiánya, kinek a 

mindennapi tevékenységekre való képesség, kinek a jó erőnlét vagy éppen a jókedv, a 

boldogság állapota jelenti az egészséget. Egy biztos: egészségünk nem tekinthető statikus 

állapotnak, napról napra dinamikusan változik és számos tényező befolyásolja. Az 

egészség egyfajta alkalmazkodási készségként is felfogható, amellyel a körülöttünk lévő 

változásokra reagálunk. Sikeres adaptáció viszont csak megfelelő egészségi állapotban 

lehetséges. 

Az egészségi állapot értékelésekor az egészséget gyakran abszolút fogalomként 

értelmezik: vagy egészségesnek vagy betegnek minősítenek valakit. Az egészség 

fogalmának pontos és komplex, minden szempontra kiterjedő meghatározása szinte 

lehetetlen. Amikor tehát az mondjuk, hogy javítjuk az egészségi állapotot, akkor az 

egészség, az élet minőségének javítását, növelését értjük alatta [1]. 

Az egészség akkor válik igazán értékké, ha már elveszítettük. Az emberek mozgásos 

tevékenységek iránti velük született belső igénye a szocializáció, a társadalmi 

elvárásoknak való megfelelés, vagy megfeleltetés hatására (lásd a 7-8 éves kisgyerekek 

iskolapadba való kényszerítése órákon át) az évek múlásával fokozatosan csökken, a 

személyiség fejlődésének szenzibilis időszakaiban háttérbe tolódik. A felnőttkori 

rendszeresen végzett sporttevékenység motivációs tényezői között a mozgás iránti belső 

igény már csak, mint „egyik tényező” játszik szerepet, szemben a kisgyerekeknél 

megfigyelhető „A tényező” hatással.  

A fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hatása kiemelkedő, részben az inaktív életmód 

elterjedtsége miatt, részben azon egészséget befolyásoló körülmények nagy száma miatt, 

melyet a fizikai aktivitás hiánya befolyásol (pszichológiai válaszok, sokféle, sokszor 

halálos kimenetelű betegség kialakulása, mozgáskorlátozottság, mindennemű 

funkcionális kapacitás megváltozása, mentális egészség és életminőség alakulása). A 

lényeges egészségre gyakorolt hatások már mérsékelt napi aktivitás mellett is 

jelentkeznek. Ezek a tevékenységek nem igényelnek nagy szakértelmet, sem speciális 

felszerelést, vagy sportlétesítményt. 

Bevezetőmben a mozgás mellett más hagyományos (kor, végzettség, testtömeg index 

(BMI), dohányzás) egészséget befolyásoló tényezők hatását és interakcióját 

tanulmányozom, figyelembe véve a pszichoszociális hátteret is. 
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A rendszeres fizikai aktivitás egy vitalitásban, egészségben gazdagabb életet, ezáltal jobb 

közérzetet is biztosít, ami maga után vonja saját egészségi állapotunkról kialakult 

véleményünk javulását. 

 Számos, főleg külföldi tanulmány számol be a rendszeres rekreációs 

sporttevékenységek egészségmegőrző, illetve már fennálló krónikus betegségek esetén 

egészséghelyreállító hatásáról, mint a gyógyszeres kezelést támogató módszerről. 

1. A fizikai aktivitás és a mozgásszervi panaszok alakulása 

 A rendszeres rekreációs sporttevékenység a felnőtt lakosság körében csökkenti 

mind a nyaki-, mind az ágyéki gerincszakasz bántalmait, melyek gyakori velejárói a 

civilizált életmódból fakadó, a mozgató rendszert érő egyoldalú terhelésnek és a 

pszichoszociális stressz következtében fellépő krónikus izomfeszülésnek. 

A pszichoszociális környezet módosítása a kétkezi munkát végzők körében talán segít 

redukálni a hátfájás kialakulását [2]. 

 A vázizom rendellenességek azért válhattak jelentős közegészségügyi 

problémává, mert kiemelkedő szerepük van a mozgáskorlátozottság kialakulásában, a 

betegszabadság alakulásában, munkaképtelenné válásban, valamint a betegség miatt 

fellépő költségek növekedésében. A fokozottabb testmozgás összefüggésben áll a jobb 

funkcionális képességekkel és közérzettel, így az egészségfejlesztés egyik fontos eszköze 

kell legyen, ami javíthatja az életminőséget is. 

 

2. A fizikai aktivitás hatása a kardiovaszkuláris eseményekre és a kialakulásukat 

befolyásoló rizikótényezőkre 

 A rendszeres fizikai aktivitás jelentősen csökkenti a sokszor halálos kimenetelű 

koronáriás szívbetegségek (CHD) gyakoriságát, ami szoros összefüggésbe hozható a 

magas vérnyomásos betegségekkel [3]. 

A férfiaknál szignifikáns összefüggés áll fenn a fizikai aktivitás és a BMI között. 

 A fizikai aktivitás befolyásolja a mortalitásért felelős kockázati tényezőket a nem 

kövér férfiaknál és fiatalabb nőknél (<60). A nem túlsúlyos férfiaknál (BMI <27,02) az 

aktivitás kortól és végzettségtől függetlenül fordított összefüggésben volt a CHD 

mortalitással. A fiatalabb nőknél fokozott fizikai aktivitás esetén szignifikáns csökkenés 

mutatkozott a CHD elhalálozás mértékében [4]. 

Tény, hogy már mérsékelt intenzitású sporttevékenységnek is kimutatható védő hatása 

van a magas vérnyomásos betegségekkel szemben [5]. 
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3. A túlsúlyosság és az elhízottság összefüggése az egészséggel 

A felnőttkori súlygyarapodás mindkét nemnél összefüggésben állt szívbetegségek és azok 

halálos végkimenetelének megnövekedett kockázatával. Ezt a kockázatot módosítja a 

faji- és etnikai hovatartozás, akárcsak a nem és az életkor. 

Azok aránya, akik a túlsúlyos kategóriába sorolhatóak, viszonylag állandó maradt az 

előző 3 évtizedben, míg az elhízottság gyakorisága több mint 50%-al növekedett. Az 

amerikai felnőttek átlagos súlya az elmúlt 15 évben 3,6 kg-al nőtt. A súlygyarapodás 

összefüggésben állt a fizikai funkció és a vitalitás csökkenésével. A súlyváltozás sokkal 

erősebb összefüggést mutatott a fizikai egészséggel, mint a mentálissal. A súlyváltozás 

hatása, főleg a súlygyarapodás, éppen olyan erős hatással volt a 65 éven felüliekre, mint a 

fiatalabbakra [6]. 

 

4. Túlsúly, elhízás, magas vérnyomás 1, koronáriás szívbetegségek  

 Az elhízás, feltételezhetően a rizikófaktorokra gyakorolt hatása által, befolyásolja 

a CHD kialakulását. Ide sorolható a magas vérnyomás, a dyslipidémia, a glükóz 

tolerancia és a 2. típusú diabetes mellitus. 

 A magas vérnyomás megjelenése már a túlsúly relatív alacsony szintjeinél is 

gyakori. 

A kapcsolat a CHD kifejlődése és a túlsúly mértéke között módosulhat az életkor, a nem, 

a testzsír-eloszlás, a fittség foka és az etnikai hovatartozás révén. 

Az elhízottság az állandósult magas vérnyomással való kapcsolata révén szintén 

közreműködik elzáródásos szívbetegségek kialakulásában. 

A túlsúlyos nőknek nagyobb valószínűséggel voltak koronária artéria betegségek (CAD) 

kockázati tényezői, mint a normál testsúlyúaknak. Azoknál a nőknél, akik alávetették 

magukat a koronária angiográfiás vizsgálatnak (mert ischémia gyanúja állt fenn náluk) a 

magasabb, önbevalláson alapuló fizikai fittség eredmények összefüggést mutattak a CAD 

rizikó faktorok csökkent számával, a kevesebb angiográfiás CAD-dal és alacsonyabb 

kockázattal a kardiovaszkuláris elváltozások terén [7]. 

 Erősen elhízott betegeknél a kétoldali myopatia hirtelen halálhoz vezethet 

arithmiára való hajlam esetén. Jobb oldali szív diszfunkció szintén előfordulhat, 

másodlagosan obstruktív alvási apnoea-t vagy elhízási hypoventillációs szindrómát 

                                                 
1 Magas vérnyomás: ahol az átlag szisztolés vérnyomás >140 Hgmm, az átlagos diasztolés vérnyomás > 90 Hgmm, vagy az illető 
személy jelenleg vérnyomáscsökkentő gyógyszeres kezelés alatt áll. 
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kiváltva. A kutatási eredmények ismeretében az Amerikai Szív Szövetség a közelmúltban 

az elhízást is a CHD fő rizikótényezői közé sorolta. 

Egy nagy volumenű, közvetlen megfigyelésen alapuló vizsgálat azt találta, hogy a nem 

fitt, normál súlyú férfiaknak nagyobb esélyük van az elhalálozásra, mint azoknak a 

férfiaknak, akik fittek ugyan, de túlsúlyosak (BMI>27,8). 

 A vizsgálat ugyancsak kimutatta, hogy a nem fitt és túlsúlyos férfiaknak nagyobb 

esélyük van a cerebrovaszkuláris betegségek (CKD) okozta elhalálozásra. Emellett a 

nem-fitt férfiaknál volt a legmagasabb CKD-függő mortalitás, összevetve bármely BMI 

csoport fitt tagjaival. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy növekvő fittségi szint korrigálja a túlsúly egészségre 

gyakorolt negatív hatásainak némelyikét [8]. 

 A kardiorespiratorikus fittness erősen rizikócsökkentő hatásúnak bizonyult a 

kardiovaszkuláris betegségek prevenciójában, magas rizikójú populáció esetén [9], illetve 

a már kialakult magas vérnyomásos megbetegedések intervenciójában [10]. 

A cirkuid súlyzós edzésprogramokkal végzett kísérletekben a vizsgált személyek nem 

csak a kardiovaszkuláris fittségben értek el szignifikáns növekedést, de ugyanilyen 

javulást mutatott a kedélyállapotuk és a munkahelyi elégedettségük. Kiderült, hogy a 

munkahelyi követelmények összefüggésben álltak a dohányzással és a szisztolés 

vérnyomással. 

 Emellett a munka teher (magas munkahelyi követelmények és kis döntési 

mozgástér kombinációja) szignifikanciát mutat egy magasabb homocystein szinttel. A 

munkahelyi stressz összefüggésben van olyan tényezőkkel, amelyek kardiovaszkuláris 

betegségek kialakulásához vezethetnek [11]. 

 

5. Munka, alvás, életesemények 

 Egy Ausztráliában végzett felmérés azt mutatja, hogy a 18-23 éves nők életében 

bekövetkező események, mint a házasság, gyermekáldás, vagy munkavállalás, csökkentik 

a fizikai aktivitást. A férfiak esetében a mentális egészségi állapot pozitív összefüggést 

mutatott a fizikai aktivitással és a házassággal. A nem kielégítő egészségi állapot 

korrelációban állt a túlsúlyossággal és a dohányzás napi mennyiségével [12]. 

 A nőknél a házasság összefüggést mutatott az alacsony szintű fizikai aktivitással. 

A magasabb iskolázottság kapcsolatban állt a fokozott fizikai aktivitással. Az egyedül 

élés összefüggést mutatott a megnövekedett fizikai aktivitás szinttel. A növekvő BMI 

pedig kapcsolatban állt a csökkenő fizikai aktivitással.  
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 Fiatal, 25-34 év közötti dolgozó nők esetében kimutatták, hogy az ideális súly 

megtartásának fő akadályai közé tartozik a házasság, a gyereknevelés, a teljes munkaidő 

vagy a munkahelyi környezet (hosszú munkanapok, ülő munka, magas zsírtartalmú 

munkaebédek, munkahelyi rekreációs sporttevékenységek lehetőségeinek hiánya). 

Normális étkezési szokások és fizikai gyakorlás mellett a kimerültség is akadályozó 

tényezőnek bizonyult [13]. 

 Nem megfelelő alvási szokások kialakulásához az elhízottság mellett számos 

munkával, munkahellyel kapcsolatos, valamint életminőséget befolyásoló tényező is 

vezethet. 

Az ébredéssel kapcsolatos problémákat előre jelezte a magas munkahelyi 

követelményszint, az alacsony szociális támogatottság, a nemi megoszlás (férfiak), az 

alacsony életkor és a dohányzás. 

A nem megfelelő alváskondíciók kialakulásáért pl. a magasabb életkor [45], a nemi 

megoszlás (nők), a magas BMI és a fizikai gyakorlatok hiánya okolható. Fontos 

tényezője lehet a stressz és alvás kapcsolatának, ha a vizsgált személy még a 

szabadidejében sem képes abbahagyni a munkájával kapcsolatos aggodalmaskodást [14].  

 Egy kutatás igazolta, hogy a dolgozó nők jobb egészségi állapotnak örvendenek, 

mint háziasszony társaik. Ez az eredmény leginkább az alacsony iskolázottságú 

háztartásbeliekhez viszonyítva volt szembetűnő. 

Az alacsony iskolázottságú dolgozó nők körében a családi kötelezettségek negatív 

hatással voltak az egészségi állapot indikátoraira, mint pl. az egészségi állapot 

önbecslése, krónikus betegségi állapot hiánya vagy a mentális egészségi állapot [15]. 

 A nem megbízható munkaszerződés és alacsony munkatársi támogatottság 

összefüggésben állt a rosszabbnak minősített, várható egészségi állapottal, illetve annak 

kilátásaival. Az állandó alkalmazotti státusz és a magas támogatottság esetében ez 

fordítva volt. A rögzített időtartamú alkalmazotti státusz jobb egészségi állapotot is 

jelzett, amely a munkahelyi biztonsággal lehet összefüggésben. A munkatársi 

támogatottság összefüggésben állt a jobb szubjektív egészségérzettel [16]. 

 A munkahelyi követelményszint összefüggést mutatott a dohányzással, a 

szisztolés vérnyomással, a döntési mozgásszabadság a koleszterol szinttel és a 

homocystein szinttel. 

 A munka teher (magas munkahelyi követelmények és a csekély döntési mozgástér 

kombinációja) szignifikáns kapcsolatot mutatott a homocystein magasabb szintjeivel 

[17]. 
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 A nőknél a szellemi munka és a magas munkahelyi kontroll összefüggést mutatott 

az egészséges táplálkozással. A munka okozta kimerültség pedig a fizikai inaktivitással. 

A munkából adódó kimerültség a férfiak esetében összefüggésben állt a magas 

alkoholfogyasztással. Alacsony munkaterhelés a nemdohányzó nőkre volt jellemző, míg 

a túlórázás a nemdohányzó férfiakra [18]. 

 

6. A dohányzás 

 R. E. McCabe és munkatársai 2004-es kutatásukban a dohányosoknál 

szignifikánsan magasabb értéket mértek a depresszió, az általános aggodalom és a 

distressz esetében [19]. 

 A perifériás artériás betegségben (PAD) szenvedő dohányzók és nemdohányzók 

esetében a fizikai gyakorlatok fokozták az ambuláns funkciókat, a napi fizikai aktivitást, 

a perifériás cirkulációt, az egészségfüggő életminőséget [20]. 

 M. Todd 2004-ben a napi negatív események, az érzékelt stressz, a dohányzás és a 

dohányzásra való késztetés kapcsolatait vizsgálta. A nem és a nikotinfüggőség módosító 

hatását szintén feltárták. Nagyobb számú negatív esemény vagy magasabb fokú érzékelt 

stressz hatására a résztvevők több száll cigarettát szívtak el, illetve erősebb volt a 

késztetésük a dohányzásra, mint egyébként. Ez a kapcsolat erősebbnek bizonyult 

férfiaknál, mint nőknél [21]. 

 A cigaretta alkalmi, kísérleti jelleggel történő kipróbálása elterjedt jelenség a 

főiskolások körében. Keveset tudunk arról, hogy mi különbözteti meg azt, aki idővel 

nikotinfüggővé válik attól, aki nem.  

 S. L. Kenford 2004-es kutatása szerint az alkalmi dohányosok 45%-a később 

sosem gyújtott rá, 35% -a alkalmi dohányos maradt, a maradék 20% naponta dohányzott. 

A cigarettázást tekinthetjük egyfajta farmakológiai megerősítő magatartásnak, mely során 

a nikotin felelős a függőség kialakulásáért. A dohányzás farmakológiai (toleranciával, 

elvonási tünetek) és nem farmokológiai (szokás fennmarad, habár a dohányos tisztában 

van az egészségügyi kockázatokkal, sőt negatív szociális és közvetlen környezeti nyomás 

éri) függőséget okoz. 

 A dohányzási szokások gyakorisága depressziósok körében magas és számukra a 

leszokás is nagyobb problémát okoz. 

Pozitív összefüggés van az alkoholfogyasztás és a dohányzás között is. Az alkoholisták 

80%-a dohányzik [22]. 
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 Bizonyítékok sora támasztja alá, hogy a nikotinfüggő emberek esetében kiemelten 

nagy a pszichiátriai betegségek kockázata [23]. 

 

 A serdülőkori dohányzási státusz nagyban befolyásolja a későbbi dohányzási 

magatartás alakulását. Speciális szociális szerepek – pl. alacsony iskolázottsági és 

szociális szint – szintén befolyásoló tényezők.  A dohányzással összefüggő 

kardiovaszkuláris kockázat magasabb az alacsony iskolázottsági szintű embereknél, főleg 

a férfiaknál. Ugyanakkor a dohányzás a magasabb szociális szinten elhelyezkedő nők 

körében elterjedtebb. 

A serdülők dohányzással kapcsolatos viselkedése eltér a felnőttekétől. A rokonok, társak 

és tanárok dohányzási szokásai befolyásolják a serdülőket. A cigarettázás a felnőttkorba 

lépést jelentő szertartásnak tűnik sokuk szemében.  

 Ahogy a dohányzók száma növekszik a serdülők közvetlen környezetében, úgy nő 

náluk a dohány- és alkoholfogyasztás kockázata is. 

 Szakemberek összehasonlították azokat a dohányosokat, akik véglegesen le 

akarnak szokni szenvedélyükről, azokkal, akik csak csökkenteni szeretnék a naponta 

elszívott cigaretta mennyiségét. 

 A két csoport között a következő különbségek adódtak: azok, akik csak szerettek 

volna kevesebbet dohányozni eleve több szálat szívtak naponta, kisebb motivációt 

mutattak a leszokásra, kevesebbszer kísérleteztek ezzel, több alkoholos italt fogyasztottak 

naponta és több egészségi problémájuk volt [24]. 

 A cigaretta árának szignifikáns negatív hatása van a dohányzás gyakoriságára és a 

szívott cigaretta minőségére a férfiak körében, ám a nőknél ez nincs így. A 

dohányzásellenes cikkek és a korlátozó jogszabályok mindkét nem esetében negatívan 

befolyásolják a dohányzás jelentkezését, viszont az elszívott cigaretta mennyiségére 

nincsenek hatással [25]. 

Spanyolországban a 16 évesnél idősebb ex-dohányosok esetében kimutatható volt, 

hogy az egészségi állapot javult a szenvedély abbahagyását követően, s végül elérte a 

soha nem dohányzók szintjét. Körükben az optimálisnál rosszabb egészségi állapot 

gyakorisága, növekedet a dohányzással töltött évek számával, de az elszívott mennyiség 

nem befolyásolta [26]. 

A dohányzás kezdetének éve erősen összefügg a naponta elszívott cigaretták számával. 

Így a megelőzésnek fontos szerepe van serdülőkorban [27]. 
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7. A rendszeres fizikai aktivitás hatása a mentális egészségre 

 Depressziós, illetve alacsony társas támogatottságban részesülő posztinfarktusos 

betegek utánkövetése során, a rendszeres fizikai aktivitást végzők között jelentősen 

alacsonyabb arányban jelentkezett kardiológiai esemény [28]. 

 Más vizsgálatok kimutatták, hogy a rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a 

depresszió kialakulásának kockázatát [29]. 

 A Mentális Egészség Nemzeti Intézet (The National Institute of Mental Health) 

kimutatásai szerint [30] a fizikai gyakorlás csökkenti a rendszeres aggódást, elősegíti a 

depresszió kezelését, segíti a személyiségjegyek, valamint a pszichológiai stresszre való 

reagálás javítását [31]. 

Kérdőíves és terheléses vizsgálat során a negatív viselkedés és a teljesítménybeli 

nehézségek (Beck Depression Inventory) negatív összefüggést mutattak az elmúlt év alatt 

nagyon magas intenzitású fizikai aktivitással töltött hónapok számával és ennek napi 

összegével. Az ön-hatékonyság pozitív összefüggést mutatott a fizikai aktivitás értékeivel 

és ez volt az egyetlen olyan érték, amely heti szinten pozitív korrelációt mutatott magas, 

vagy nagyon magas fizikai aktivitással töltött napok számával. 

 Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatal, egészséges emberek körében a magas 

szintű, rendszeres fizikai aktivitás összefüggést mutat az aktív megbirkózási stratégiával 

és a depressziós indexek alacsonyabb értékeivel. A vizsgálat eredményei támogatják a 

hipotézist, hogy a fizikai aktivitásban való részvétel, és nem a kardiovaszkuláris fittség az 

a faktor, mely összefüggést mutat a jobb mentális egészséggel és hangulattal [32]. 

 Kutatások bizonyítják, hogy a fizikai gyakorlatoknak és az antidepresszáns 

kezeléseknek szignifikáns neurokémiai és viselkedésben megnyilvánuló módosító hatásai 

vannak [33]. 

 A fizikai aktivitás a mozgás típusától függetlenül hatásosnak bizonyult a klinikai 

depresszió kezelésében [34]. A rendszeres fizikai aktivitás hatékonyan kiegészíti a 

farmako-, illetve pszichoterápiás kezeléseket. A humán vizsgálat eredményei a kombinált 

antidepresszáns és mozgás terápiát találták a leghatékonyabbnak a klinikai depresszió 

kezelésében [35]. 

 A serdülőkori fizikai aktivitást vizsgálva a depresszió és a fizikai aktivitás között 

negatív irányú összefüggést találtak [29]. 

 A fizikai aktivitás lelki egészségre és a pszichoszociális jóllétre gyakorolt hatása 

kevésbé alaposan vizsgált tényező, és úgy tűnik, erőteljesen függ az individuális és 

környezeti tényezőkből adódó különbségektől, melyek a biológiai hatásoknál kevésbé 
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megjósolhatóak. Így tehát a munkahelyi stressz is eléggé megfoghatatlan, nehéz mérni, 

hisz egyénenként változik a tűrőképesség és a kooperációs képesség [36]. 

 A megélt kontroll egy személyiség-jegy, mely hozzájárul a jólléthez. Kutatók arra 

jutottak, hogy a pszichológiai folyamatok, mint az életesemények feletti kontroll, alapját 

képezik az egészséggel kapcsolatban felmerülő szociális egyenlőtlenségeknek [37]. 

 A hosszabb időn keresztül végzett rendszeres fizikai aktivitás pozitív hatással van 

az önértékelésre és az önbizalomra [38], javítja a hangulatot, segíti a stressz leküzdését, 

csökkenti a depresszió és a szorongás tüneteit, javítja a hangulatot [39]. 

 Egy 18-45 év közötti nőkön végzett egészségfelmérés szerint már a viszonylag 

csekély mennyiségű fizikai aktivitásnak is jelentős hatása van a nők lelki egészségére. A 

rendszeres fizikai aktivitást végző nők a Beck-depresszió kérdőíven alacsonyabb 

pontszámot értek el, és általában jobb egészségi állapotnak örvendtek, mint a teljesen 

inaktív életmódot élők. Ez a különbség a már heti 1-2 alkalommal végzett 

sporttevékenység esetén is megmutatkozott [40]. 

 

8. A fizikai aktivitás iránti igény kialakulása 

 Dubbert átfogó cikke szerint számos tanulmány fókuszált az olyan mérsékelt 

fizikai aktivitásra, mely beépíthető az emberek mindennapjaiba és ezáltal életmódjuk 

szerves részévé válhat. Mindazonáltal a fizikai aktivitás alacsony szinten maradt a 

legtöbb alcsoportnál az elmúlt évtizedekben [38]. 

 Az inaktív szabadidő eltöltés gyakorisága fordított arányban áll az egyes országok 

kulturális és gazdasági fejlettségi szintjével. Annak valószínűsége, hogy valaki fizikai 

aktivitást végez, pozitív összefüggésben állt annak a meggyőződésnek az erősségével, 

hogy a fizikai aktivitás jótékony hatással van az egészségre.  

 Kiábrándító volt a kutatásban résztvevő egyetemisták tudása a mozgás szerepéről 

és az egészségről. Csak 40-60% tudta, hogy a fizikai aktivitás hiánya összefügg a 

szívbetegségek kialakulásának kockázatával. A diákok jelentős hányadánál a szabadidős 

fizikai aktivitás elmarad az ajánlott szinttől [41]. 

 Kutatók egyértelmű összefüggést találtak a serdülőkorban végzett 

sporttevékenység gyakorisága és minősége, illetve a később már dolgozó felnőtt lakosság 

rekreációs sporttevékenységgel töltött évei között. 

A serdülőkort követően a heti legalább egyszeri (nők) vagy kétszeri (férfiak) mozgással 

töltött idő a későbbi évek alatt összefüggést mutatott a fizikai aktivitással. A 

serdülőkorban végzett intenzív, kitartást igénylő sporttevékenységek és némely technikai 
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jártasságot igénylő mozgásformák a jelek szerint hatásosan elősegítik a felnőttkori fizikai 

aktivitás növekedését [42]. 

 

9. Egészségi állapot önbecslése 

 A rendszeres testmozgást végző egyének az egészségi állapotukat jobbnak ítélték 

meg, mint a mozgásos rekreációs tevékenységet nem végző egészséges személyek [43]. 

 Irodalmi adatok szerint az önbecslés az egészségi állapot egyik legmegbízhatóbb 

mutatója. Kiderül, hogy nemcsak spontán módon történő becslés játszik ebben szerepet, 

hanem egyfajta „jövőbe mutató tervként” erősíti azt a törekvést, hogy az illető 

megpróbálja egészségi állapotát az általa ideálisnak tekintetthez közelíteni [44]. 

 A szubjektív egészségi állapot önbecslése valódi indikátora az egészségi 

állapotnak a középkorú (35-63 éves), dolgozó populáció esetén [45]. 

 Az élet minden területén teljesíteni tudó emberek jobbnak ítélik meg saját 

egészségi állapotukat és kisebb valószínűséggel jelennek meg náluk krónikus betegségek 

[46]. 

 

10. Rendszeres fizikai aktivitást végzők 

 Annak ellenére, hogy számos országban jelentős erőfeszítések folynak a 

rendszeres mozgás népszerűsítésére, az elmúlt évek nemzetközi és hazai felmérései 

alapján csupán szerény mértékben nőtt a rendszeres fizikai aktivitást végzők száma. 

 Kanadában 1981-1998 között végzett utánkövetéses vizsgálat eredményei szerint, 

a fizikai inaktivitás szintje csak alig csökkent valamit a vizsgált időszak alatt, a vizsgálati 

periódus végén a férfiak 74%-a, a nők 77%-a inaktív életmódot folytatott [47]. 

 

Egy a Purdue Universityn végzett vizsgálat során 58 embert foglalkoztattak egy fizikai 

edzettségi programban, amely hetente háromszor 90-90 perces edzéseket jelentett. A jobb 

fizikai edzettséggel járó bizonyos biokémiai változások mellett a vizsgálat résztvevői 

kifejezetten személyiségi változáson is keresztül mentek. Nemcsak állóképességük javult, 

hanem önbizalmuk, magabiztosságuk is fokozódott, egyben nyitottabbakká váltak, 

jobban közeledtek csoportjuk más tagjaihoz. Pszichológiai szempontból érzelmileg 

stabilabbá váltak –írta a vizsgálatról készült beszámoló szerzője A. H. Ismail professzor 

[48]. 

Az aerob gyakorlatprogramban résztvevők számos kedvező változást mutattak bizonyos 

személyiség dimenziókban is. Általában lényegesen javult alvásuk minősége, közérzetük 
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és kevesebb feszültségtől, depressziótól szenvedtek. A korábban önmagukat nem sokra 

tartó vizsgálati személyek önértékelésében pedig határozott javulás volt tapasztalható 

[48]. 

A meditatív relaxációs eljárások alkalmazása és az aerob munka a szorongás 

csökkentésében egyaránt pozitív eredménnyel járt. Dr. Wesley E. Sime így foglalta össze 

következtetéseit: „Elképzelhető, hogy a kocogás nagyon megfelelő recept nélkül felírható 

kezelés lehet az erősen szorongó személyek esetében” [48]. 

Bebizonyították, hogy azok, akik rendszeresen aerob edzésmunkát végeznek és 

előírásszerűen változtatják étkezési szokásaikat, bizonyos kedvező hatást érnek el érzelmi 

és pszichés egyensúlyuk megteremtésében, amely egyensúly kihat a szubjektív egészségi 

állapotukra, ebből következően meghatározza a közérzetüket, hangulatukat is. 

 A rekreációs sporttevékenység idegélettani vonatkozásai is igazolják a mozgásos 

életmód jótékony hatását a hangulatra ill. a depresszióra, mely kapcsán szerotonin 

felszabadulás tapasztalható: testmozgás közben nő a szerotoninnal kommunikáló 

idegsejtek aktivitása az agyban [49]. A testmozgásnak a hangulatra gyakorolt hatása 

közismert. A rendszeres testmozgás olyan neuroendokrinológiai változásokat idéz elő, 

amelyek az antidepresszív farmakoterápia során figyelhetőek meg [50], ugyanakkor 

ellenállóbbá teszi a személyt a stresszhatásokkal szemben is [51] [52]. 

A 2002-es Hungaro Study reprezentatív felméréséből készített tanulmányunkban [53], az 

egészségi állapot már bizonyított kockázati tényezői közé integráltuk a rekreációs céllal 

végzett sporttevékenységet, mint független változót, ami kísérletet tesz egy komplexebb 

következtetés bemutatására. A rendszeres fizikai aktivitás a depresszív kórképet és az 

egészségi állapot szubjektív megítélését is pozitív irányba befolyásolja, függetlenül a 

kortól, nemtől és a végzettségtől. A szabadidő egy részének tudatos formálásában nagy 

szerepet kap a rendszeres sporttevékenység, amely könnyen életmódunk meghatározó 

részévé válhat. Fontos hangsúlyozni, hogy a heti egy alkalommal végzett mozgás is 

szintén jelentős - kevésbé szignifikáns, mint a hetente többször - pozitív irányú eltérést 

mutat az egyáltalán nem, vagy csak ritkán, rendszertelenül mozgók egészségi állapotához 

képest. A heti többszöri rendszerességgel végzett rekreációs sporttevékenységnek 

egészségvédő szerepe van a krónikus munkahelyi stressz egészségkárosító viszonyában. 

A munkahelyi stressz növeli a depresszív kórképződést, de a heti többszöri 

sporttevékenység ellensúlyozza azt. A munkahelyi stressz csökkenti a szubjektív 

egészségi állapot mértékét – a rekreációs sporttevékenység viszont jelentősen 

ellensúlyozza.  
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A Szegedi Tudományegyetem hallgatói között végzett egészségfejlesztési kutatásom, 

mely egy 3 hónapos intervenciós programnak minősül beleértve a felméréseket is, 

szorgalmi időszakban lett lebonyolítva, tehát munkahelyi környezetben. Ezért a kutatás 

alatt végzett vizsgálatok és módszerek a munkahelyi egészségfejlesztés eszköztárát és 

vizsgálatait gazdagíthatják, a kapott eredmények és összefüggések pedig a munkahelyi 

egészségfejlesztés hatékonyságát bizonyítják. 

A munkahelyi egészségfejlesztésnek nevezett eljárás nem csak arra irányul, hogy feltárja, 

majd kiküszöbölje a munkavállalók egészségére leselkedő veszélyeket - s ily módon 

megelőzze az egészség romlását, vagyis a betegség kialakulását - hanem a 

munkavállalókat megpróbálja saját egészségi állapotuk alakításának aktív részesévé 

tenni. Ehhez próbál minél több lehetőséget biztosítani a folyton változó igényeket és 

szakmai hátteret alapul véve [55]. 

A sikeres intervenciós programok alapvetése kell, hogy legyen az egészség egységes 

értelmezése. A hatékony egészségfejlesztési stratégiák az egészséget kockáztató 

összefüggésekből kell kiinduljanak és az akció tervekben is ezek együttes 

megjelenítésével kell a konkrét programokat kidolgozni. Az egyes változók hatásainak 

sorrendbe állításával kimutathatóvá vált, hogy a leginkább befolyásoló tényezőket 

(életkor, nem) mi magunk nem tudjuk befolyásolni, de mint rizikófaktor tudatosításával, 

és a további akaratunktól függő változók (sporttevékenység, dohányzás, BMI) egészségi 

állapotra gyakorolt pozitív vagy negatív hatásainak ismertetésével, már igen motiválttá 

tehetjük az adott célcsoportot egészségük fejlesztése érdekében.  

 

11. Egészségfejlesztés 

Az Ottawa Vharta öt pontban fejtette ki a korszerű egészségfejlesztés főbb elveit és 

kulcsterületeit. Ezek: 

• az egészséget támogató társadalompolitika fejlesztése; 

• az egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása; 

• közösségi cselekvés; 

• az egészséges élet egyéni készségeinek erősítése; 

• az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyozása. 

Az egészségfejlesztésben három fő cselekvési irányt kell követni: fel kell karolni az 

egészség ügyét minden fórumon; az egészségfejlesztés cselekvő részesévé kell tenni a 

társadalom különböző csoportjait; iletve intenzív mediációt kell folytatni. 
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Az egészségfejlesztők munkáját segíti, hogy széles és megbízható tudásbázissal 

rendelkezünk azokról a determinánsokról, amelyek a népesség egészségi állapotának 

tartós javulását eredményezték. 

A nyugati világ átalakuló értékrendjének alapeszméi között mára egyértelműen teret 

nyert a társadalmi igazságosság, az egyenlőség és szolidarítás, az egészség témakörében 

pedig olyan fogalmakkal dolgozunk, mint az egészségnyereség, a tudományos 

bizonyíték, a hatékonyság, illteve a fenntarthatóság. 

Az egészségfejlesztés tudásalapú vagy modern felfogása (1. Ottawai és Bangkoki Charta) 

szerint az egészség előfeltételei pl. az oktatás, a biztos jövedelem, a társadalmi 

igazságosság. 

A Bangkoki Charta az egészségfejlesztést olyan folyamatként határozza meg, amelynek 

során képessé tesszük az embereket arra, hogy fokozott mértékben tudják kontrollálni 

saját egészségüket, a rá ható tényezőket, így javítva egészségi állapotukat. 

A komplexitás és a módszertan egybetartozó fogalmak az egészségfejlesztésben. A 

közösségekben végrehajtott egészségfejlesztési programok több tudományág, több 

nehezen mérhető változó és a gyorsan átalakuló színterek bonyolult keverékét foglalják 

magukban. A több változót felölelő cselekvési területek megértése bonyolult módszertant 

és kellő időt követel meg az ok-okozati öszefüggések feltárása érdekében. 

A bizonyíték nem más, mint működő, bevált dolgokról való szilárd tudásbázis, a 

hatékonyság pedig a tudományos bizonyíték alkalmazhatóságáról való közmegegyezés. 

A haladás érdekében az egészségfejlesztésben sokkal több olyan konkrét beavatkozás 

szükséges, melyek a legjobb gyakorlati modelleken alapulnak, illetve ezeket átfogó, 

rendszerszintű értékelésnek kell alávetni, továbbá szükség van a bizonyítékok és az 

értékelés jobb elméleti modelljeire is. [56] 

 

A bevezetésben összegyűjtött kutatási eredmények bepillantást adnak az életmód 

rizikófaktorokra gyakorolt, többszörösen összetett struktúrájára. 

Az egészség komplex értelmezéséből kiindulva és az egészségre ható tényezőket 

részletesen vizsgálva megállapítható, hogy a rendszeres rekreációs céllal végzett 

sporttevékenység, – melynek indíttatása nem a teljesítmény-, hanem az egészség 

központúság – minőségi életet, azaz egy fenntartható és fejleszthető életminőséget tud 

garantálni. 
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III. Célkitűzések, feltételezések, feladatok 
A mozgásos életmód fontossága számos vizsgálat értékelésénél megjelenik, mely 

eredményeket célszerű lenne egy adott egészségfejlesztési stratégia célkitűzései szerint 

összeállítani és hatékony intervenciós programok alapanyagaként felhasználni. A doktori 

értekezés hatékonyságvizsgálata ezen elgondolás alapján készült az életminőség és a 

mozgásos életmód központba helyezésével. 

A fizikai aktivitás növelése, a mozgásos életmód kialakítása az egyik leggazdaságosabb 

módja mind az életminőség, mind az egészségesen töltött életévek számának 

növelésének. A vizsgálat célcsoportját alkotó főiskolás és egyetemi hallgatók már 

kialakult szokásrendszerrel, önállósággal és társadalmi státusszal rendelkező viszonylag 

homogén csoport, akiknél egyrészt az egészséggel való kapcsolatuk szolgálhat fontos 

kiindulópontként egy célzott egészségfejlesztési program kidolgozásához, másrészt a 

feltételezhető szenzibilitásuk és nyitottságuk az egészségfejlesztési akciók iránt, ami 

esetlegesen döntően befolyásolhatja az egészséges életmód iránti elkötelezettségüket. 

 

3. 1. Célkitűzések 
• Olyan egészségi állapotot meghatározó vizsgálati csomag összeállítása, amely 

reális képet ad az egyén bio-pszicho-szociális állapotáról; 

• A vizsgálatom eredményeképpen szeretném meghatározni az általam kifejlesztett 

és a vizsgálati csomagra épülő egészségterv egészségfejlesztő hatékonyságát, 

ezzel a papír alapú egészségfejlesztés létjogosultságát bizonyítani; 

• A vizsgálati csomag eredményeire épülő komplex egészségfejlesztési 

programcsomag hatékonyságát szeretném bizonyítani; 

• Amennyiben a vizsgált módszerek hatékonynak bizonyulnak egészségfejlesztés 

szempontjából, úgy szeretném a programcsomagokat szélesebb társadalmi körben 

is kipróbálni, majd az eredmények ismeretében korcsoportokra kidolgozva az 

egészségfejlesztési szakemberek- és szakemberképzés számára elérhetővé és 

tanulhatóvá tenni. 

• Egy önállóan működő többváltozós egészség modell felállítása, mely kifejezi az 

egészségi állapotra ható tényezők összefüggését egymással. 
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3. 2. Feltételezések 
• Az egészséggel kapcsolatos szubjektív értékelések objektív képet adnak az 

egészség állapotáról. 

• Egyes személyiségjegyek befolyásolják a terhelhetőséget és a kitartást. 

• A mozgásos életmód a szubjektív egészségi állapot meghatározását is pozitív 

irányba befolyásolja. 

• A kutatás során alkalmazott egészségfejlesztő módszereknek direkt és egymást 

kiegészítő hatásai érvényesülnek az egészségi állapot alakulásában. 

• Az egészségterv is –mint „papír alapú” egészségfejlesztési eszköz– rendelkezik 

motivációs hatással a vizsgált személyek egészségfejlesztésében. 

• A vizsgálati eredményekből sikerül többváltozós modellt felállítani, mely kifejezi 

az egészségi állapotra ható tényezők összefüggését egymással. 

 

 

 

3. 3. Feladatok 
• Az egészségi állapot fejlesztéséhez szükség van egy gyors és hatékony egészségi 

állapot meghatározásra. 

• Tudnom kell, hogy az általam használni kívánt egészségfejlesztési/intervenciós 

program, mely mozgásos tevékenységeket tartalmazza, várhatóan milyen hatással 

van az életmódjegyek alakulására. 

• Az eredmények ismeretében és azokat felhasználva az általam strukturált 

egészségfejlesztési programcsomagot hallgatókkal el kell végeztetni. 

• A három hónapos egészségfejlesztési programon belül a fizikai és mentális 

tréning hatékonyságát a foglalkozások előtt és után végzett komplex egészségi 

állapot felmérés összehasonlításával tudjam mérni és bizonyítani, melyhez 

randomizált módon 3 csoportba osztom a kiválasztott hallgatókat. Két csoport 

különböző szintű egészségfejlesztési programot kap, míg a 3. csoport lesz a 

kontroll csoport. 

• A feldolgozott és értékelt eredményeket felhasználhatóvá és tovább fejleszthető 

formába kell hoznom az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek és 

hallgatók számára. 
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IV. Módszerek 

4. 1. A vizsgált személyek kiválasztása és bemutatása 

A kutatásom fő célja az egészségi állapot komplex fejlesztésének hatékonyságvizsgálata 

volt. 

A kutatást a Szegedi Tudományegyetem hallgatóin végeztem, akiknek ez egy 3 hónapon 

keresztül tartó ingyenes egészségfejlesztési programot jelentett. Az önkéntes jelentkezők 

közül 125 (29 férfi, 96 nő) fős keretet tudtam meghatározni a kutatás költségvetése miatt. 

 Három csoportba soroltam a hallgatókat véletlenszerű kiválasztást alkalmazva (I.-es, II.-

es és III.-as csoport). Mindhárom csoportnak felmértem az egészségi állapotát a program 

előtt és a program végeztével is. Az I-es és II.-es csoport egészségtervet kapott, az I-es 

csoport pedig részt vett a 3 hónapos egészségfejlesztési programban. A III. csoport volt a 

kontrollcsoport.  

Az egészségi állapot felmérése majd a fejlesztési program az egészség bio-pszicho-

szociális dimenzióit figyelembe véve komplex formában történt.  

Ezen vizsgálatok eredményeiből született meg maga az egészségfejlesztési 

programcsomag, amely egészségtervet, edzéstervet, pszicho tréninget, személyi edzést és 

tanácsadást tartalmazott. 

 

 

Általános adatok 

1) nemi megoszlás: 

 A vizsgált hallgatók több mint háromnegyede 76,8%, 96 fő nő volt.  

2) életkor: 

 Átlag életkoruk 22, 2 (SD=3,8) volt.   
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3) Családi állapot: 

Családi állapotukat vizsgálva megállapítható, hogy nagytöbbségük (92, 2%) nőtlen, 

vagy hajadon.  
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4) gyerekek: 

 nincs gyerek: 97%-ban, 1 gyerek: 1%, és 2 gyerek: 2% (összesesen 3 főnek van 

gyereke) 

A gyerekek számát vizsgálva megállapítható, hogy szorosan összefügg a családi 

állapotukkal, hiszen a vsz.-ek 97%-nál nincs gyerek (1 gyerek:1% és 2 gyerek:2%), 

összesen 3 főnek volt gyereke.  

 
5) milyen jellegű településen lakik? 

A vsz.-ek 90,2%-a városban lakik és csak 9,8%-uk nagyközségben, községben, faluban, 

tanyán. 
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6) Melyik karon tanul? 

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi-, Bölcsésztudományi- és Tanárképző 

Karairól jelentkeztek és vettek részt a legtöbben (83,2%) a programban.  
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7) hány lezárt féléve van? 

A hallgatók átlagosan 5 lezárt félévvel (5,47 ± 5,26) rendelkeztek.  

 

4. 2. A fizikai mérések és protokolljuk bemutatása 

Az általános belgyógyászati vizsgálatok mellett megmértem minden résztvevő 

légzésfunkcióját, maximális terhelhetőségét, statikus egyensúlyát, testzsír százalékát, 

kézszorító erejét, valamint szaturációját. 

A légzésfunkció vizsgálatakor rögzítettem a forszírozott vitálkapacitást (FVC), az 

időzített vitálkapacitást az első másodpercben (FEV1), és ezek referencia értékekhez 

viszonyított százalékos arányát (FVC % és FEV1%). A vizsgálatot eldobható 

papírcsutorán keresztül végeztem, és orrcsipeszt használtam. 

A légzésfunkciót és a terhelési toleranciát a CARDIOVIT CS-200 Ergo-Spiro (Schiller) 

készülékkel mértem. A maximális terhelési toleranciát kerékpáron progresszíven 

növekvő terheléssel vizsgáltam. A nyugalmi adatrögzítés után két perces bemelegítés 

során a vizsgált személyek 50 watt ellenállással hajtották a kerékpárt, majd a terhelést 

kétpercenként 25 wattal növeltem. A pedál fordulatszámát a felmérés közben 60/perc 

körül kellett tartani. A vizsgálatot az egyéni terhelési tolerancia határáig (Temax), vagy az 

életkori szubmaximális pulzus eléréséig [(220-életkor)* 0,9] végeztem. 12 elvezetéses 

EKG készülékkel folyamatosan rögzítettem az elektrokardiogrammot és a 

szívfrekvenciát, és minden második percben mértem a vérnyomást. A maximális 

teljesítményt követő 2 perces levezető szakasz a maximális terhelés 30%-val történt.  

A ventiláció mérése arcmaszkhoz kapcsolt spiroceptoron keresztül történt. A gázanalízis 

oxigén szenzor (FOS65), és ultrahangos CO2 érzékelő segítségével zajlott. A készülék 

légvételről légvételre mérte az oxigén felvételt (VO2), a széndioxid leadást (VCO2) és a 

percventillációt (VE). 

Az anaerob küszöb (AT) meghatározásának a célja a hallgató állapotának felmérése, a 

tréning intenzitásának megállapítása, illetve a fejlődés, vagy állapotromlás követése. 

Bármelyik módszert használjuk az AT meghatározására, az ergospirometriás vizsgálat 

segítségével pontosan meghatározható az AT-hez tartozó intenzitás (pl. watt-ban, vagy 

sebességben) és szívfrekvencia. Ez a pont a maximális szívfrekvencia 60-80%-nál, és a 

maximális oxigénfogyasztás 50-70%-ánál következik be, az egyén fizikai és egészségi 

állapotától függően. 
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A V-slpoe módszer a gázcsere küszöböt (gas exchange treshold GET) ahhoz a ponthoz 

köti, ahol a széndioxid leadás emelkedésének üteme felgyorsul és meghaladja az az 

oxigén felvétel emelkedésének ütemét, vagyis a VCO2/VO2 görbe meredeksége >1 [55] 

[57] [58]  

Az anaerob küszöböt (AT) a módosított V-slope módszerrel határoztam meg 

(Wassermann), azon a ponton, ahol a VCO2 emelkedésének üteme meghaladja a VO2 

növekedésének ütemét, és a VCO2/VO2 görbe meredeksége> 1. A VCO2 növekedésének 

felgyorsulása mutatja, hogy a tejsav felhalmozódására a bikarbonát puffer működésbe 

lépett. Lejegyeztem az anaerob küszöb elérésének idejét (ATt). Rögzítettem a 

teljesítmény abszolút (Te, watt) és relatív, testtömegre vonatkoztatott mértékét (Te/kg, 

watt/kg), az AT-nél és a maximális terhelésnél. A VO2 abszolút és relatív értékét az 

előzőek mellett nyugalomban is rögzítettem. 

 

4. 3. Az alkalmazott kérdőívcsomag bemutatása 

A kérdőívcsomag a vizsgált személy ökológiai és bio-pszicho-szociális szempontjainak 

állapotismertetését szolgálta, mely kapcsán igyekeztem kiemelni az egészségi állapotot 

befolyásoló kritikus szempontokat. 

 

A kérdőív csomag 5 db kérdőívet tartalmaz: 

 

I. Életmód, egészségmagatartás kérdőív 

 

II. Hangulati állapot, rövidített Beck skála kérdőív 

 

III. Vitális kimerültség kérdőív 

 

IV. Szubjektív egészségi állapot kérdőív 

 

V. Személyiség kérdőív (Cloninger féle kérdőív) 
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I. Életmód, egészségmagatartás kérdőív:  

a mozgásos életmód és az egészségmagatartás megállapítására tett kísérletet (mozgás, 

dohányzás, alkohol, és drogfogyasztás), melyet a 2002-es Hungarostudy 

kérdőívcsomagban használtak. 

 

II. Hangulati állapot kérdőív:  

a kérdőívvel a hangulati állapotot vizsgáltam, melyet a rövidített Beck skálával [59],[60], 

[61],[62],[63],[64],[65],[66],[54],[67],[68] mért depresszív tünet együttes segítségével 

határoztam meg, mely a kognitív triász nyomán a bio-pszicho-szociális diszkomfortérzet, 

jelenre – elmúlt két hét, és a jövőre vonatkozó megítélését tartalmazta. A bio-pszicho-

szociális diszkomfortérzet az alábbi dimenziókat tartalmazta: emberek iránti érdeklődés, 

a döntésképtelenség, az alvási problémák, a cselekvést gátló fizikai fáradságérzet, a testi 

fizikai panaszok miatti aggódást, a munkaképesség megítélését, a jövővel kapcsolatos 

reményérzetet, a közömbösséget és az elégedetlenséget valamint az önmarcangolás 

dimenzióit. A fenti szempontokat a vizsgált személy, hasonlóképp egy 1-től 4-ig terjedő 

skálán (a nem jellemzőtől a teljesen jellemzőig) jelölte be szubjektív megítélése alapján. 

A magas pontszámokat elérő személyek értékelésénél az egészségtervben külön 

kiemeltem minden dimenzió kockázatának veszélyét és értelmezését.  

A kérdőívből kialakított Likert-skálán elérhető maximális pontszám 36 pont volt, 

minimális pontszám 9. 

 

III. Vitális kimerültség kérdőív: 

a kérdőívvel a vitális kimerültséget (Maastricht vitális kimerültség kérdőív) vizsgáltam. 

A vitális kimerültséget úgy definiáljuk, mint a fáradtság, az energia-hiány, a 

reménytelenség és az ingerlékenység kombinációja. [64] [69] [70] 

 A mérőeszköz 10 itemet tartalmaz, mely az elmúlt két hétben érzett fáradtság és testi 

gyengeség érzésére, alvási nehézségekre, ingerlékenységre, és fáradtságérzetre kérdez rá.  

A válaszadás az egységesített válaszadásnak megfelelően eltér az eddigi dichotomizált 

változattól és egy négyfokú skálán történik, a következők szerint: A kérdőív 10 itemre 

vizsgált „Crombach Alpha” értéke = 0,89. 

A kérdőívben az alábbi válaszlehetőségek vannak: Igen, Nem, Nem tudja.  
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A skála számításakor a nem tudja választ figyelmen kívül hagytam, és a válaszok 

átlagával pótoltam amennyiben a 10 kérdésből legfeljebb 3 kérdés hiányzott. Másrészt a 

könnyebb értelmezés céljából átkódoltam a nem válaszokat 0-ra, így a skála akkor mutat 

magas pontszámot, amikor tényleg magas a vitális kimerültség, nem fordítva. A végső 

skála tehát 0-10-ig terjed. 

 

IV. Szubjektív egészségi állapot kérdőív: 

A kérdőívben a vsz. egészségi állapotának önbecslését, vagyis a személy szubjektív 

egészségérzetét határozta meg. [71] Az egészségi állapot szubjektív értékelése az alábbi 

kérdéssel történt: Összességében, mit mondana az egészségi állapotáról? A kérdésre az 

alábbi válaszlehetőségeket lehetett bejelölni: Nagyon rossz, Rossz, Megfelelő, 

elfogadható, Jó, kielégítő, Nagyon jó. Az beavatkozás előtti felmérésben a 124 főből 

13,7% vallotta magáról, hogy rossz az egészségi állapota, 39,5% hogy megfelelő ill. 

elfogadható, 38,7% hogy jó, kielégítő, és 8,1%-a hogy nagyon jó. 

 

V. Személyiség kérdőív: 

A vsz. személyiségének meghatározására irányult, melyet a Cloninger féle személyiség 

tesztből nyertem [72], melynek egy sajátos rövidített változata az alábbi dimenziókat 

tartalmazta: újdonságkeresés dimenziója melyen a magas pontszámot elérők kíváncsiak, 

impulzívak és hamar elveszítik a türelmüket, ha frusztrálják őket. Akár törvényeket, 

illetve szabályokat is képesek megszegni egy örömteli cél elérésének érdekében, 

szeretnek új dolgokat felkutatni, újabb és újabb tevékenységekben elmerülni. Hajlamosak 

a részletek elhanyagolására és figyelmük gyorsan elterelődik, ha megunják az adott 

aktivitást. Ingerlékenyek és könnyen provokálhatóak. Gyakran a féktelenség, a 

rendetlenség és az extravagáns magatartás a jellemző rájuk. Az átlagosnál alacsonyabb 

pontszámot elérő személyek ezzel ellentétes tulajdonságokat mutatnak: nehezen szánják 

rá magukat a változásra, elmerülnek a részletekben, egy döntéshozatal előtt hajlamosak 

sokáig gondolkodni, tartózkodóak, merevek, kitartóak, megfontoltabbak és 

törvénytisztelőbbek. Az ártalomkerülés dimenzión az átlagosnál magasabb pontszámot 

elérő személyekre az óvatosság, a szorongásra való hajlam, a félénkség, a szégyenlősség, 

a fáradékonyság, az aggodalmaskodás és a visszahúzódás jellemző. A magas pontszámú 

személyekre általában a maladaptív elhárítási módok jellemzőek. Azokra, akik a skálán 

alacsony pontszámot érnek el, kevésbé jellemző az anticipátoros szorongás, nem félnek a 

veszélytől, optimista kockázatvállalók, magabiztosak, energikusak, szókimondóak és 
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kedvelik a társaságot. A személyiség fejlődésében, a karakter-dimenziók kiteljesedésében 

és az érésben szerepet játszó kitartás dimenzión magas pontszámot elérő személyekre az 

eltökéltség, a perfekcionizmus, az ambiciózusság, a fáradhatatlan kitartás, a szorgalom és 

a túlteljesítés jellemző. Gyakran elfojtással vagy anticipálással reagálnak a 

stresszhelyzetekben. Az alacsony pontszámú személyek gyakran alulteljesítenek, 

ingadozó hangulatúak, lusták és gyakorlatiasak. Ha frusztráció éri őket, akkor könnyen 

feladják a küzdelmet. Az együttműködés dimenzión az átlagtól magasabb pontszámot 

elérő személyekre a tolerancia, a melegszívűség, az empátia és a segítőkészség jellemző. 

Az alacsony együttműködési-készség az empátia hiányára, az érzéketlenségre, az 

ellenségességre, a gyűlölködő és bosszúvágyó természetre utal. 
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4. 4. A 3 hónapos egészségfejlesztési programok protokolljának 
bemutatása 
 

4. 4. 1.  A 3 hónapos személyre szóló fizikai tréning protokolljának 
ismertetése 

• A fizikai tréningen résztvevő vsz.-ek kiválasztása: 

A 125 fős vizsgálati csoportból véletlenszerűen 46 főt választottam ki az egyes 

kategóriával jelölt csoportba. Az 1-es csoportban lévő vsz.-ek az állapotfelmérésen és az 

egészségterven túl 3 hónapos fizikai tréningen is részt kellett vegyenek. 

• A személyi edzők kiválasztása: 

A Szegedi Tudományegyetem JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében 

testnevelés-rekreáció szakon tanulók között lett meghirdetve a kutatási programban való 

tréneri részvétel. 

A jelentkezés előfeltétele a sikeresen lezárt 4 félév volt, mely alapot biztosíthatott az 

edzéselmélet, anatómia és élettan szükséges ismeretéhez. 

A személyi edzőknek kiválasztott hallgatók rendelkeztek az elméleti ismereteken kívül 

versenyzői és edzői tapasztalattal is. 

A személyi edzőket különböző sportágban járatos hallgatók közül választottam ki, így a 

válogatás után hét hallgató maradt, akik a következő sportágakban versenyeztek: 

Úszás, kézilabda, aerobik, labdarúgás, triatlon, ugrókötél, atlétika, kosárlabda. 

Átlagosan 6 fős csapatokban folyt a foglalkozás. Az edzéseket egy szaktanár felügyelte a 

kutatói csapatból, aki sok esetben maga is aktív részvétellel segítette az edzés folyamatát. 

• A személyi edzők (rekreátorok) felkészítése: 

Bár a kiválasztásnál a fő szempont a minél magasabb szintű edzéselméleti és sportági 

ismeretek tudása volt, a munka megkezdése előtt azonban egy speciális felkészítésre volt 

szükségük, hogy pontosan és önállóan is képesek legyenek a kutatásban meghatározott 

céloknak megfelelni. 

A felkészítés első lépcsőjében részletesen bemutattam az egyetemi kutatás egészét, a 

beavatkozási szakasz célját és az ehhez szükséges módszereket. Megismertettem a 

rekreátorokat a vizsgált személyekkel, továbbiakban kliensekkel. 

A felkészítés második lépcsőjében a rekreátor és a kliens kapcsolatáról, motivációs 

szerepéről tartottam szemináriumot a Sporttudományi Intézet adjunktusával, aki a fizikai 

program megvalósításában segítette a munkámat. 
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A harmadik lépcső az egységes edzéstervezést, az alkalmazható módszerek részletes 

ismertetését, a rendelkezésre álló szerek és eszközök bemutatását, valamint a tesztek és 

felmérések pontos alkalmazását tartalmazta. 

Megismerkedtek az egészségtervvel, ami az egyik alapját alkotta a személyre szóló 

edzéstervnek. 

Az alkalmazható módszereknél meghatároztam az edzés színhelyét és beosztottam őket 

szakmai tapasztalataik alapján. 

5 különböző adottságú színteret határoztam meg és a hiányzások pótlására szolgáló 

otthoni feladatsort: 

• Tornacsarnok 

• Kondicionáló terem 

• Szabadtéri atlétika pálya 

• Uszoda 

• Tisza-parti gát, rámpa 

• Otthoni feladatsor 

 

• A foglalkozások menete: 

1. Az első alkalommal a kliens személyre szóló egészségtervét alapul véve a 

rekreátor és a kliens beszélgetés formájában közösen meghatározták az edzések típusát, 

az esetleges előképzettséget a különböző sporttevékenységek között. Ezt követte a 

pályateszt, ami a három hónapos munka hatékonyságának folyamatos ellenőrzéséhez 

volt szükséges. 

Pályateszt alatt az olyan vizsgálatot értem, amelyeket jelen esetben az első foglalkozás 

alkalmával az első vizsgálatnál alkalmazott terheléses vizsgálatokon felül hajtottam 

végre. 

Előnyei a többnyire adott, teljes sportágscpecifitás; nagy értéke még az, hogy a 

teljesítményt meghatározó és a teljesítményt behatároló értékek regisztrálhatók. A 

pályatesztek akkor játszanak különösen nagy szerepet, amikor a laboratóriumban nem, 

vagy nem kielégítően szimulálható a sportágra jellemző terhelés [73]. Egyes 

sportágakban a sportágra jellemző egyes feltételek akkor állíthatók, ha a terheléses 

vizsgálatok pályafeltételek mellett történnek. 

A foglalkozások minden esetben több sporttevékenységet is magukban foglaltak így a 

pályatesztek elengedhetetlen részét képezték a személyre szóló edzéstervek 
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kialakításának. A másik fontos szempont a laboratóriumi terheléses vizsgálatok magas 

költségének csökkentése a pályatesztek alkalmazásával. 

Hátránya az, hogy a vizsgálati feltételeket többnyire lehetetlen teljes mértékben 

standardizálni, aminek következtében az észlelés is korlátozott lehet.[73] Éppen ezért a 

dolgozatom a pályatesztek eredményeinek feldolgozását és értékelését nem tartalmazza. 

Célként az I. és II. vizsgálat eredményeinek összehasonlítását tekintettem. 

 

2. A rekreátor a birtokában lévő információk alapján elkészítette minden hozzá 

tartozó kliens részére az edzéstervet. Az edzésterv egy hónapra szólt, amit felmérés zárt 

és az adatok alapján négyhetente változtatva lett. 

A tervezési módszerek alkalmazását nem a generális, a minden sportágra érvényes 

modellben való gondolkodás vezérelte. „A tervezést rugalmas alkalmazkodás, 

kreativitás és egyéni megközelítés jellemezze” [74] írja Nádori, melyet a rekreátorok 

maximálisan betartottak. 

Rekreációs edésen a szabadidőben folyamatosan és rendszeresen, heti 5-3 szor 10-40 

percen át a maximális pulzus 85-65%-ának megfelelő ingererőséggel végzett, döntő 

mértékben aerob állóképességi jellegű, olyan mozgások végzését értjük, amelyeknek 

alapvető célja a testi lelki felfrissülés, aktív pihenés útján az egészség megőrzése. [73] 

 

3. Három hónapon keresztül heti 3 alkalom volt a kötelezően teljesítendő edzésszám. 

Hetente 3 foglalkozást tartott egy edző, de számos esetben a három foglalkozás közül 

egyet más edzőnél végeztek, az edzések átlagosan 60 percig tartottak. Az edzés 

helyszíneket az edzéstervek összeállításánál minden rekreátor a kliensekkel 

megbeszélte. Legtöbbször az uszodai edzéssel egészültek ki a foglalkozások. Az úszó 

edzéseken a legnagyobb problémát az úszásnemek közepes vagy gyenge szintű 

ismerete jelentette, így a foglalkozások célja elsősorban a mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgástanulás volt. Emiatt az állóképesség fejlesztése háttérbe szorult, 

ami a kutatás egyik fő célját is gyengítette! 

Egy másik gyakran előforduló eset volt, az elfoglaltságok miatti hiányzás, itt 

legtöbbször tanulmányi okokra hivatkoztak. Az edzések folyamatosságát szolgálta a 

hiányzások pótlására szolgáló otthoni feladatsor. Szerencsére előre szóltak a hallgatók 

az elfoglaltságukról. Így az edzés menetét nem megszakítva lehetett a folyamatosságot 

fenntartani. Sikerült megértetni a hallgatókkal, hogy egy elmaradt edzés következő 

héten való pótlással nem helyettesíthető. 
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A foglalkozások fő részében zömmel cirkuid edzésmódszert alkalmaztak a rekreátorok. 

80%-ban a kondícionális képességek fejlesztést szolgálták a gyakorlatok, 20 %-ban 

koordinációs képességfejlesztés valósult meg. 

 

Az edzés felépítése 

A fizikai tréning makrociklusa: 

A makrociklus (mc) 3 hónapos időintervallumot foglalt magába. 

A mc megkezdésekor meghatározásra kerülnek a hallgatók egészségi és fittségi 

mutatóit megismerve a mc végére elérendő célok. 

A mc általános céljai voltak: 

• a hallgatók edzettségi állapota a ciklus alatt folyamatos fejlődést mutasson; 

• a hallgatókkal az alkalmazott edzésmódszerek elsajátítása; 

• az alkalmazott mozgásformák tökéletesítése; 

• mozgás iránti igény kialakítása; 

• az edzések alatt ne forduljon elő sérülés, vagy rosszullét; 

• a hallgatók motivációjának fenntartása a mc ideje alatt. 

A fizikai tréning mikrociklusa: 

A mc 3 db mikrociklusból (mic) épül fel. A mic-ok átlagosan 1 hónapos időtartamúak 

voltak. Minden egyes mic fittségi szint felméréssel, edzésterv készítéssel és életmód 

tanácsadással kezdődött. A mic-ok végén fittségi eredmények változását a rekreátorok a 

hallgatókkal egyenként beszélték meg. A harmadik mic végét, ami egyben a mc végét is 

jelentette egy átfogó három hónapos munkát elemző megbeszéléssel zárult a foglalkozás. 

A mic-on belül átlagosan heti 3 edzés volt, termi, szabadtéri és uszodai. 

Az edzések átlagosan 60 percesek voltak. Minden edzésre a hármas tagolódás volt 

jellemző: bemelegítő-, fő- és befejező rész. 

Mind a termi, mind a szabadtéri edzéseknél fontos szerepet kapott a stretching a 

bemelegítő és a befejező részekben. A stretching angol kifejezés, statikus módszerrel 

végrehajtott, speciális izomnyújtást jelent. Eredeti jelentésétől eltérően ma már nemcsak 

egyszerű statikus, hanem célját tekintve többféle hatást vált ki. Elsősorban a kötőszövetek 

és izmok nyújtását szolgáló, feszítésből – lazításból – nyújtásból álló 

gyakorlatkomplexumot végezték a hallgatók. 

Az intenzív mozgásos aktivitás után annak hatására az izmok hossza megrövidülhet, ami 

újabb terhelés esetén akár sérülést is eredményezhet. Az izületi mozgáskiterjedést 
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meghatározza az izmok elasztikussága is, melynek beszűkülése nem csak a 

sporttevékenységeknél, de a hétköznapi életben is komoly problémákat okozhat. 

Bizonyított tény, hogy a helyesen megnyújtott izom nagyobb erőkifejtésre képes, mint a 

megrövidült.  

A stretching kivétel nélkül minden korosztály számára ajánlható, mert életkoronként más 

és más funkciót tölt be. A hallgatóknál az izületi mozgékonyságot, az izmok nagyfokú 

flexibilitását segítette elő, de nagyon fontos szerepe volt a sport sérülések elkerülésében 

is az edzések során. 

Nagy hangsúlyt fektettem az edzések összeállításánál a változatosságra. Ez különösen 

fontos azokban a ciklikus mozgásszerkezetű sportágakban, ahol az állóképesség 

fejlesztésén van a fő hangsúly, csak úgy, mint a vsz.-ek esetében. Ezért minden 

foglalkozás részét képezte a játék általában a bevezető, vagy befejező részeknél. 

Törekedtem arra is, hogy a játék részen belül minél több népi játékkal ismerkedjenek meg 

a vsz.-ek, amit később is szívesen játszanak, adhatják tovább a szabályait a saját 

közösségeiken belül. A játék csak aciklikus mozgásformákkal bővíti az edzések 

mozgásvilágát, de különböző szerepeket is jelentenek, és szabályok betartására 

„kényszeríti” a résztvevőket. Tökéletes kikapcsolódás biztosít, örömöt ad és közben 

versenyhelyzetet indukál, közösséget formál, kapcsolatokat teremt egymás között. 

A termi edzéseknél leggyakrabban 3-4 állomásos cirkuid edzésmódszer lett alkalmazva. 

Felhasznált eszközök: bordásfal, zsámoly, medicinlabda, spining, ugrókötél. 

 

A szabadtéri edzéseknél intervall módszert alkalmaztam leginkább és a futás volt a 

középpontban. A fő részben helyett kapott a futó- és ugróiskola is. A futó edzéseken a 

helyi adottságokat kihasználva egy 50m hosszú 10%-os meredekségű rámpát is 

felhasználtam. 

Az intervallum módszer: 

Az intervallum módszer az edzés célja alapján is tovább osztható. Valamennyi 

módszercsoport alkalmas az alábbiakra: 

• a szív és érrendszer gyors alkalmazkodó képességének kialakítása; 

• bizonyos szervrendszerek működésének célzott javítása; 

• a maximális „steady state” növelése (a laktátképződés és lebontás, illetve az 

oxigénfelvétel és felhasználás közti egyensúly); 

• az anaerob határ eltolása nagyobb intenzitások felé; 

• stabil mozgáskoordináció nagy intenzitásoknál is (laktáttolerancia); 
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• az energetikai potenciál növelése; 

• nagy összkalória-fogyasztás; 

• nagy összterhelés, rövid idő alatt; 

• a sporttevékenységre jellemző (változatos) terhelési minta; 

• a terhelés változtatása a figyelem elterelését, a kedv növelését jelenti, s ezáltal 

segíti a terhelés elviselését; 

• önértékelés növelése („profi” módra edzeni). 

Megérdemelt szünet 

Az intervall módszer lényege a terhelési és a pihenési intervallum rendszeres váltakozása. 

Ismertetőjegye a „megérdemelt szünet”, amely a nem teljes felfrissülés eléréséhez 

szükséges lazítást jelenti. A megérdemelt szünetek csak addig tartanak, ameddig a pulzus 

– terhelés után – 120-130’/perces frekvenciára nem esik. Ez a hallgató állapotától, a 

terhelés intenzitásától és hosszától függően fél perctől több percig is eltarthatott. 

A gyakorlatban akkor adódhatnak problémák, ha a csoportos állóképességi edzés alatt 

egyes résztvevők több pihenést igényelnek. Nekik szigorúan véve még pihenniük kéne 

akkor, amikor már a többiek kipihenték magukat, s készen állnak a következő terhelésre. 

Ilyen helyzetekben a rekreátor feladata volt a „gyengébbekhez igazítani, vagy 

differenciálni az edzésösszetevőket. 

Különleges hatás 

A terhelési szakaszban a test perifériáján tapasztalható megnövekedett ellenállás hatására 

(az izommunka megnöveli a nyomást), erősebb szívmunka tapasztalható. Ez a szív 

izomzata (myokardia) számára hipertrófiát, azaz izomtömeg-növekedési ingert jelent. A 

pihenési szakaszban a perifériás nyomás csökken, s a szív térfogati munkára lesz képes. 

Mindez szívdilatációt (szívkamratágulást) okoz. A két jelenség egymást kiegészítve 

növeli a szív teljesítményét. 

Időnyerés 

A soron következő terhelés az előtt kezdődik, mielőtt a teljes pihenés megtörténhetett 

volna. Ha a hallgató a teljes pihenést kivárná, és nyugalmi állapotból kezdené az edzést, a 

szervezetnek 2-4 perc bemelegítésre lenne szüksége a szív- és érrendszernek szükséges 

vér- és oxigénellátás biztosításához. Miután teljes pihenés kétharmada a szükséges 

összidő egyharmadában történik, és az újabb terhelésnél 120-130-as pulzusszámnál már 

nincs „hidegindítás”, az intervallum módszer elkerüli az edzés szempontjából hatástalan 

bemelegítési időszakokat. 
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Steady-state alatt olyan terhelések értendők, amelyek az intenzitás szempontjából csak 

annyira megterhelők, hogy kiegyensúlyozott arányt tudnak biztosítani a terhelésfüggő 

oxigénfogyasztás és –szállítás, illetve a laktátképződés és –szállítás között. A terhelési 

intervallumok, mint állandó vagy időszakos terhelések, gyakran vannak efölött. A 

pihenési és a terheléses szakaszok időben követték egymást és olyan intenzitást 

jelentettek, amelyek a steady-state-nek megfeleltek vagy kicsivel az alatt voltak.  

Természetesen az állóképesség fejlesztését még nagyobb arányú kondícionális képességet 

fejlesztő gyakorlatok alkalmazásával lehetett volna növelni, de 3 hónapos személyi 

edzésnek nem csak az volt a célja. 

Összességében a személyi edzők felé megfogalmazott elvárásaimnak a célja a következő 

volt: három hónap alatt szakszerű edzésmunkával a hallgatók teljes támogatottságával a 

fittségi állapot fejlesztése, úgy, hogy a három hónap lejártával a rendszeres mozgás 

kapjon szerepet a mindennapjaikban, valamint a mozgás iránti szeretet határozza meg 

életmódjukat. Ezen célok eléréséhez a rekreátoroknak a foglalkozások során jó 

hangulatot kellett teremtenie, megfelelő motivációt a gyakorlatok végrehajtásához. 

 

4. 4. 2.  A pszichológiai csoportfoglalkozások protokolljának ismertetése: 

A pszichológiai beavatkozás a modulok szerinti meghatározások nyomán történt. Az első 

lépésben a kérdőívcsomag személyre szabott kiértékeléséből és a személyre szabott papír 

alapú egészségterv ősszállításból állt (13.2. melléklet – egészségterv). A második lépést a 

random szerű kiválasztás nyomán a fókuszcsoportba kerülés határozta meg, mely a 

személyre szabott edzésprogramban is részesült 46 főnek közel a felét tette ki, azaz 20 

főt. A 20 főből két csoportot képeztünk és így 10 – 10 fővel indult a „stresszkezelő 

pszicho-tréning”, melynek időtartalma 2 X 3 nap volt. A tréninget csoportterápiában és 

kognitív terápiában jártas pszichológusok – terapeuta és koterrapeuta végezte (13.3. 

melléklet – stresszkezelő pszicho- tréning tematikája és a 13.4. melléklet – a foglakozás 

ütemterve).  
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4. 5. Alkalmazott statisztikai eljárások 

• Leíró statisztikában használt módszerek: 

A leíró részben gyakoriságokat, átlagokat illetve szórást számítottam. 

• T-próba: (Páros mintás és független mintás T-próba) 

Folytonos változók várható értékének összehasonlítására alkalmas, a páros t-próbával 

mindig az 1. és a 2. felvétel összetartozó mintái közötti különbségeket vizsgáltam. 

A 3 csoportot egymástól elválasztva is megvizsgáltam, hogy adódott-e különbség a 

három csoport átlag-eltérései között, vagy mely csoportok mutattak ugyanolyan 

tendenciát. 

• Pearson-féle korreláció: 

Folytonos változók közötti kapcsolat erősségének mérésére alkalmas, fizikai 

paraméterek, pszichológiai skálák elemzésénél alkalmaztam. 

• Variancia analízis (Egyutas-Oneway ANOVA és Több független változós- 

Univariate ANOVA) 

A variancia analízis módszerével egy vagy több tetszőleges skálájú változó hatását 

vizsgáljuk egy folytonos skálájú változóra. Ha egy függő és egy független változónk 

van egyszeres (vagy egyutas), ha több független változónk van többszörös 

osztályozásról beszélünk. Több függő változós elemzést többváltozós, vagy 

multivariate anova-nak nevezünk, amely módszert azonban nem alkalmaztam. Az 

Spss csomag-beli elnevezése az egyutas (egy függő változós) analízisnek: Oneway, 

(az egy függő változós - ) több független változós analízisnek Univariate ANOVA. A 

dolgozatban arra vonatkozóan használjuk a többváltozós kifejezést, hogy egynél több 

független változónk van-e a modellben, de mindig egy függő változóra vonatkozó 

hatását/hatásait vizsgáljuk.  

 

• Lineáris regresszió 

Folytonos változók közötti függvényszerű kapcsolat mérésére alkalmaztam. 



 35

 

V. A bemutatott módszerek komplex struktúrában való 

konstrukciója 

LELKI 
EGÉSZSÉG 
FELMÉRÉS

I. II. III.

ORVOSI 
VIZSGÁLATOK

I. II. III.

2.sz. m
odul

1.sz. m
odul

ÉRTÉKELÉS
I. II. III.

3.sz. m
odul

Mozgásos rekreáció

III. csoport
(kontroll)

A kutatás mikrociklusának folyamatábrája    

EGÉSZSÉGTERV
I. II.

1.sz. m
odul II. csoport

II. csoport I/a. csoport

I. csoport

II. csoport

EGÉSZSÉGI 
MÉRŐSZÁMOK 

EGYÉNI
I. II. III.

I/a. I/b. 
csoport

III. csoport
(kontroll)

I/b. csoport

Pszicho tréning

 
 6. ábra
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VI. Eredmények 

6. 1. Az egészségi állapot vizsgált „szubjektív és objektív” paraméterei 
 

Objektív paraméterek Szubjektív paraméterek 

életkor egészségi állapot önbecslése 

nem szubjektív testsúly meghatározás 

lakóhely vitális kimerültség 

magasság BDI 

testsúly mozgás gyakoriság 

testzsírszázalék sporttevékenység típusa 

BMI személyiségjegyek 

nyugalmi pulzus  

terheléses pulzus  

Load pred  

Load max  

Load pred/max  

O2  

VO2  

fittségi tesztek eredményei  

 1.táblázat 
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6. 2. A kérdőíves felmérés eredményei 
 
I. kérdőív: 
Mozgással kapcsolatos kérdések: 
 

1) Heti rendszerességgel végez-e kiadós mozgást, amitől kifullad és/vagy 

megizzad (pl. úszás, futás, labdajátékok, aerobik stb.)? 

 1. felmérés: nem: 36,5%. igen: 63,5% 

 2. felmérés: nem 21,6%, igen: 78,3%  

Az első alkalommal a hallgatók 36,5%-a egyáltalán nem végzett semmilyen kiadós 

mozgást heti viszonylatban, míg 63,5%-uknál heti rendszerességgel jelen volt a 

kiadós mozgás. A második felmérésnél a heti rendszerességgel végzett kiadós mozgás 

arány a semmit sem mozgókéhoz képest, az első felméréshez viszonyítva 14,8%-kal 

emelkedett (7. ábra).  

 
2) Ha igen, akkor hányszor?  

Hányszor végez kiadós mozgást egy héten?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1-szer 2-szer 3-szor 4-szer 5-ször 6-szor 7-szer 8-szor

hányszor sportol

1.felmérés 2. Felmérés

 
 7. ábra 

A kérdésre adott válaszokat a kutatás során kialakított csapatok szerint 

vizsgálva megállapítható, hogy az I.-es csoportban történt a legnagyobb 

mértékű heti mozgásmennyiség növekedés, a II.-es csoportban is 

megfigyelhető a heti mozgással eltöltött alkalmak számának emelkedése (8-9 

ábra).  
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Heti hányszor végez kiadós mogást?
1. felmérés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

semmit nem mozog heti1-2 heti3-4 heti 4 v több

I-es csoport II-es csoport III-as csoport

 
     8. ábra 
 

Heti hányszor végez kiadós mogást?
2.felmérés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

semmit nem mozog heti 1-2 heti3-4 heti4 v több

I-es csoport II-es csoport III-as csoport

 
     9. ábra  

 
3) Milyen kiadós mozgást végez? 

A sporttevékenységeket állóképesség fejlesztése szempontjából 4 kategóriába 

soroltam (nagyon, közepesen, kicsit, nem meghatározó módon). A „Milyen kiadós 

mozgást végez?” kérdésre adott válaszokat mindkét felmérés  estében ezen kategóriák 

szerint csoportosítottam (2. táblázat). Megállapítható, hogy a mozgásos 

tevékenységek választása és alkalmazása egészségfejlesztés szempontjából kedvező 

irányba módosult.  
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A mozgásos tevékenységek alakulása a vizsgálati személyek körében 
Állóképesség fejlesztése szempontjából kategorizált 

mozgásos tevékenységek2 1.kérdezés 2.kérdezés

4  technikai sportok 0 4
3  súlyzós edzés 21 21
3 extrém sportok 0 1
3 gyaloglás, séta 0 57
2 küzdősport 0 8
2  tánc 0 14
2 labdajátékok 0 13
2 aerobik (lépcső, kerékpár, ugrálókötél, stb.) 0 38
3  természetjárás 0 19
1 téli sportok 0 3
1 úszás 0 30
1 futás, kocogás 26 37
1 kerékpározás 0 39
1 kajak, kenu, evezés 0 3

2.táblázat 
 

Mozgásos sporttevékenységet végzők %-os megoszlása
 állóképesség fejlesztése szempontjából

22,4%

12,0%

50,4%

15,2%

4,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nagyon közepesen kicsit

1. felmérés 2. felmérés

 
  10. ábra 
28%-kal emelkedett az állóképességre leginkább ható mozgásformák választása, míg 

7,2%-kal csökkent az állóképességet csak kis mértékben befolyásoló 

sporttevékenységek választása. 

                                                 
2  

Állóképességi kategóriák Az állóképesség fejlesztésének mértéke 
1 nagyon 
2 közepesen 
3 kicsit 
4 nem meghatározó módon 
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Egészségkárosítással kapcsolatos kérdések: 

1. Alkohol: 

 
1.1 Milyen gyakran iszik alkohol tartalmú italt? 

Az alkoholfogyasztás gyakorisága csökkent a 2. felmérés alkalmával. 

Milyen gyakran iszik alkohol tartalmú italt?

18,8%

32,7%
36,6%

11,9%

21,4%

37,8%
31,6%

9,2%

0%

10%

20%

30%

40%

soha havonta vagy
kevesebbszer

havonta kétszer-
négyszer

hetente kétszer-
háromszor

1.felmérés 2. felmérés

 
    11. ábra  

 

1.2. Egy alkalommal általában mennyit fogyaszt? 

Az alkoholfogyasztás mennyisége jelentősebb változást nem mutatott. Tömény italból 

átlagosan 2 dl-t, borból 3,6 dl-t, míg sörből 10 dl-t fogyasztottak a vsz.-ek. 

 

Alkalmankénti alkoholfogyasztás mennyisége 
  N Átlag (dl) szórás N Átlag (dl) szórás 
tömény 46 1,96 1,15 36 2,03 0,91 
bor 59 3,58 2,62 56 3,66 2,61 
sör 38 10,13 7,38 35 9,14 5,68 

     3. táblázat 



 41

 
1.3. Milyen gyakran iszik több mint 5 (nőknél 4) korsó sört, vagy 5 (4) pohár 

bort, vagy 5 (4) tömény italt egy alkalommal? 

A túlzó-, egészségre káros alkohol mennyiség fogyasztása a 2. felmérés alkalmával 

javuló tendenciát mutatott (12. ábra). 

Milyen gyakran iszik  túlzó-, egészségre káros alkohol 
mennyiséget?

54,8%

37,5%

7,7%

57,7%

35,1%

7,2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

soha havonta vagy
kevesebbszer

havonta kétszer-
négyszer

1. felmérés 2. felmérés

 
                  12. ábra  

 
 
2. Hány kávét iszik naponta? 

Hány kávét iszik naponta?

62,5%

1,0%

18,3%

4,4% 1,1%1,9%4,8%
11,5%

62,6%

22,0%

9,9%

0%

10%

20%

30%
40%

50%

60%

70%

nem iszik kávét fél kávét iszik 1 kávét 2 kávét 3 kávét 5 kávét

1. felmérés 2. felmérés

 
 13. ábra  
 
A napi kávéfogyasztás mennyisége csökkent a program ideje alatt (13. ábra). 
Az első lekérdezéskor a vsz.ek átlagosan 0,66 db kávét fogyasztottak, míg a második 
lekérdezés alkalmával 0,6 db-ot. 
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3. Drogfogyasztás: 

 Használt-e élete során valamilyen drogot? 

 
3. 1. Ha igen, 

Használt-e élete során drogot?

59,4%

23,6%

10,4%
2,8% 3,8%

55,7%

23,6%

9,4%
1,9%

9,4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

nem használt még
drogot

kipróbáltam alkalmanként rendszeresen használt, de nem
válaszolt, h.

alkalmanként-e

1. felmérés 2. felmérés

 
 14. ábra  

A vsz.-ek több mint 40%-a már kapcsolatban állt a droggal, azaz legalább 
egyszer kipróbálta.  
 
3. 2. Ha igen, milyen drogot (többet is választhat)? 

Legtöbben a vadkenderrel, hasissal és az alkohollal voltak már kapcsolatban. 

A heroint a vsz.-ek közül csak egy személy, míg a kokaint senki sem próbálta 

ki. 
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4. Dohányzási szokások: 

4. 3. 1. Dohányzási szokások:  

Dohányzási szokások:

62,0%

9,0% 11,0%
18,0%

62,2%

12,2% 8,2%
17,3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

soha nem dohányoztam legalább egy éve nem
dohányzom

nem dohányzom, de
kevesebb mint egy éve

jelenleg dohányzom

1. felmérés 2. felmérés

 
 15. ábra  
A dohányzási szokások kedvezőbben alakultak, mint az országos átlag. A vsz.-ek több 

mint 82% -a nem dohányzott. A program során a dohányosok száma kismértékben 

csökkent, de szignifikáns javulást nem produkált. 

 
5. Testsúly 
 
A testsúly változását csoportonként vizsgálva megállapítható, hogy szignifikáns változás 

az I/b csoportnál volt megfigyelhető, míg az I/a csoportnál tendenciális a változás. (16. 

ábra) 

A testsúly változása a 4 csoportban

59,20
61,13

67,47
68,32 69,24

60,79

67,38

59,14

54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0

I/a I/b II III

sú
ly

 (k
g)

1.felmérés 2.felmérés
*

 
  16. ábra 
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6. BMI 
 
Összességében megállapítható, hogy az optimális testsúllyal rendelkezők és a mérsékelt 

többlettel rendelkező személyek száma emelkedett, míg a kifejezett és jelentős 

testsúlytöbblettel rendelkező vsz.-ek száma csökkent (17. ábra). Összességében 

megállapítható, hogy kisebb (2,5-3%-os) változás az elhízottak számának csökkenésében, 

a soványak növekedésében volt, statisztikailag azonban nem jelentős a különbség (páros 

T-teszt alapján nem szignifikáns). 

BMI kategóriák %-os megoszlása a 2 felmérés során

8,87%
12,90%

4,03% 1,61%

11,34%

1,03%

72,58%
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   17. ábra 
A BMI nem bizonyult a rövid beavatkozási idő alatt meghatározó indikátornak, hisz a 

csoport differenciákat szignifikáns eredmények nem támasztották alá, bár a legnagyobb 

változást a tréningeken átesett csoportok produkálták.  

 

8. Mennyire érzi magát súlyosnak?  
 
A szubjektív testsúly meghatározása a vsz.-ek esetében minden kategóriában javulást 

mutatott. 

Úgy érzi, hogy…
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  18. ábra 
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II. kérdőív 

Hangulati állapot  

A Beck-depresszió (BDI) változása a két vizsgálati időpont között a 4 
csoportban
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* Csak az első két csoportban szignifikáns a csökkenés

 
  19. ábra 

Látható, hogy mindegyik kategóriában a 2. felmérésnél kisebb volt a depresszió 

átlagértéke, mint az első felmérésnél, szignifikáns változást csak az I-es kategóriájú 

csoportokban mértünk.  

 

IX. kérdőív 

Vitális kimerültség:  

Vitális kimerültség változása a két vizsgálati időpont között a 4 
csoportban
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   20. ábra 

 

(p=0,015) (p=0,002) 
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vitális kimerültség (itemek összege) 

1.felmérés 2.felmérés Páros T-teszt 
átlagok t df kbség (sig.) 

4,326073 3,445707 3,916856 87 0,000178
4. táblázat 

 
 
vitális kimerültség 
átlag       

csoportok 
1. 
felmérés 

2. 
felmérés Sig 

I/a 5,129085 3,480392 0,009286
I/b 4,289474 2,305556 9,21E-05
II 4,487923 3,460145 0,046617
III 3,750958 4,16092 0,096767

5. táblázat 
 
Az össz pontszámok azért is változtak (csökkentek le), mert a skálákat a megszokott: 1-et 

ha igent, 0-t ha nem-et válaszolt szisztéma szerint kódoltam át, a sokkal bonyolultabban 

értelmezhető 1: igen, 2: nem, 3: nem tudja válasz helyett. 

A válaszadók sokan a 3-as: nem tudja választ jelölték be, mivel ez nem értelmezhető, 

ezért csak abban az esetben számítottam hozzá skála össz pontszámot, ha a kitöltőnek 3 

vagy annál kevesebb hiányzó válasza volt. 

Így a fenti 4,3 és 3,4 –es átlagok tehát azt jelentik, hogy a vizsgálati személyek az 1. 

felmérés során 10 kérdésből átlagban 4,3 kérdésnél, a 2- felmérésnél pedig 3,44 kérdésnél 

jelölték be a vitális kimerültségre jellemző választ. Ez az I/a, I/b, II-es csoportnál 

szignifikáns csökkenést mutatott a 2- felmérés idejére, a 3- csoportnál pedig nőtt az 

átlagpontszám, bár ez a növekedés nem volt jelentős. 
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XI. kérdőív 

Szubjektív egészségi állapot meghatározása 

A csoportok szubjektív egészségi állapota összességében szignifikánsan javult: 
 

szubjektív egészségi állapot 
1.felmérés 2.felmérés Páros T-teszt 

átlagok t df kbség (sig.) 
3,38 3,61 -3,812 95 0,000

 6. táblázat 
A csoportokon belül is javult a szubjektív egészségi állapot átlagértéke, az I/a és az I/b 

csoportban ez a növekedés szignifikánsnak mutatkozott, a másik 2 csoportban is volt 

javulás, de ez nem adott szignifikáns különbséget. 

 
  szubjektív egészségi állapot 
  1.felmérés 2.felmérés Páros T-teszt 
csoportok átlagok t df kbség (sig.) 

1/a 3,52 3,89 -2,689 18 0,015
1/b 3,52 4 -3,62 20 0,002
II 3,08 3,24 -1,163 24 0,256
III 3,45 3,48 -0,441 30 0,662

 7. táblázat 
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6.3. A vizsgált terheléses paraméterek értékei 

Az edzéstervet heti háromszori gyakorisággal 35-60 perces terjedelemmel kellett 

összeállítani. Legalább 20-40 perces aerob jellegű terhelés részből, kb. 10 perc 

bemelegítésből és 10 perc levezetésből állt [76]. Az edzés bázisát a kardiorespiratórikus 

rendszer edzése képezte, a kiegészítő gyakorlatok erőfejlesztő gyakorlatokból (az 

izomhipertrófia pótolja a zsírveszteséget) [76], játékokból és nyújtó gyakorlatokból 

tevődött össze. Az intenzitás az egyéni edzéstervek kényesebb pontja legjobban a 

tréningpulzussal jellemezhető, melyet a nyugalmi és maximális pulzusszám különbség 

százalékában szokás megadni: 

Tréningpulzus = 0,70×(Pmax – Pny) + Pny [76]. 

A nagymértékben elhízottaknál 50%-os intenzitással kell kezdeni az edzésprogramot és 

fokozatosan felmenni a 60, illetve a 70%-ra. A kortól függő maximális pulzusszám 

kiszámítható a „220-életkor” képletből, elhízottaknál „210-életkor” képlet ajánlható. A 

terheléses szívfrekvencia nagy általánosságban, bizonytalanul korrelál az aerob 

teljesítőképességgel, így a szívfrekvencia követése útján alig lehet egy adott terhelési 

szinten mutatkozó teljesítőképességről és a tartós teljesítményhatárról következtetést 

sejteni. A klasszikus vita maxima típusú terhelés kritériumai szerinti szívfrekvencia (220 

ütés/perc – életkor) alig vehető figyelembe a teljesítménydiagnosztikai ergometriáknál, 

mivel ez a paraméter élettanilag tág szóráshatárai miatt nincs biztos kapcsolatban az 

aerob teljesítőképességgel vagy a tartós teljesítményhatárral. [73] 

Az edzés intenzitása megállapítható még a nyugalmi anyagcseréből, de a kiszámításhoz a 

maximális oxigénfelvétel értékei szükségesek. Az előzetesen elvégzett terheléses 

vizsgálatok alapján a terhelési eredményeket a vizsgálati műszer - Vasserman Jones 

képlete alapján – egyénenként megadta, figyelembe véve az életkort, súlyt, nemet, 

testmagasságot és maximális oxigénfelvételt is. 

A terhelési eredményekből a rekreátor megtudta az adott személyre a meghatározott 

elvárható teljesítményt (Pred Load) és a tényleges teljesítményt (Max Load), amit a 

felmérés produkált. A max/pred hányados megmutatta, hogy a hallgató maximális 

terhelhetőségéhez képest (kell érték) mekkora százalékát teljesítette ezen értékeknek (van 

érték) (21. ábra). 

Ezen százalékos eredmények ismeretében megállapítható az egyén edzettségi állapota, 

ami egy nagyon hasznos információ a rekreátorok számára. Természetesen a max/pred 

százalékos értéke az akarati tulajdonságokat, a motivációs szintet is részben jellemezheti, 
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legalább is tendencia szinten. A tréningpulzus nem alkalmas az edzettségi szint 

meghatározására, viszont a tréningpulzus közelében végrehajtott edzésprogramok 

biztonságosan fejlesztik az edzettségi állapotot, amit az edzéstervek összeállításánál és a 

foglalkozások során kollégáimmal alkalmaztunk a hallgatókon. Ezen módszer 

eredményességét jól mutatja a 2. ábra, ahol az edzettségi állapot százalékos fejlődését 

lehet nyomon követni csoportok szerint. 

 

Az edzettségi állapot változása a két vizsgálati időpont között a 4 csoportban 

(max/pred%) 

Az edzettségi állapot változása a két vizsgálati időpont között a 4 
csoportban (max/pred%)
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21. ábra 

 

Max/pred különbségek %-ban a 4 csoportban (I/a,I/b,II,III), a 
2.felvétel eredményéből vontuk ki az első felvétel eredményét 
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Az edzettségi állapotot csoportonként vizsgálva megállapítható, hogy a két felmérés 

eredményei között az I/a és I/b csoportban szignifikáns a javulás a II-es csoportnál az 

edzettségi állapot javulása tendenciát mutat, de nem lett szignifikáns (22. ábra).  

 

Az általunk vizsgált paraméterek aránylag lassan változnak, és így aránylag lassan 

követik az edzettség változásait. A vizsgálat eredményei a rekreátoroknak elsősorban a 

követendő edzés jellegére, a gyakoriságra, terjedelemre, a célpulzus elérésére, az egyén 

pillanatnyi teljesítményére és edzettségi állapotára adtak útmutatást és információt, és 

kevésbé voltak informatívak az edzés intenzitására vonatkozólag. Jelen kutatás célja 

között nem is szerepel az edzés intenzitásának konkrétabb vizsgálata, mint amit az adott 

eredményekből alkalmazni lehet. A rekreátorok a célpulzus elérését, az edzés terjedelem 

ismeretében az intenzitás növelésével érték el. Természetesen a versenysportban 

alkalmazott edzéstervekhez – melyek inkább teljesítmény orientáltak, mintsem egészség 

központúak – az intenzitás precízebb meghatározása és vizsgálata szükséges. Az anaerob 

energiaszolgáltatást jellemző vér-tejsavszint meghatározása és összefüggése az 

erőkifejtés intenzitásával az edzésszervezés hathatós módszere; az eljárás gyakorlatilag a 

„laktacid-küszöb” és a laktacid energiaszolgáltatás gazdaságosságának meghatározásán 

alapul [77]. Ennek a vizsgálati módszernek az alkalmazását kutatásunk célja nem 

indokolta. 
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6. 4. A vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása 
• A vitális kimerültség és a heti mozgásmennyiség közti összefüggést korrelációval 

vizsgáltuk: 

Heti mozgás gyakoriság 
és a vitális kimerültség 1. felmérés 2. felmérés

Korrelációs együttható -0,441 -0,471 
Sign. 0,0000004 0,0000021 

8. táblázat 
 

A két változó közepesen erős szignifikáns korrelációt mutatott mindkét felmérésnél. 
 

• Az egészségi állapot önbecslése és a heti mozgásszám kapcsolata: 

Az egészségi állapotot 1-5ig terjedő skálán kellett jellemezniük a vizsgált személyeknek, 
(5=kiváló). 
 
A heti mozgás gyakorisága vitális kimerültséggel erősebb kapcsolatot mutatott, mint 

az egészségi állapot változóval. 
Heti mozgás gyakoriság 
és a szubjektív eg. áll. 
megítélése 

1. felmérés 2. felmérés

Korrelációs együttható 0,290 0,357 
Sign. 0,001 0,000 

9. táblázat 

A korreláció mutatja, hogy gyenge szignifikáns kapcsolat van köztük: r=0,29, (p=0,001), 

ami a 2. megkérdezés esetén: r=0,357 (p <0,0001). 

Az egészségi állapot kategóriában lévő heti mozgásszámot varianciaanalízissel (egyutas 

anova teszttel) hasonlítottam össze: 
A heti mozgás alakulása az egészségi állapot kategóriáiban  

(1.felmérés) 
függő változó:  a heti mozgás gyakoriság  
magyarázó változó: az egészségi állapot egyes kategóriái  
F érték 3,74  
Sign. 0,013  
Post-hoc teszt:(LSD)   

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
rossz jó, kielégítő 0,009 
rossz nagyon jó 0,005 
megfelelő, 
elfogadható nagyon jó 0,044 
Univariate Anova   

10. táblázat 
 



 52

Látszik, hogy (1-es, vagyis nagyon rossz kategóriát nem jelölt be senki), különbözik 

szignifikánsan a 2-es 4-es, 2-es 5ös, és a 3-as 5-ös csoport is egymástól. 

Az első felmérésnél tehát a mozgás gyakoriság átlagértékei szignifikánsan különböznek a 

fenti esetekben. Tekintettel arra, hogy nem volt „nagyon rossz” kategória, általában az 

egymás melletti kategóriák között még nem, de az annál távolabb lévők már szignifikáns 

különbséget mutatnak. 

A második felmérésnél már azt az eredményt kaptuk, hogy az egészségi állapot 

kategóriái mind szignifikáns különbségeket mutatnak egymástól, egy szomszédos párt 

kivéve: a jó és a nagyon jó kategóriákat. 

Megjegyzés: minden különbözőségnél a jobb egészségi állapotban van nagyobb heti 

mozgásszám érték. 

 A heti mozgás alakulása az egészségi állapot kategóriáiban 
(2.felmérés) 
    
függő változó:  a heti mozgás gyakoriság  

magyarázó változó: 
az egészségi állapot egyes 
kategóriái  

F érték 5,75  
Sign. 0,001  
Post-hoc teszt:(LSD)   

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
rossz megfelelő, elfogadható 0,024 
rossz jó, kielégítő 0,001 
rossz nagyon jó 0,001 
megfelelő, elfogadható jó, kielégítő 0,020 
megfelelő, elfogadható nagyon jó 0,029 
Univariate Anova   
 11. táblázat 
Itt ugyanazt a módszert alkalmaztam (ANOVA), csak fordítva gondolkodva: a mozgás-

gyakoriságok kategóriái a magyarázó változók, és az egészségi állapot önbecsléséből 

kapott átlagértékeket hasonlítom össze ezekben a kategóriákban: 
 Az egészségi állapot különbségei a heti mozgás kategóriáiban 

(1.felmérés) 
függő változó:  az egészségi állapot önbecslése  
magyarázó változó: a heti mozgás gyakoriság  
F érték 4,088  
Sign. 0,008  
Post-hoc teszt:(LSD)   

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
semmit nem mozog heti 3-4 0,008 
semmit nem mozog heti 4 v több 0,008 
heti 1-2 heti 4 v több 0,053 
Univariate Anova   
 12. táblázat 
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Itt is sok szignifikancia van: (semmit nem mozog)- (heti3-4 alkalom) /p=0,008/, (semmit 

nem mozog) – (heti4 vagy több alkalom) között /p=0,008/, és tendencia /p=0,53/ a (heti1-

2 alkalom)- (heti 4 vagy több alkalom között). 

Hasonlóan a 2. felmérésnél: 
 
  Az egészségi állapot különbségei a heti mozgás kategóriáiban 
(2.felmérés) 
függő változó:  az egészségi állapot önbecslése  
magyarázó változó: a heti mozgás gyakoriság  
F érték 6,377  
Sign. 0,001  
Post-hoc teszt:(LSD)   

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
semmit nem mozog heti 3-4 0,000 
semmit nem mozog heti 4 v több 0,004 
heti 1-2 heti 3-4 0,030 
Univariate Anova   
 13. táblázat 

 
A fenti különbözőségekhez még megemlíthető, hogy a semmit nem mozog- heti 1-2 

alkalomtól tendenciát mutat /0,078/. 

 A többi kategóriától mind erős szignifikancia  választja el a semmit mozgókat, valamint 

a heti 1-2 alkalom kategóriája is szign. különbséget ad a heti 3x4x mozgóktól. Ez tehát 

mutatja, hogy a két alsó kategória az, ami az egészségi állapot értékeket jelentősen 

csökkenti a többi mozgásszám kategóriához képest. 

Lineáris regressziós módszerrel is megvizsgálható a két változó kapcsolata:  

A lineáris regresszió alkalmazása arra adott választ, hogy az egészségi állapot önbecslését 

befolyásolja-e a heti mozgás darabszáma. 

 

Összességében a függő változó varianciájából adjR2 =0,077 (azaz 7,7%)-ot magyarázott a 

heti mozgás változó. 

 

A heti mozgás gyakorisága változó hatása az egészségi állapot önbecslésére az alábbi 

táblázatban látható: 

 B Std hiba Beta  T Sig 

Konstans 3,18 0,096  33,01 0,000 

Heti mozgás 0,148 0,044 0,29 3,36 0,001 

14. táblázat 
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A heti mozgás gyakorisága jó prediktornak számít (0,29-es standardizált béta, a 2. 

felmérésben még jobb eredményt kaptam: 0,357 a beta értéke.) Az adjR2 =0,077 illetve a 

2. felmérésnél 0,119 érték pedig azt mutatja nekünk, hogy a heti mozgás 7,7 illetve 

11,9% -ot magyaráz meg az egészségi állapot önbecslésének változójából. 

 
 B Std hiba Beta  T Sig 

Konstans 3,22 0,129  24,914 0,000 

Heti mozgás 0,165 0,044 0,357 3,748 0,000 

15. táblázat 
 

• A terheléses adatok és a mozgás gyakoriságok közötti korreláció 

Az első felmérés során kapott szignifikáns kapcsolatok, a második felmérésben is 

szignifikánsak voltak, erősségük átlagosan 0,1-el magasabb korrelációt mutatott. 

Valamint a LOAD és az O2 pulse között is gyenge, szignifikáns kapcsolat mutatkozott 

p=0,008, R=0,329 (Pearson Correlation). 

A fizikai mutatók kapcsolatáról megállapítható, hogy a LOAD erősen szignifikánsan 

összefügg a VO2, HR mutatókkal, a kapcsolat erőssége R=0,325 (Pearson Correlation), 

illetve (HR*LOAD) R=0,230. 

Továbbá VO2 szintén erősen szignifikáns HR, O2 pulse mutatókkal. A kapcsolat erőssége 

R=0,312 (Pearson Correlation) és az O2-vel R=0,730 (itt mindegyiknél p <0,01). 

A LOAD erős szignifikanciát mutatott a heti edzésszámmal p=0,003, a korreláció 

erőssége közepes R=0,346, továbbá szignifikáns a VO2-vel =0,037, a korreláció erőssége 

R=0,245 (Pearson Correlation). 

 

• A szubjektív egészségi állapot és a VO2 kapcsolata 

Az egészségi állapot önbecslése gyenge kapcsolatot mutatott a VO2-vel R=0,178 

(Pearson Correlation). 
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• A testsúllyal kapcsolatos összefüggések eredményei 

o A heti mozgásmennyiség és a szubjektív testsúly megítélése között nem jött ki 

szignifikáns összefüggés. 

 

o Az egészségi állapot önbecslése rosszabb a magasabb BMI-vel rendelkezőknél 

Fordított kapcsolat figyelhető meg az egészségi állapot önbecslése és a BMI között, 
R=0,177 ((Pearson Correlation), p=0,049. 
 
o A szubjektív testsúly is erősen összefügg a szubjektív egészségi állapottal  

R= 0,209. 

Az egészségi állapot önbecslése és a szubjektív testsúly meghatározás 3 kategóriás 

változója (nagyon túlsúlyos-nagyon sovány; kicsit túlsúlyos-kicsit sovány; megfelelő) 

Anova teszttel vizsgálva összefüggést mutat mindkét felmérésnél: (F=7,523 p=0,001 ill. 

F=7,05 p=0,001). 

Az egészségi állapot önbecslésének átlagértékei a szubjektív 
súly  kategóriáiban
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 23. ábra 

Az egészségi állapot átlagértékei a 3 kategóriában azt mutatták (lásd a fenti színes 

grafikont), hogy a kicsit túlsúlyos-kicsit sovány kategóriában kicsit rosszabbnak érzik 

egészségi állapotukat átlagban, mint a nagyon túlsúlyos-nagyon sovány csoportban, ez a 

post-hoc tesztek szerint egyáltalán nem szignifikáns különbség, e két csoport viszont a 

megfelelő kategóriához képest szignifikánsan különbözik. 
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Az egészségi állapot önbecslése átlagai, szórása a szubjektív túlsúly kategóriáiban 

  1. felmérés 2. felmérés 
  átlagértékek  szórás átlagértékek  szórás 
nagyon túlsúlyos- nagyon 
sovány 3,28 0,76 3,45 0,8 
kicsit túlsúlyos- kicsit sovány 3,19 0,76 3,36 0,75 
megfelelő 3,78 0,84 3,97 0,75 
Összesen 3,4 0,83 3,61 0,8 
 16. táblázat 
 
Látható, hogy a legjobb egészségi állapot önbecslés a megfelelő túlsúlyú kategóriában 
volt (3,78-as átlag). 
 
Az egészségi állapot különbségei a szubjektív súly kategóriáiban 
(1.felmérés) 
függő változó:  az egészségi állapot önbecslése   
magyarázó változó: szubjektív súly   
F érték 7,52   
Sign. 0,0008   
Post-hoc teszt:(LSD)     

mely kategóriák között különbözik a függő vált. 
átlagértéke: Sig. 

nagyon sov-nagyon 
túls megfelelő 0,011 
Kicsit túls-kicsit sov megfelelő 0,000 
Univariate Anova   
 17. táblázat 
 
 

 
Az egészségi állapot különbségei a szubjektív súly kategóriáiban 

(2.felmérés) 
függő változó:  az egészségi állapot önbecslése   
magyarázó változó: szubjektív súly   
F érték 7,05   
Sign. 0,001   
Post-hoc teszt:(LSD)     

mely kategóriák között különbözik a függő vált. 
átlagértéke: Sig. 

nagyon sov-nagyon 
túls megfelelő 0,049 
kicsit túls-kicsit sov megfelelő 0,000 
Univariate Anova   
  18.táblázat 

o Mindkét felmérésnél a megfelelő súlykategória különbözött szignifikánsan a 

többitől.
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A BMI és a testzsírszázalék kapcsolata 

A grafikonon is jól látszik, és mindkét alkalommal azt mutatta a korreláció, hogy erős 

kapcsolat van a BMI és a testzsír% között. 

 
A BMI és a testzsírszázalék együttes eloszlása 
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  25. ábra 
 
A BMI és a testzsírszázalék erős korrelációt mutat (R=0,714), az ábrán is látható, hogy 
közel lineáris kapcsolat áll fenn a két változó között. Bár a korreláció értéke kisebb, de 
hasonló összefüggés állapítható meg a második felmérés esetében is: közepesen erősen 
összefügg a két változó (R=0,467), (P<0,0001 mindkét esetben). 
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A BMI és a testzsír%  összefüggése
2. felmérés
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*a túlsúlyos és a sovány között van szign különbség testzsír%-ban (elhízott 1 fő miatt nem vettem bele)  
 26. ábra 
 
A BMI kategóriákban is a vártnak megfelelően emelkedik a testzsírszázalék: 

 
Testzsír% átlagai,szórása a BMI kategóriáiban 

  1. felmérés 2. felmérés 
  átlagértékek szórás átlagértékek szórás 
sovány 14,75 3,644555 13,78 2,910956 
ideális testsúly 18,86 5,676565 19,30 5,197814 
túlsúlyos 25,66 5,462108 22,46 7,037721 
elhízott 33,18 5,308201 32,70 , 
extrém elhízott 42,40 6,363961     
Összesen 20,37 7,213745 19,34 5,813395 

Ahol nincs szórás érték, ott 1 személy esett csak a kategóriába! 
19. táblázat 

 
A testzsír% különbségei a BMI kategóriáiban 
(1.felmérés) 

függő változó:  Testzsír%   
magyarázó változó: BMI   
F érték 22,69   
Sign. <0,0001   
Post-hoc teszt:(LSD)     

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
Mindegyik kategória átlagértéke kbözik mindegyiktől!     

20. táblázat 

A 2. alkalommal tekintettel a csoportok számának és elemszámának csökkenésére, t-
próbát alkalmaztam, ami nem mutatott szignifikáns különbséget a két csoport között. 
A sovány-ideális között, és a sovány-túlsúlyos között is szignifikáns a különbség, az 
elhízott, exrém elhízottak száma olyan alacsony, hogy azzal nem tudtam 
összehasonlítani. 
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o A testzsírszázalék és a heti mozgás gyakorisága: 
 
A testzsírszázalék és a heti mozgásigény között nincs korreláció, illetve variancia analízis 

módszerrel sem mutatható ki összefüggés. 

 

o A fizikai indikátorok (VO2, Load, HR, O2) és a testzsírszázalékok között 

semmilyen kapcsolat nem volt kimutatható. 

 

o BMI – szubjektív egészségi állapot – szubjektív súlymeghatározás 

Mindkét felmérésnél a BMI és a szubjektív súly összhangban van egymással: minél 
nagyobb a BMI, annál súlyosabbnak is érzik magukat. Az Anova teszt szerint az első és a 
második felmérésnél is nagyon sok szignifikáns különbség van a csoportok között, mint 
azt a grafikon is mutatja, az önbevallás fedi a valóságot. 
 
 

A BMI átlagai, szórása a szubjektív túlsúly kategóriáiban 
  1. felmérés 2. felmérés 
  átlagértékek  szórás átlagértékek  szórás 
nagyon sovány 18,02 2,17 16,82 0,96 
kicsit sovány 20,06 1,98 20,23 2,10 
megfelelő 20,75 2,40 20,39 2,17 
kicsit túlsúlyos 22,99 2,91 22,43 2,64 
nagyon túlsúlyos 28,78 6,93 28,34 6,47 
Összesen 22,69 4,50 21,82 3,65 

    21. táblázat 
 

 A BMI különbségei a szubjektív súly kategóriáiban 
(1.felmérés) 

függő változó:  BMI   
magyarázó változó: szubjektív súly   
F érték 19,068   
Sign. 0,0000   
Post-hoc teszt:(LSD)     

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
nagyon sovány kicsit túlsúlyos 0,020937 
nagyon sovány nagyon túlsúlyos 0,000004 
kicsit sovány kicsit túlsúlyos 0,015138 
kicsit sovány nagyon túlsúlyos 0,000000 
megfelelő kicsit túlsúlyos 0,003339 
megfelelő nagyon túlsúlyos 0,000000 
kicsit túlsúlyos nagyon túlsúlyos 0,000000 

 22. táblázat 
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A BMI különbségei a szubjektív súly kategóriáiban 

(2.felmérés) 
függő változó:  BMI   
magyarázó változó: szubjektív súly   
F érték 14,885   
Sign. 0,0000   
Post-hoc teszt:(LSD)     

mely kategóriák között különbözik a függő vált. átlagértéke: Sig. 
nagyon sovány kicsit túlsúlyos 0,00921 
nagyon sovány nagyon túlsúlyos 0,00000 
kicsit sovány kicsit túlsúlyos 0,05403 
kicsit sovány nagyon túlsúlyos 0,00000 
megfelelő kicsit túlsúlyos 0,00246 
megfelelő nagyon túlsúlyos 0,00000 
kicsit túlsúlyos nagyon túlsúlyos 0,00000 
Univariate Anova   

 23. táblázat 
 

Szubjektív súly és a BMI kapcsolata
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  27. ábra  

 
A BMI valós eredményei és az önértékelésen alapuló súly meghatározás egymásnak 

megfelelően változik. Az első három csoport között nincs szignifikáns különbség 

(nagyon sovány-kicsit-sovány-megfelelő), a többi egymástól is és ezektől a kategóriáktól 

is szignifikánsan különbözik BMI-ben. 

 

• A BMI és a vérnyomás kapcsolata 

- korreláció: 

Az első és a második felmérésnél is szignifikáns kapcsolatot mutatott a BMI és a systolés 

vérnyomás: R1=0, 243 és R2=0, 431 (Pearson korr.). A diastolés a 2. felmérésnél volt 

szignifikáns R=0, 393. A nyugalmi pulzus nem mutatott kapcsolatot, a testzsírral viszont 

az első felmérésnél gyenge kapcsolatot tapasztaltunk: R=0, 220*. 
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- BMI átlagok a vérnyomás különböző csoportjaiban: 

Itt is meglátszanak a különbségek, de a vizsgált mintában nagyon kevesen voltak magas 

vérnyomásos kategóriába tartozóak, ezért ez nem differenciálja eléggé a személyeket. Az 

átlagok a 2 felmérésben az alábbiak szerint alakultak: 

BMI átlagok a vérnyomás egyes stádiumaiban
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28. ábra 

Szignifikáns eltérés a  

syst. 1. alkalom: normális és magas 1 között p=0, 009 

syst. 2. alkalom: normális és a magas között p=0, 001 

diast 1. alkalom: tendencia magas-normális p=0,07, és szignifikáns különbség: 

emelkedett és magas között p=0, 044 

diast 2. alkalom: –. 

A magas vérnyomás kategóriákban sokszor összevonást alkalmaztunk, tekintettel a túl kis 

elemszám miatt, így az ábrán a magas vérnyomás 1. stádium a systolés 2. alkalom 

oszlopa jelenti a 2. stádiumot is, v. annál többet, ha volt annál magasabb érték. 

 
• A személyiségjegyek összefüggései a mozgásos életmód indikátoraival 

o A kitartás személyiségjegy (TCI kérdőív) és a LOAD kapcsolata: 

A kitartás faktor a heti mozgás gyakorisággal nem mutatott szignifikáns összefüggést, de 

a terheléses mutatók közül némelyikkel (Load, VO2) gyenge kapcsolatot mutat 

(korr:0,3*, UNIANOVA-ban szign.) 

A heti mozgásgyakoriságot sok minden befolyásolhatja (kulturális hatások, szocializáció, 

szülői, baráti példa) a kitartás pedig egy temperamentum dimenzió, ami az idegrendszer 

azon sajátosságát méri, hogy mennyire motivált egy adott cselekvés újbóli, folyamatos 

ismétlésére.  
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o A lelkiismeretesség személyiségjegy (TCI) és az állóképességet különböző 

mértékben fejlesztő mozgás fajták csoportjai közti összefüggés vizsgálata: 
 
A lelkiismeretesség skála átlagai, szórása az állóképesség kategóriáiban 
(2.felmérés) 

  átlagértékek  szórás
nagy 7,07 1,41
közepes 7,58 1,58
kicsi 5,83 1,72
Összesen 7,09 1,50

     24. táblázat 
 
A lelkiismeretesség skála az állóképesség kategóriáiban 
(2.felmérés) 
függő változó:  lelkiismeretesség   

magyarázó változó: 
állóképesség fejlesztésének 
mértéke   

F érték 3,167   
Sign. 0,047   
Post-hoc teszt:(LSD)     
mely kategóriák között különbözik a függő vált. 
átlagértéke:   Sig. 
nagy kicsi 0,0510
közepes kicsi 0,0140
Univariate Anova   

25. táblázat  

 

Akik kicsit fejlesztik az állóképességüket, azok szignifikánsan különböznek 

lelkiismeretességi faktorban a másik 2 csoporttól (7. ábra). A mozgásos tevékenységek 

kategorizálása állóképesség fejlesztése szempontjából, a 39. oldalon található. 

A lelkiismeretesség, ami egy karakterdimenzió, az együttműködés karaktervonás egyik 

alskálája. Bejósolja, hogy az adott egyén mennyire fogja végrehajtani az adott egészség 

programot. Azaz van egy olyan személyiségvonás, ami valamilyen szinten erősítheti a 

program hatékonyságát.  
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Lelkiismeretesség faktor átlagai az állóképesség fejlesztésének 
kategóriáiban

 (2. felmérés eredménye)
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29. ábra 

 

Az első alkalommal csak 2 állóképesség csoport alakult ki, és nem volt köztük 
szignifikáns különbség! 
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6. 5. Többváltozós modell bemutatása 
A variancia analízisben több különböző tényezőnek egy folytonos változóra vonatkozó 

hatásait vizsgáltam, ahol a kiemelt változót függő, a rá ható tényezőket pedig magyarázó 

változóknak neveztem. A módszer több minta szórásnégyzetének (varianciájának) 

összehasonlításán alapul. Általában a sok tényező között szerepel egy általam kiemelt 

változó, amelynek hatását a többi magyarázó változó hatását kiszűrve, azoktól 

függetlenül vizsgáltam. 

Az egészségi állapotot magyarázó tényezőként, a BDI, a BMI, a lakóhely típusa és a heti 

mozgás gyakorisága változókat vizsgáltam. 

1.felmérés eredménye: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ábra 

 

Az eredmény mutatja, hogy a lakóhely nem, de a többi változó szignifikáns részt 

magyaráz meg az egészségi állapot varianciájából: 

Egészségi állapot 
önbecslése 

1. modell: R2 =18,3% 
Függő változó 

Magyarázó 
(független) változók 

BDI BMI Heti 
mozgás

Település 

P=0,006 
ETA2=6,5% 

P=0,045 
ETA2=3,5% 

P=0,019 
ETA2=8,4% 
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Az egészségi állapot önbecslését magyarázó tényezők 

A függő változó: az egészségi állapot önbecslése   
magyarázó változók: négyzetösszegF Sig Parciális ETA^2 
BDI 4,67,890,006 0,065 
BMI 2,44,120,045 0,035 
lakóhely 1,83,080,082 0,027 
heti mozgás 2,013,450,019 0,084 
UNIANOVA modell     
A változók magyarázóereje (Adj R^2): 18,3%    

26. táblázat 

Az Eta^2 oszlopban láthatjuk, hogy milyen sorrendbe tehetőek a változók aszerint, hogy 

mennyit magyaráznak a függő változóból. Láthatjuk, hogy a heti mozgás gyakorisága a 

testtömeg indextől és a többi változótól függetlenül a legnagyobb részt magyarázza a 

függő változóból (8,4%). A modell összességében jónak mondható, mert több, mint 10%-

ot (18,3%-ot) magyaráznak a változók együttesen a függő változóból. 

A heti mozgás gyakoriságának kategóriában ennek a modellnek megfelelően a következő 

táblázat mutatja a kategória átlagokat: 

Az egészségi állapot átlegértékei a heti mozgás ketegóriáiban: 

  Átlag SE 
semmit nem mozog 3,22 0,11
heti 1-2x mozog 3,36 0,11
heti 3-4x mozog 3,7 0,16
heti 4 v. többször mozog 3,97 0,27

27. táblázat 
 
Kontrollálva BDI, BMI és településtípus változókra az egészségi állapot átlagértékei a 4 

csoportban tehát: 3,2; 3,6; 3,7; 3,9. 

Ezek az átlagok szignifikánsan különböznek a következő táblázatban szereplő esetekben: 

Egészségi állapot átlagértékei közti különbségek  

 Sig. 
semmit nem mozog heti 3-4x mozog 0,02 
semmit nem mozog heti 4 v. többször mozog 0,012 
heti 1-2x mozog heti 4 v. többször mozog 0,042 
LSD postHoc vizsgálat     

28. táblázat 
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A 2. felmérés eredménye: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ábra 

A 4. táblázatban látható, hogy a 2. felmérés is ezt az összefüggést erősítette meg, hiszen a 

2. felmérésben az elsőhöz hasonlóan összefüggéseket figyeltem meg, de erősödés volt. 

A függő változó: az egészségi állapot önbecslése (2.felmérés)    
magyarázó változók: négyzetösszeg F Sig Parciális ETA^2
BDI 5,7 11,8 0,001 0,122
BMI 0,6 1,4 0,2 0,016
lakóhely 0,4 0,8 0,3 0,01
heti mozgás 2,5 5,2 0,002 0,156
UNIANOVA modell     
A változók magyarázóereje (Adj R^2): 27,7%     

     
  Átlag SE   
semmit nem mozog 3,19 0,16   
heti 1-2x mozog 3,47 0,14   
heti 3-4x mozog 3,92 0,11   
heti 4 v. többször mozog 3,87 0,21   
     
Egészségi állapot átlagértékei közti különbségek   Sig.   
semmit nem mozog heti 3-4x mozog 0,001   
semmit nem mozog heti 4 v. többször mozog0,012   
heti 1-2x mozog heti 3-4x mozog 0,017   
LSD postHoc vizsgálat       

29. táblázat 

Függő változó 

Magyarázó (független)
változók 

Egészségi állapot 
önbecslése 

1.modell: AdjR2 =27,7% 
Függő változó 

Magyarázó 
(független) változók 

BDI BMI Heti 
mozgás

Település 

P=0,001 
ETA2=13% 

P=NS 
ETA2=1% 

P=0,002 
ETA2=16% 
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VII. Megbeszélés 
A 3 hónapos intervenciós program beleértve a felméréseket is a szorgalmi időszakban lett 

lebonyolítva, tehát munkahelyi környezetnek tekinthető! Így a kapott eredmények és 

módszerek is a munkahelyi egészségfejlesztés eszköztárának bővítését eredményezheti. 

Az egészségfejlesztési programban alkalmazott módszertani és pedagógiai 

feladataim voltak:  

• Személyi edzők kiválasztása (testnevelés-rekreáció szakos hallgatók közül); 

• A kiválasztott személyi edzők felkészítése; 

• 3 hónapos személyre szóló fizikai tréning vezetése; 

• Stresszkezelő pszicho tréning vezetése; 

• Folyamatos mentálhigiénés tanácsadás. 

A személyi edzők kiválasztása és felkészítése megfelelő volt. A személyi edzők felé 

megfogalmazott elvárásaimat a statisztikai eredmények alapján és a foglalkozásokon 

tapasztalt jó hangulat és motivált hallgatók láttán maximálisan teljesültek. 

Az egészségfejlesztésre irányuló komplex módszerek hatékonyságát bizonyítják a 

statisztikai eredmények és a későbbiekben tárgyalt többváltozós modell, a hatékonyság 

alapját a kognitív pszichés tényezők, a fejlesztők szakmai felkészültsége, jellembeli 

tulajdonságuk határozza meg. 

 

A mozgás, mint primer prevenciós lehetőség: 

Szomorú tény, hogy a hallgatók 36,5%-a egyátalán nem végez kiadós mozgást, az 

életmódjukból teljesen hiányzik. A program hatására a heti rendszerességgel végzett 

kiadós mozgás arány a semmit sem mozgókhoz képest, az első lekérdezéshez viszonyítva 

14,8%-kal emelkedett. Ez köszönhető természetesen a programba bekerültek feszes 

edzéstervének is, de szerencsére csak az egészségtervvel rendelkezők csoportjában is 

megfigyelhető a heti mozgással eltöltött alkalmak számának emelkedése, ami az 

egészségterv hatékonyságát bizonyítja! 

A fizikai állóképesség fejlesztése a kardio-respiratorikus rendszer működését pozitív 

irányba befolyásolja, ami nagyon fontos primer prevenciós eszköz a szív és keringési 

eredetű betegségekkel szemben, ami jelenleg a második leggyakoribb halálok a fejlett 

országokban. 

A mozgásos tevékenységeket ezért az állóképesség fejlesztésére gyakorolt hatásuk szerint 

is próbáltam csoportosítani. A kategóriákat a rendelkezésemre álló kérdőíves válaszok 



 68

alapján alakítottam ki, tudva azt, hogy az állóképesség pontosabb meghatározásához az 

edzésösszetevők részletesebb ismeretére lett volna szükségem. 

Megállapítható, hogy az állóképesség fejlesztését leginkább elősegítő mozgásos 

tevékenységeket 28%-al többen választották a második vizsgálat alkalmával, míg az 

állóképességet legkisebb mértékben fejlesztő mozgásos tevékenységeket 7,2%-al 

kevesebben végezték. 

Az előző két vizsgálati eredményt összességében értelmezve elmondható, hogy az 

egészséggel való komplex törődés egyik legfontosabb eredménye, hogy a hallgatók az 

egészségük számára értékesebb és hatékonyabb mozgásos tevékenységeket választanak és 

azt rendszeresebben is űzik! 

 

Testsúly 

A felmérések során a testsúly többféle aspektusban is szerepet kap. Az emberek életében 

a súly szerepel a leginkább központi helyen az egészséget befolyásoló tényezők közül. 

Ezért is tartottam fontosnak, hogy az objektív testsúly meghatározáson kívül ami a két 

felmérés között szignifikáns javulást és tendenciát produkált az I/b. és I/a csoportokban a 

BMI-t is vizsgáltam, mint az egyik elterjedt mérőeszközét a súlykategóriáknak és a 

szubjektív súlymeghatározást, ami az énkép alakulását és a szubjektum erősségét 

vizsgálta. 

Érdekes összefüggés figyelhető meg a 3 hónapos program testsúllyal kapcsolatos 

eredményének differenciált leképezésben. 

A beavatkozások hatására a legnagyobb változást a szubjektív testsúly meghatározás 

produkálta, ezt követte az objektív testsúly alakulása és legvégül tendencia szinten a BMI 

végzett. Az életmódváltásnak tehát azonnali pozitív mentálhigiénés hatásai vannak, a 

szubjektív megítélés az érzelmi kiegyensúlyozottságot csak később követik az edzés 

adaptációs folyamatok és a testsúly, majd a BMI változásai. Két üzenete lehet a kapott 

összefüggéseknek: a mozgásos életmód kialakítása azonnali hatásokat, örömöt és 

hosszabb távon mérhető szomatikus eredményeket produkálhat, melyek mind az 

egészségfejlesztést szolgálják komplex formában. 
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Pszichés faktorok: 

A hangulati állapot alakulást is vizsgáltam csoportonként, de megállapíthatóvá vált, 

hogy a szignifikáns változásokat valószínűleg a két felmérés közti szezonális 

különbség (tél-nyár), vagy egyéb számomra nem ismert körülmény okozhatta. 

A vitális kimerültség kérdőívvel az egészségmagatartás dimenzióját vizsgáltam a 

„magatartás és érzelmek” gyűjtőfogalma alatt. 

Az eredményeket csoportonkénti bontásban is megvizsgáltam, így megállapítható, hogy 

az aktív 1-es csoportnál szignifikáns javulást okozott az egészségfejlesztési program és a 

csak egészségtervvel rendelkező 2-es csoportban is javuló tendencia alakult ki, szemben a 

kontrollcsoporttal (2. táblázat). 

A 3 hónapos program hatásait összegezve a pszichés faktorok gyors, szignifikáns és 

tendenciózus változása megfigyelhető az előzőekben vizsgált testsúly szubjektív 

megítélésének változásánál is. Az ott megfogalmazott üzenetet a vizsgált pszichés 

faktorokra is érvényesíteni lehet, erősítve ezzel a mozgásos életmód komplex kihatását az 

egészség dimenzióira. 

A szubjektum szerepének és módosulásának további vizsgálatát az egészségi állapot 

szubjektív meghatározásának értékelésével folytattam. 

A csoportok szubjektív egészségi állapota összességében szignifikánsan javult a 

program hatására. Ez abból következik, hogy csoportonkénti bontásban a kísérleti 

csoport erős szignifikáns javulást mutatott a két felmérés összehasonlítása során, 

szemben a kontrollcsoporttal, ahol a Páros t-teszt nem adott szignifikáns különbséget. 

A rendszeres mozgás és a felkészült szakmai háttér, a vsz-ek ráhangolódását okozták a 

mozgásos életmódra, mely hatására a saját magunkról alkotott kép és hangulati tényezők 

is pozitív irányba változtak. Az egészségi állapotuk kedvezőbb megítélése ezen 

tényezőkkel összefüggésben formálódott a 3 hónap alatt és ért el szignifikáns különbséget 

az első felméréshez képest. 

 

A fizikai mutatók eredményeinek megbeszélése: 

A szubjektív megítélések és a pszichés faktorok eredményei után a kutatás másik fő célja 

az egészségi állapot fejlesztésének hatékonyságvizsgálata fizikai mérőeszközök 

segítségével. 

A terheléses vizsgálat mutatói közül a teljesítményt vettem alapul (Load). A Load 

max/pred változó az egyén edzettségi állapotának meghatározására szolgál. Az edzettségi 
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állapot az I-es csoportban szignifikáns különbséget mutatott, ami azt jelenti, hogy a 

hallgatók akik részt vettek a programban a meghatározott maximális teljesítőképességük 

szintje amit 100%-nak vettem átlagosan 13,4%-al megközelítették. A csak 

egészségtervvel rendelkező-, II. csoportban lévő hallgatók is tendencia mértékű javulást 

értek el, ami tovább erősíti az egészségterv önálló egészségfejlesztő hatását. 

A kérdőíves és terheléses vizsgálati eredményeket addig külön értékeltem és kerültek 

megbeszélésre. A kutatási célokat és a hipotéziseimet figyelembe véve ezen eredmények 

a célok részbeni megvalósulását és a hipotézisek töredékes alátámasztását hozta. A 

vizsgált célcsoport életmódja és egészségmagatartása is meghatározásra került. 

 

A szubjektív értékelések és az objektív eredmények közti összefüggések 

magyarázata, valamint az egészségi állapot komplexitását bemutató és bizonyító 

változókból összeálló modell létjogosultságának ismertetése még szükséges a célok és 

hipotéziseim maradéktalan alátámasztásához, vagy elvetéséhez. 

A heti mozgásmennyiséget, mint objektív változót összehasonlítottam a vitális 

kimerültséggel, mely pszichológiai faktor már jól reagált a programra és az egészségi 

állapot megítélésével, mint szubjektív tényezővel. 

A vitális kimerültséget a heti mozgás gyakorisága alacsony, de szignifikáns korrelációval 

befolyásolja. A heti mozgás gyakorisággal erősebb kapcsolatot az egészségi állapot 

szubjektív megítélése mutatta. Ezt a kapcsolatott többféle megközelítésben is vizsgáltam, 

hiszen a kapott eredmények a beavatkozások hatékonyságvizsgálatának egy szubjektív 

eredménnyel mérhető eszközét mutatja meg és bizonyítja. 

A 6. 4-es fejezetben részletesen elemzem a kapott eredményeket, amely összességében 

szignifikáns eredményeket mutatott, de ezen túlmenően az is érdekelt, hogy 

kategóriánként vizsgálva a változókat milyen összefüggések születnek a mennyiségi (heti 

mozgás darabszáma) és minőségi (egészségi állapot szintje) értékek között? 

A kapott eredmények bizonyítják, hogy a kérdőívben felkínált válaszlehetőségek 

kategória meghatározásai legtöbb esetben is szignifikáns kapcsolatot mutattak. 

Az egészségi állapot meghatározásánál a jó és a nagyon jó kategóriáknál hiányzott a 

szignifikáns különbség, ami esetlegesen a kategóriák összevonását is jelentheti a 

későbbiekben. 

A mozgás gyakoriságok csoportjainak hatását vizsgálva az egészségi állapotra, látható, 

hogy a mennyiségi kategóriák szignifikáns különbözőséget mutatnak, kivéve a semmit 

nem mozog és a heti 1-2 alkalommal mozog kategóriákat. Ezen kategóriák összevonása 
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nem célszerű, hiszen a két kategóriába tartozók között a mozgáshoz való hozzáállás és az 

esetleges motiválási lehetőségek mutathatnak óriási különbséget. Ezen eredmények csak 

azt mutatják, hogy a két kategóriában lévő vsz-ek szubjektív egészségi állapotukat 

jellemezve nem mutattak szignifikáns különbséget. 

Az eredmények körbejárása után megállapítható, hogy a szubjektív egészségi állapot 

meghatározás fontos indikátora lehet a mozgásos életmód meghatározásának és az 

egészségi állapottal kapcsolatos hatékonyságvizsgálatok egy jól és olcsón alkalmazható 

mérőeszközévé válhat. 

Az előbbiekben vizsgált változóknál a mennyiséget és a szubjektív minőséget, valamint 

azok összefüggéseit elemeztem. A következő lépcső a kapott erős összefüggések további 

elemzése. 

 

A szubjektív minőséget, azaz az egészségi állapot szubjektív megítélését cseréltem fel 

a (Load) teljesítmény változóval: 

A terheléses adatok közül továbbra is a (Load) teljesítmény változóval foglalkozom a már 

elkezdett összefüggések további kapcsolatának építése céljából. 

A Load erős szignifikanciát mutatott a heti edzésszámmal, ami tovább erősíti a szubjektív 

indikátor szerepét is, főleg azon vizsgálatok esetében, ahol a technikai felszereltség nem 

teszi lehetővé a terheléses EKG-s vizsgálatok elvégzését. Az összeállított 3 hónapos 

program egészségfejlesztő hatása is mind komplexebb formában bizonyítást nyert és a 

kutatási céloknak is megfelelt. 

 

A testsúllyal kapcsolatos összefüggések magyarázata: 

A testsúly az embereket általában foglalkoztató téma, ami sokszor szinte egyet jelent az 

egészséggel való törődéssel. Ez persze azért rossz megközelítés, mert ha valaki normál 

súlyú, még nem azt jelenti hogy egészséges, azonban az tény, hogy a normál súlytól való 

eltérés az egészségre ható rizikófaktornak minősül, így az én kutatásomban is helyett 

kapott. 

Objektív mérőszámként a tényleges súlymeghatározást, a BMI-t és a testzsírszázalék 

mérést alkalmaztam. 

A BMI és a testzsírszázalék erős korrelációt mutatott, közel lineáris kapcsolat állt fenn a 

két változó között. Ez az összefüggés abban az esetben mutathatott volna eltérést, ha a 3 

hónapos beavatkozásnak a zsírégetés, az „agresszív fogyókúra” lett volna a célja, ami 

viszont nem áll szinkronban az egészségfejlesztés hosszút távú törekvéseivel. 
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Az alkalmazott edzésmódszernek nem a zsírégetés volt az elsődleges célja, hanem a 

kardio-respiratorikus rendszer és az izom és izületi rendszer átmozgatása, fokozatos 

terhelés mellett. A mozgás és a személyi edzés megszerettetése, valamint a mozgás iránti 

igény felkeltése esetleg fokozása és a mozgásos tevékenységek spektrumának minél 

szélesebb megismertetése, minimális eszközigény mellett! 

A 3 hónapos program során a heti mozgásmennyiségek változása még nem produkálta a 

testzsírszázalékok változását, de a pszichés és fizikai mutatók változása lassabb idő alatt, 

de feltételezhetően a testzsírszázalék, majd a testsúly változását is eredményezi. Az 

intenzív fizikai edzés hatására sok esetben testsúlynövekedés figyelhető meg, amit a 

testzsírszázalék csökkenése és az izomzat tömegének növekedése okoz. 

Ez sok esetben a szubjektív megítélések romlását okozzák, de a folyamat inkább a 

kezdeti időszakra jellemző. 

A vsz-eknél az edzettségi állapot (Load) javulása nem állt összefüggésben a 

testzsírszázalék változásával. Ez az előzőekben már említett teóriát erősíti, miszerint a 

testsúly változása nem áll feltétlen kapcsolatban az egészségi állapottal, bár ható 

tényezőként befolyásolja azt. 

A szubjektum szerepe és ereje a testsúllyal kapcsolatban nagyon érdekesen alakult. 

A BMI és a szubjektív súlymeghatározás összhangban volt egymással, tehát az 

önbevallás fedte a valóságot. Ez az eredmény megint csak egyszerűsítheti a vizsgálatokat 

és erősítheti a kérdőíves felmérés pontosságát, de biztosan így van ez a testsúllyal 

kapcsolatban minden esetben? 

A szubjektív súly meghatározást, mint azt láthattuk nagyon erős mérőeszközként 

használhatjuk ezért összehasonlítottam a szubjektív egészségi állapottal, ami eddig is jól 

jellemezte az objektív eredményeket. 

Általánosságban elmondható, hogy a szubjektív súly meghatározás az egészségi állapot 

szubjektív megítélésével is szignifikáns összefüggést mutat mindkét felmérésnél. Ez azt 

is jelenti, hogy akik jónak ítélik meg az egészségi állapotukat azok testsúlya is megfelelő 

volt. Viszont a megfelelő testsúly kategóriáktól eltérő tartományokban, bár nem 

szignifikáns, de mégis érdekes különbséget figyeltem meg. A „kicsit túlsúlyos-kicsit 

sovány” kategóriában tehát akik közel állnak a megfelelő testsúlyhoz kicsit rosszabbnak 

érzik egészségi állapotukat átlagban, mint a „nagyon túlsúlyos-nagyon sovány” 

kategóriában. 

Feltételezhető, hogy a normál súlyhoz közelebb álló személyek esetében a súlyfeleslegtől 

való megszabadulás reális lehetőségként foglalkoztatja őket és ezáltal jobban a 
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gondolkodásuk középpontjában tartja az egészséges testkép iránti kényszert. Ez a 

kényszer és a kialakuló lelkiismeret furdalás okozhatja, hogy az egészségi állapotukat, ha 

nem is szignifikánsan, de kicsit rosszabbnak ítélik, mint a normál súlytól nagyobb 

mértékben eltérő személyek esetében. 

A normál testsúlytól nagymértékben eltérő személyek esetében feltételezethetően az 

állapotuk elfogadása, a normál súlyhoz való tartozás feladása okozhatja az egészségi 

állapotuk picivel jobb megítélését. 

A beletörődés, a kialakult helyzet elfogadása, persze az élet számos területén fontos az 

egészségi állapot szempontjából, ebben az esetben viszont motivációs hiányként 

jelentkezik, ami nagyban ronthatja az egész életen át szükséges egészségfejlesztési 

folyamatok meglétét és hatékonyságát. 

A kapott eredmények nagyon fontosak lehetnek a rekreációs foglalkozások pedagógiai és 

módszertani kialakításánál, amit a kliensek súlyától függően nem csak az edzés 

összetevőinek adekvát kiválasztásával-, hanem a testsúly által differenciált motivációs 

eszközök használatával lehet hatékonyabbá tenni! 

A testsúllyal kapcsolatos vizsgálódás végére hagytam a BMI és a vérnyomás 

kapcsolatának alakulását. 

Az első és a második felmérésnél is szignifikáns kapcsolatot mutatott a BMI és a systolés 

vérnyomás, a diasztolés a 2. felmérésnél volt szignifikáns. Az előzőekben 

megfogalmazott testsúly mint rizikófaktor ezen összefüggés vizsgálatánál bizonyítást 

nyert, ami a testsúllyal való foglalkozás fontosságára is fel kell hívja a figyelmet. 

 

A személyiségjegyek összefüggései a mozgásos életmód indikátoraival: 

Már a kutatási terv összeállításánál foglalkoztatott a gondolat, hogy milyen tényezők 

befolyásolhatják majd a program sikerét? A kérdőívcsomag összeállításánál a már 

korábbról ismert TCI kérdőívet is beépítettem bízva abban, hogy a külső hatásokon túl, 

a belső-, személyiségből eredő hatások egy részét is összefüggéseiben ismerhetem meg. 

A TCI által vizsgált személyiségjegyek közül a kitartás és a lelkiismeretesség faktort 

vizsgáltam. 

A kitartás személyiségjegy szignifikáns kapcsolatot mutatott a terheléses vizsgálat 

eredményei közül a teljesítménnyel (Load) és az oxigénfelvevő képességgel (VO2). Ez 

egy nagyon fontos összefüggés, ráadásul a Load egyébként is a vizsgálatom egyik 

központi indikátora, ami a program hatékonyságát nagyon jól kifejezte és bizonyította 
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eddig is. A kitartás személyiségjegy prediktor hatását pedig alkalmazott pedagógiai 

eljárásokban, kiválasztásban tovább lehet vizsgálni. 

A lelkiismeret személyiségjegyet az állóképességi kategóriákkal hasonlítottam össze. A 

lelkiismeretesség, ami egy karakterdimenzió, az együttműködés karaktervonás egyik 

alkotója. A vsz-ek közül akik kicsit fejlesztették az állóképességüket, azok 

szignifikánsan különböztek lelkiismeretesség faktorban a másik 2 állóképességi 

csoporttól. 

Az állóképesség fejlesztéséhez nem elég csak a mozgásforma helyes megválasztása, 

valamint a szükséges edzésterv és felkészült edző. A lelkiismeretesség, mint 

személyiségjegy fontos kiegészítője kell legyen a tevékenységnek. A vsz-ek 

lelkiismeretesség dimenziójának meghatározása bejósolja, hogy az adott egyén milyen 

intenzitással fogja végrehajtani az adott egészség programot. 

A személyiségjegyek vizsgálatát összegezve megállapítható, hogy sikerült két olyan 

személyiségvonást meghatározni, melyek befolyásolják, hogy az egyén mennyire fogja 

végrehajtani az adott egészségfejlesztő programot. Azaz vannak olyan 

személyiségvonások, melyek erősíthetik a program hatékonyságát. Külön vizsgálat 

tárgya lehet, hogy inkább a személyiségjegyek befolyásolják a szabad választását a 

mozgásos tevékenységeknek, vagy a mozgásos tevékenységek alakítják erősebben a 

személyiségjegyeket? 
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A többváltozós modellek magyarázata: 

A kutatás modellre vonatkozó feltételezését alátámasztottam egy önállóan működő 

modellel is, azaz a vizsgálati eredményekből sikerült többváltozós modellt felállítani, 

mely kifejezi az egészségi állapotra ható tényezők összefüggését egymással. 

A modellnél arra törekedtem, hogy a függő változó kiválasztását egyrészt az eddig 

tárgyalt eredmények összefüggései is indokolttá tegyék, másrészt a modell az egészségi 

állapot komplex fejlesztésének hatékonyságvizsgálatára is hasznosítható legyen. 

Ezért esett a választás az egészségi állapot önbecslésére, mint szubjektív változó, ami 

külön a Load-al, mint a teljesítményt és azon keresztül az edzettségi állapotot 

meghatározó objektív fizikai változó már erős szignifikanciát mutatott. 

Az egészségi állapot komplexitását pedig nagyon jól kifejezte a modellben szereplő 

magyarázó változók kölcsönös együtthatása, valamint a függő változó, amelynek hatását 

a többi magyarázó változó hatását kiszűrve, azoktól függetlenül vizsgáltam. Éppen ezért 

a módszer több mint, ha csak a szórásnégyzetének (varianciájának) összehasonlításán 

alapulna. 

A BDI, a BMI és a heti mozgás mennyisége szignifikáns részt magyaráz meg az 

egészségi állapot varianciájából. A változók magyarázóereje (AdjR^2): 18,3% az első 

felmérést követően, majd a 3 hónapos beavatkozási rész után ezen változók 

magyarázóereje (AdjR^2): 27,7%-ra erősödött. A változók magyarázóerejét külön-külön 

vizsgálva megállapítható, hogy a heti mozgás gyakorisága a testtömegindextől és a többi 

változótól függetlenül a legnagyobb részt magyarázza a függő változóból, mely 

eredmény a program hatására tovább erősödött: 1. felmérésnél 8,4%, 2. felmérésnél 

15,6% volt. 
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VIII. Következtetések, ajánlások 
A személyi edzők kiválasztására és felkészítésére kidolgozott tematika és módszertan 

jónak bizonyult, hiszen az edzésnaplók feldolgozásából kiderült, hogy igazolatlanul nem 

maradt távol senki sem és az igazolt hiányzásokat is, vagy az otthoni feladatsorral 

pótolták, vagy még az adott héten egy másik edzéshez csatlakoztak (32. ábra). 

Az edzők teljesítményének mérése nem volt a vizsgálat célja, ezért specifikus 

indikátorokat nem határoztunk meg. Az összehasonlításukat pedig nehezítette volna, 

hogy sok esetben keveredtek a csoportok a mozgásos tevékenységek, helyszínek és 

edzésidők miatt is. Az edzések látogatottságának feldolgozásából kitűnő magas 

hiányzási-, de pótolt ráta, valamint a sérülés mentes 3 hónapos edzés jelzés értékű kell 

legyen a személyi edzéssel, rekreációval foglalkozó szakemberek számára is. Az 

edzéstervezésnél az alapvető edzéselméleti szabályok hatása mellett, a rugalmasságra, a 

pótolhatóságra és az egyéni, önállóan is elvégezhető feladatsorok összeállítására is óriási 

hangsúlyt kell fektetni! A személyedzők egységes tapasztalatai alapján megállapítható, 

hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az otthoni feladatsorok tökéletes végrehajtásának 

megtanulásához! 

Megállapítható, hogy tréning megvalósításánál a 7 fő rekreátor kiegészülve 2 fő 

szaktanárral az egyéni edzések kiscsoportban való alkalmazhatóságát bizonyította, mátrix 

jellegű struktúrára építve, mely a személyi edzés hatékonyságát növelte. A mátrix jellegű 

struktúra azt jelenti, hogy a rekreátorok egységes felkészítésnek köszönhetően az 

alkalmazandó edzésmódszerek, sporttevékenységek és helyszínek ismeretében képesek 

voltak az időbeosztások rugalmas kezelésére és az edzéstervek változatos összeállítására 

úgy, hogy egy rekreátor több hallgatónak is be tudott segíteni és az is előfordult, hogy 

helyszínenként a csoportok is keveredtek, miközben a személyre szóló edzéstervek adták 

a vezérfonalát minden foglalkozásnak. A vizsgálatunk egyik fő célja megvalósult, hiszen 

a személyi, vagy kiscsoportos edzés komplexebb mátrix jellegű szervezeti felépítéssel és 

a kipróbált kiválasztási, felkészítési és alkalmazott módszerekkel hatékony formában tud 

működni. Ezen programcsomag a vizsgálat céljának megfelelően szélesebb társadalmi 

körben is alkalmazható, az egészségfejlesztési szakemberek és szakemberképzés számára 

megfelelő formai megjelenéssel elérhetővé tehető! 

A fizikai tréningen való részvétel alakulásának megismerése és a kontrollvizsgálaton 

résztvevők számának csökkenése közötti ellentét a vizsgaidőszakba is belenyúló 

felmérési időpontok miatt alakulhatott ki leginkább. 
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A vizsgálat költségigénye miatt nem tudtunk pótló vizsgálati alkalmakat finanszírozni! 

Valószínűleg, amennyiben a 3 hónap során nem tudtuk volna biztosítani az átjárhatóságot 

és a különböző pótlási lehetőséget, a létszám a program alatt is csökkent volna. Ez még 

jobban erősíti a mátrix jellegű szervezet szükségességét a hatékony és hosszú távú 

együttműködés biztosításához! 

természetesen az is megfigyelhető, hogy aki a programok megkezdése előtti randomizált 

kiválasztás következtében, nem az aktív csoportokba kapott helyett, az a kontrollcsoport 

szerepe miatt sajnos nagyon rossz arányban jelent meg a kontroll vizsgálaton!  
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Hasonló kontrollcsoportos vizsgálatoknál a vizsgálat passzív résztvevőit is érdekelté kell 

tenni a szükséges feladatok elvégzésére. Ez a programból sajnos hiányzott! 
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A vizsgálatok eredményei bizonyították, hogy 3 hónap alatt is el lehet érni javulást, 

fejlődést az egészségi állapottal kapcsolatban. A kutatás próbálta az egészségi állapotot a 

rendelkezésre erőforrásokhoz mérten komplex formában értelmezni és kezelni. A 

széleskörű bio-pszicho-szociális dimenziókat érintő felmérések és a kidolgozott 

személyre szóló programok és egészségtervek az összetettségét és szoros egymásra 

épülését, valamint egymástól való függését mutatta ki a kapott összefüggés vizsgálatok 

eredményeivel. A program hatékonyságának bizonyítása egyben felértékeli az emberi 

szubjektum szerepét az egészségi állapot megítélésével kapcsolatban, másrészt a 

szubjektív megítélést figyelembe vevő egészségfejlesztő programok és mindezeket 

vezető rekreátorok szerepköre is megkérdőjelezhetetlenné válik.  

Az egészségfejlesztés gyakorlati megvalósításához az interdiszciplináris látásmód és a 

professzionalizmus elengedhetetlen. 

Az egészség nem játékszer, bár sokszor a megalapozatlan divatirányzatok és gazdasági 

érdekek, felkészületlen amatőrök azzá teszik. 

A program során kidolgozott egészségterv önállóan is bír egészségfejlesztő hatással, a 

kidolgozott 3 hónapos programcsomag pedig nagymértékben befolyásolja azt. A 

vizsgálat eredményeiből és modell szintű elrendezésből viszont a szélesebb körű, 

olcsóbb, de megbízható szűkített vizsgálati protokoll is meghatározásra kerülhet. A 

szubjektív megítélések erőssége és a magyarázó változók erejének aránya lehetővé teszi 

az egészségterv elkészítését azokban az esetekben is, amikor nem áll rendelkezésre 

megfelelő műszerezettség és eszközpark. A 3 hónapos programot végig felügyelve 

azonban egy dolgot biztosan megtapasztaltam: felkészült szakemberek nélkül nem lehet 

egészségfejlesztésről beszélni! A kellő felkészültséggel alkalmazkodni lehet a külső-belső 

környezet változatosságához és változásaihoz, viszont a differenciált körülmények nem 

alkalmazkodnak a felkészületlenséghez. 

 

A dolgozatomban alkalmazott egészségfejlesztési módszert egyrészt az 

egészségfüejlesztési szakemberképzésben résztvevő oktatók és hallgatók részére, 

másrészt a különböző munkahelyen dolgozó emberi erőforrás (HR) menedzsmenttel 

foglalkozó szakemberek, vezetők számára ajánlom, akik a társaságok legértékesebb 

„elemeivel” az emberekkel foglalkoznak, sokszor figyelmen hagyva az emberek 

legértékesebb kincsét az egészséget! 
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IX. Köszönetnyilvánítás 
Szeretném megköszönni a testnevelés szakos hallgatók segítségét, akik a 3 hónapos 

tréning periódusban vállalták a személyi edző szerepet, feláldozva ezzel szabadidejük egy 

jelentős részét. Felkészültségük és barátságos hozzáállásuk nélkül a foglalkozások nem 

érték volna el céljukat. Remélem, hogy a program során szerzett óriási szakmai és 

pedagógiai tapasztalatot ma már a saját munkájuk során kamatoztatják. 

Köszönettel tartozom az Egészségügyi Főiskolai Kar oktatóinak, akik a kutatási tervem 

megismerését követően, egyből partneri hozzáállásukról tettek tanúbizonyságot és a 

fizikai felméréseket elvégezték, külön köszönet Barnai Mária docens kolleganőnek, aki 

koordinálta a vizsgálatokat és az eredmények értékelésében is segítséget nyújtott. 

A hallgatók kiválasztásában és a velük való kapcsolattartásban, kommunikációban 

valamint regisztrációban nyújtott kimerítő munkáját szeretném megköszönni Dorka Péter 

adjunktus kollegámnak. 

Az eredmények statisztikai elemzését és értékelését Mészáros Eszternek köszönöm, aki 

az értekezésem összeállításának kulcsembere volt, nélküle, nem is mertem volna 

nekikezdeni az eredmények tudományos értékelésének. 

Köszönettel tartozom Mészáros Judit professzor asszonynak, aki témavezetőmként a 

kutatási terv megszületésétől folyamatosan kontrollálta és segítette munkámat, valamint 

Forgács Iván professzor úrnak, aki az értekezésem elkészítését szakmailag segítette. 

És nem utolsó sorban szeretném megköszönni családomnak, hogy a költséges kutatás 

ideje alatt maximális toleranciával viseltettek irántam. 

 

Még egyszer nagyon köszönöm! 
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XII. Összefoglaló 
Az értekezésem fő célja az egészségi állapot komplex fejlesztésének 

hatékonyságvizsgálata volt. A kutatást a Szegedi Tudományegyetem hallgatóin 

végeztem, akiknek ez egy 3 hónapon keresztül tartó ingyenes egészségfejlesztési 

programot jelentett. Az önkéntes jelentkezők közül 125 (29 férfi, 96 nő) fős keretet 

tudtam meghatározni a kutatás költségvetése miatt. 

A három hónapos egészségfejlesztési programon belül a fizikai és mentális tréning 

hatékonyságát a foglalkozások előtt és után végzett egészségi állapot felmérés 

összehasonlításával tudtam mérni és bizonyítani, melyet mindegyik csoporton 

elvégeztem. Olyan egészségi állapotot meghatározó vizsgálati csomagot állítottam össze, 

amely képes reális képet adni az egyén bio-pszicho-szociális állapotáról és meghatározza 

a vizsgált célcsoport életmódját és egészségmagatartását. A kontrollcsoportokat 

tartalmazó vizsgálati eljárás bizonyította az egészségterv egészségfejlesztő 

hatékonyságát, azon csoportnál (II. csoport), ahol a vizsgálatok alapján meghatározott 

egészségterven kívül, a három hónapos beavatkozási programban nem vettek részt. Ezzel 

a papír alapú egészségfejlesztés létjogosultságát és motivációs hatását sikerült 

bizonyítani. A szimplán egészségtervvel rendelkezők csoportjában is megfigyelhető a 

heti mozgással eltöltött alkalmak számának emelkedése, ami az egészségterv 

hatékonyságát bizonyítja.  

A vizsgálati eredményekből sikerült többváltozós modellt felállítani, mely kifejezi az 

egészségi állapotra ható tényezők összefüggését egymással. A komplex 

egészségfejlesztés a felsorolt vizsgálatokon és módszereken kívül leginkább a vizsgált 

személyeken és a rekreátorokon múlt, melyre külön figyelmet fordítottam. A személyi 

edzést vezető rekreátorokat egy speciális kiválasztási rendszer segítségével választottam 

ki, majd a programnak megfelelő speciális képzést biztosítottam a részükre. 

Megállapítható, hogy tréning megvalósításánál a 7 fős edzői csoport kiegészülve 2 fő 

szaktanárral az egyéni edzések kiscsoportban való alkalmazhatóságát bizonyította, mátrix 

jellegű struktúrára építve, mely a személyi edzés hatékonyságát növelte. A vizsgálatom 

egyik fő célja megvalósult, hiszen a személyi, vagy kiscsoportos edzés komplexebb 

mátrix jellegű szervezeti felépítéssel és a kipróbált kiválasztási, felkészítési és 

alkalmazott módszerekkel hatékony formában tud működni. Ezen programcsomag a 

vizsgálat céljának megfelelően szélesebb társadalmi körben is alkalmazható, az 

egészségfejlesztési szakemberek és szakemberképzés számára megfelelő formai 

megjelenéssel elérhetővé tehető! 
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Summary: 

The main aim of my dissertation was an efficiency analysis of the complex development 

of state of health. 

The research was done by the students of University of Science of Szeged, for whom it 

has been a 3 month period free health development programme. Out of the volunteers I 

could determine a 125 (29 men, 96 women) limit because of the research’s budget.  

Within the three month health development programme I could measure and prove the 

effectiveness of physical and mental training comparing the state of health assessment 

before and after the trainings which I did with every group. 

I pieced together an investigational package determining state of health which is able to 

give a real picture of bio-psycho-social condition of the individual and determines the 

lifestyle and health behavior of the analyzed target group. The investigational procedure 

containing the control groups proved the health generative effectiveness of the health 

plan, in that group (B group) where apart from the health plan detrained by the 

examinations, they did not participate in the three month period intervention programme. 

With this the justification and motivational effect of paper based health development was 

proven. The increase of occasions spent by weekly movements is observable in the group 

that possessed with simply health plan, which proved the effectiveness of health plan. 

On the basis of the test results I have managed to set up a multi-variable model, which 

reflects the coherence of factors affecting health status. 

Aside from the enumerated examinations and methods the complex health development 

depended mainly on the analyzed persons and recreators I took into account specially.  

I chose the recreators who ran the personal training with the help of a special selectional 

system then I assured a special training for them appropriate to the programme. 

 It can be determined that in the execution of the training, the 7 men coach group 

complemented with 2 men consulting teacher proved the applicability of personal 

trainings in small group, building up on a matrix kind of structure which increased the 

effectiveness of the personal training.  

One of our main aims of our examination has been realized, sith the personal or small 

group training with a more complex matrix kind of organizational buildup and tried 

selectional, preparational and applied methods it can function in an effective form.  

The programme package according to the aim of the examination can be applied to a 

wider social environment and can be available with the appropriate formal appearance to 

health development professionals and professional training.  
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XIII. Mellékletek 
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13.1. Kérdőívek 

                                                                                                                                                                         

Azonosító:   Felvétel helye:                             (Ezt ne töltse ki!) 
 

Egészség felmérés 
Tisztelt Hölgyem / Uram! 

A felmérés a Szegedi Tudományegyetem egészségfejlesztési kutatásának része. 

Az alábbi kérdőívvel azokat a pszicho-szociális tényezőket vizsgáljuk, melyek 
befolyásolhatják az Ön egészségi állapotát. 

Az eredmények egy Egészségterv alapját képezik, ami tartalmazza az egészségfejlesztéshez 
szükséges személyre szabott ajánlásainkat. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és válaszoljon az alábbi kérdésekre. Nincsenek 
"helyes" vagy "helytelen" válaszok, a fontos az, hogy válaszai minél jobban tükrözzék az 
Ön lelkiállapotát. Célunk az, hogy minél jobban megértsük egészségével, esetleg 
betegségével kapcsolatos érzéseit, problémáit, és ezeket a felmérés során figyelembe 
vegyük.  

Kitöltési útmutató: 

A legtöbb kérdés esetében a megfelelő négyzetben a megfelelő számot ill. „x” et jelölje 
meg. Amennyiben más a teendő, az adott kérdés után külön felhívjuk rá a figyelmet.  

Kérjük, minden kérdésre válaszoljon! 

Kérjük, akkor is töltse ki a kérdőívet, ha úgy gondolja, hogy nincsenek / nem voltak 
egészségével problémái. 

További információért fordulhat: 

Jakab Ernő (PhD-h, pszichológus, tréner) 
E-mai: jakerno@net.sote.hu 

Mobil: (70) 240-6560 
 

Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4,  
XX.em/2014 

Tel: 210-2930 / 6151 Fax: 210-2955 
 

Fritz Péter (PhD-h, mentálhigiénikus)  
E-mail: pfritz@freemail.hu 

Mobil: (20)464-6785 
 

Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4, 
 XX.em/2014 

Tel: 210-2930 / 6151  Fax: 210-2955 
 

 

mailto:pfritz@freemail.hu
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0. 
 

1. Általános adatok: 
1. neme: 

 1. Nő    
 2. Férfi    

2. Születési év: …………….. 
 

2. Családi állapota: 
 1. nőtlen, hajadon  
 2. házas    
 3. élettárssal él   
 4. különélő házas  
 5. együtt élő elvált  
 6. különélő elvált  
 7. özvegy   

 
3.    Gyermekeinek száma ……………. 
 

       4.    Milyen jellegű településen lakik? 
 (Kérjük, ne az állandó lakcímét, hanem a valódi tartózkodási helyét jelölje meg!) 
 

 1. Budapesten  
 2. Megyeszékhelyen   

 3. Más városban   
  4. Nagyközségben, községben, faluban, tanyán   

 
 

5. Melyik karon tanul? 
 

 1. Általános Orvostudományi    
 2. Állam- és Jogtudományi    

3. BTK       
 4. Élelmiszeripari Főiskolai    

5. Gazdaságtudományi     
 6. Gyógyszerésztudományi    
 7. Egészségügyi Főiskolai    
 8. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai   

9. Mezőgazdasági Főiskolai    
10. TTK      
11. Zeneművészeti Főiskolai    

 
 
 
6. Hány lezárt féléve van? …….. 
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I.  
 

1.1 Heti rendszerességgel végez-e kiadós mozgást, amitől kifullad és/vagy 
megizzad (pl. úszás, futás, labdajátékok, aerobik stb.)? 

 
 

 nem  
 igen  

 
 

1.2 Ha igen, akkor hányszor? …….. 
 

 
1.3 Milyen kiadós mozgást végez? 
 

mozgásformák 

Milyen kiadós 
mozgást végez?  
(több válasz is 

lehetséges) 

A kiválasztott 
mozgásformák 
esetében kérem 
adja meg, hogy 

hány percig végzi 
azt/azokat 
/alkalom?  

1. technikai sportok  
….. 

2. súlyzós edzés  
….. 

3. extrém sportok  
….. 

4. gyaloglás, séta  
….. 

5. küzdősport  
….. 

6. tánc  
….. 

7. labdajátékok  
….. 

8. aerobik (lépcső, kerékpár, 

ugrálókötél, stb.) 
 

….. 
9. természetjárás  

….. 
10. téli sportok  

….. 
11. úszás  

….. 
12. futás, kocogás  

….. 
13. kerékpározás  

….. 
14. kajak, kenu, evezés  

….. 
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2. Milyen gyakran iszik alkohol tartalmú italt? 

 
 1. soha  
 2. havonta vagy kevesebbszer  
 3. havonta kétszer-négyszer  
 4. hetente kétszer-háromszor  
 5. hetente négyszer, vagy többször  

 
2.1. Egy alkalommal általában mennyit fogyaszt? 
 

tömény (1/2 dl)  ………. bor (dl) ………....  sör (dl)
 ……..…... 
 

 
2.2 Milyen gyakran iszik több mint 5 (nőknél 4) korsó sört, vagy 5 (4) pohár 
bort, vagy 5 (4) tömény italt egy alkalommal? 

 1. soha  
 2. havonta vagy kevesebbszer  
 3. havonta kétszer-négyszer  
 4. hetente kétszer-háromszor  
 5. hetente négyszer, vagy többször  

 
2.3. Az elmúlt év folyamán milyen gyakran érezte azt, hogy nem tudja 

abbahagyni az ivást, miután elkezdte? 
 1. soha  
 2. havonta vagy kevesebbszer  
 3. havonta kétszer-négyszer  
 4. hetente kétszer-háromszor  
 5. hetente négyszer, vagy többször  

 
2.4. Az elmúlt év folyamán milyen gyakran fordult elő, hogy reggel innia kellett 
egy italt, 

hogy elkezdhesse a napját?  
 1. soha  
 2. havonta vagy kevesebbszer  
 3. havonta kétszer-négyszer  
 4. hetente kétszer-háromszor  
 5. hetente négyszer, vagy többször  
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2.5. Az elmúlt év folyamán milyen gyakran érzett bűntudatot vagy megbánást, 
miután ivott? 
 

 1. soha  
 2. havonta vagy kevesebbszer  
 3. havonta kétszer-négyszer  
 4. hetente kétszer-háromszor  
 5. hetente négyszer, vagy többször  

 
2.6. Az elmúlt év folyamán milyen gyakran fordult elő, hogy az ivás miatt nem 

tudott 
visszaemlékezni az elmúlt este történéseire? 
 

 1. soha  
 2. havonta vagy kevesebbszer  
 3. havonta kétszer-négyszer  
 4. hetente kétszer-háromszor  
 5. hetente négyszer, vagy többször  

 
2.7. Ön vagy egy másik személy megsérült-e már az ivásának eredményeképpen? 
 

 1. Nem   
 2. Igen, de nem az elmúlt évben  
 3. Igen, az elmúlt évben  

 
2.8. Aggódott-e már rokon, barát, orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó az 
alkoholfogyasztása miatt, és tanácsolta-e, hogy csökkentse az ivást? 
 

 1. Nem   
 2. Igen, de nem az elmúlt évben  
 3. Igen, az elmúlt évben  

 
3. Hány kávét iszik naponta? …………………… 
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4. Használt-e élete során valamilyen drogot? 

 
 1. Igen  
 2. Nem  

 
4.1. Ha igen, 

 
 1. Kipróbáltam   
 2. Alkalmanként  
 3. Rendszeresen  

4.2. Ha igen, milyen drogot (többet is választhat)? 
 

1. Gyógyszer (pl. Nyugtató, altató, coderit, noxyron)  

 2. Marihuána (vadkender), hasis  

 3. „Szipu”  

 4. Máktea (ópium)  

 5. Lsd, speed, extasy  

 6. Heroin  

 7. Kokain  

 8. Alkohol  

 9. Egyéb……………………………………  
 
5. 3.1. Dohányzási szokások: („X” el jelölje meg az Önre jellemző állításokat) 
 

soha nem dohányoztam       

legalább egy éve nem dohányzom      

nem dohányzom, de kevesebb mint egy éve       

jelenleg dohányzom  
 
5. 3. 2.  Ha jelenleg dohányzik, hány szál cigarettát szív naponta?   ……  
 
 
 
5. 3. 3.  Hány éven keresztül dohányzott (dohányzik)? …… 
 
 
 
5. 3. 4.  Hány évesen kezdett el dohányozni? ……. 
 
 
 
5. 3. 5.  Hányszor próbált leszokni? ……. 
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6.  Testsúlya (kg.): …….. 
 
 
 
7.  Magassága (cm.): …….  
 
 
 
8.  Úgy érzi, hogy:  
 

Nagyon túlsúlyos  

Kicsit túlsúlyos  

Megfelelő  

Kicsit sovány  

Nagyon sovány  
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II. 
 
A kérdőív, állításokat tartalmaz. Kérjük, gondosan olvasson el minden egyes állítást, és egy 
1-től 4-ig terjedő skálán (a nem jellemzőtől a teljesen jellemzőig) jelölje be azt az érzést, 
amely az elmúlt héttől a mai napig jellemző volt Önre. 
 

1.egyáltalán nem érzem ezt 

2.néha érzem ezt 

3.gyakran érzem ezt 

4.állandóan ezt érzem 

 

 1. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt.  ……… 
 2. Semmiben sem tudok dönteni többé.  ……… 
 3. Több órával korábban ébredek, mint szoktam, és nem tudok utána már újra elaludni.  ……… 
 4. Túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy bármit is csináljak.  ……… 
 5. Annyira aggódom a testi fizikai panaszaim miatt, hogy másra nem tudok gondolni.  ……… 
 6. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni.  ……… 
 7. Úgy látom, hogy a jövőm reménytelen, és helyzetem nem fog változni.  ……… 
 8. Mindennel elégedetlen vagy közömbös vagyok.  ……… 
 9. Állandóan hibáztatom magam.  ……… 
  
 

 
III.  
 
A betegség okai között magatartási tényezők is szerepelhetnek, erre vonatkoznak az alábbi 
kérdéseink.  Kérjük, válaszoljon lehetőleg igennel, vagy nemmel, az alábbiak szerint!  
Kérjük a megfelelő számot, írja a vonalra. 
 
          1. Igen 
          2. Nem 
          3. Nem tudja 
 

 1. Gyakran érzi fáradtnak magát? 

 .......... 

 2. Gyakran fordul elő, hogy nehezen alszik el? 

 .......... 

 3. Sokszor ébred fel éjszaka? 

 .......... 

 4. Gyengének érzi a testét? 

 .......... 

 5. Kedvtelenebbnek érzi magát, mint régebben? 

 .......... 
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 6. Jobban irritálják apróbb dolgok, mint régen? 

 .......... 

 7. Érzi-e úgy néha, hogy a teste olyan, mint egy kimerülő elem? 

 .......... 

 8. Csüggedtnek érzi magát? 

 .......... 

9. Szokott-e úgy felébredni, hogy kimerültnek, vagy fáradtnak érzi magát? 

 .......... 

 10. Könnyen felkapja-e a vizet időnként? 

 .......... 

 

IV. 
 

Összességében, mit mondana az egészségi állapotáról? Kérem, jelölje be a megfelelő 
választ.  
 

 

 1. Nagyon rossz  

 2. Rossz  

 3. Megfelelő, elfogadható  

 4. Jó, kielégítő  

 5. Nagyon jó  
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V. 
Mindegyik állításhoz kétféle válaszlehetőség tartozik: igaz, vagy nem igaz. Kérjük, 
olvassa el figyelmesen a kijelentéseket, azután jelölje be amelyik meggyőződése szerint 
jobban ráillik Önre. Ne töprengjen túlságosan sokáig az egyes válaszokon! Előfordulhat, 
hogy némelyik megállapításra nehéz egyértelmű "igaz" vagy "nem igaz" választ adnia, 
ilyenkor is karikázza be azt, amelyik viszonylag jobban jellemző az Ön érzéseire vagy a 
véleményére. 
 Ez a kérdőív nem vizsga: nincsenek benne helyes vagy helytelen, jó vagy rossz 
válaszok, hiszen az emberek érzései és véleményei különbözőek. Ezért habozás nélkül 
karikázza be minden esetben az Önhöz személy szerint közelebb  álló válaszokat, és ne 
legyen tekintettel arra, hogy mit gondolnának ugyanarról mások. 
  
1. Gyakran kipróbálok olyan dolgokat is puszta kíváncsiságból vagy 

szórakozásból amiket mások időpocsékolásnak tartanak IGAZ NEM

2. Mindig bízom a dolgok kedvező kimenetelében még olyankor is, amikor a 
legtöbben aggodalmaskodnak.  IGAZ NEM

3. Szeretek a problémákra olyan megoldásokat találni, amelyek mindenki 
számára előnyösek. IGAZ NEM

4. Biztosan többre is képes lennék, de nem látom értelmét a szükségesnél 
jobban hajtani magam. IGAZ NEM

5. Idegen helyen akkor is feszült és ideges vagyok ha mások szerint semmi ok 
aggodalomra. IGAZ NEM

6. Többnyire a pillanatnyi hangulatom szerint cselekszem anélkül, hogy 
visszagondolnék a korábbi hasonló esetekre. IGAZ NEM

7. Természetes reakcióim a legtöbb helyzetben a begyakorolt jó szokásaimon 
alapulnak. IGAZ NEM

8. Bármilyen törvénybe nem ütköző dolgot megtennék, hogy gazdag és híres 
legyek, még ha a barátaim bizalmát ezzel el is veszíteném.  IGAZ NEM

9. Sokszor félbehagyom a megkezdett dolgaimat, mert elfog a kétely, hátha 
rosszul fognak végződni. IGAZ NEM

10. Másoknál jóval kevesebb az energiám és hamarabb elfáradok. IGAZ NEM
11. Szívesebben indulok kissé kockázatos kalandokra (pl. meredek hegyi 

szerpentinre autózni), mintsem órákig csendben és tétlenül üldögéljek. IGAZ NEM

12. Rendszerint kerülöm az idegenek társaságát, mert nem bízom azokban, 
akiket nem ismerek.  IGAZ NEM

13. Sokkal jobban szeretem a „régi, jól bevált” módszereket, mint az „Új, 
modern” eljárásokkal való kísérletezést. IGAZ NEM

14. Nehezemre esik hosszabb ideig ugyanazzal foglalkozni, mert a figyelmem 
gyakran másfelé kalandozik. IGAZ NEM

15. Tanult és begyakorolt szokásaim erősebbek, mint a pillanat hatása vagy 
mások rábeszélése.  IGAZ NEM

16. Rendszerint kitartóan tovább dolgozom akkor is, amikor mások már régen 
abbahagyták.  IGAZ NEM

17. Sok olyan rossz szokásom van, amelyektől szeretnék megszabadulni.  IGAZ NEM
18. Azt hiszem, a jövőben minden remekül fog sikerülni. IGAZ NEM
19. Kisebb betegség vagy megrázkódtatás után másoknál nehezebben jövök 

rendbe.  IGAZ NEM

20. Elsősorban magamnak igyekszem megszerezni amire szükségem van, 
hiszen úgysem lehet mindenki kedvére tenni. IGAZ NEM

21. Üzleti sikereket tisztességesen is el lehet érni. IGAZ NEM
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22. Sokkal jobban szeretek másokat hallgatni, mint én magam beszélni. IGAZ NEM
23. Idegenek társaságában félénkebb, gátlásosabb vagyok másoknál. IGAZ NEM
24. Döntések előtt szeretem hosszasan végiggondolni a dolgokat. IGAZ NEM
25. A legtöbb embernél keményebben dolgozom. IGAZ NEM
26. Napközben is kell pihennem vagy szundítanom; mert könnyen elfáradok.  IGAZ NEM
27. Szívesen állok mások rendelkezésére.  IGAZ NEM
28. Bármilyen átmeneti nehézség ellenére én mindig arra számítok, hogy a 

dolgok végül jóra fordulnak.  IGAZ NEM

29. Fizikailag veszélyes helyzetekben is nyugodt, magabiztos szoktam maradni. IGAZ NEM
30. Személyes gondjaimat akár egy felszínes, rövid ismeretség után is kész 

vagyok másokkal megbeszélni. IGAZ NEM

31. Jobban szeretek otthon ülni, mint utazni vagy új helyekkel ismerkedni. IGAZ NEM
32. Azoknak sem tudok nyugodt szívvel ártani, akik pedig velem szemben 

tisztességtelenek voltak.  IGAZ NEM

33. Egy közeli barát elvesztése engem jobban megvisel, mint a legtöbb embert. IGAZ NEM
34. Még barátságtalannak mondott idegenek között is oldott és közvetlen 

tudnék lenni. IGAZ NEM

35. Másoknál jobban aggódom azért, hogy a jövőben rosszul alakulhatnak a 
dolgok.  IGAZ NEM

36. Mielőtt döntenék, általában minden körülményt aprólékosan végig szoktam 
gondolni.  IGAZ NEM

37. Szeretem továbbadni másoknak mindazt, amit én tudok. IGAZ NEM
38. Állandó gyakorlással tettem szert azokra a képességeimre, amelyeknek 

sikereimet köszönhetem. IGAZ NEM

39. Amikor betegségből lábadozom, kiadós pihenésre és sok bíztatásra, 
támogatásra van szükségem.  IGAZ NEM

40. Vannak az életben alapelvek; amiket senki nem szeghet meg hosszú távon 
büntetlenül.  IGAZ NEM

41. Józan és tárgyilagos ember hírében állok, aki nem cselekszik indulatból. IGAZ NEM
42. Könnyedén rendezni tudom a gondolataimat, miközben valaki mással 

beszélek. IGAZ NEM

43. Váratlan hírekre olyan hevesen szoktam reagálni, hogy sokszor meg is 
bánom amit ilyenkor mondok vagy teszek. IGAZ NEM

44. Mindig jobban hajtom magam másoknál, mert mindent a lehető legjobban 
akarok megcsinálni. IGAZ NEM

45. Gyakran azt kívánom, bárcsak meg tudnám állítani az idő múlását.  IGAZ NEM
46. Utálok az első benyomásaim alapján dönteni.  IGAZ NEM
47. Még egy megromlott barátságot is próbálok mindig a végsőkig fenntartani.  IGAZ NEM
48. Gyorsan túl tudom tenni magam egy kínos vagy egy megalázó élményen. IGAZ NEM
49. Változó körülményekhez nagyon nehezen tudok alkalmazkodni, mert 

olyankor feszült, ideges, és fáradékony leszek. IGAZ NEM

50. Nagyon alapos indokok kellenek ahhoz, hogy hajlandó legyek a megszokott 
módszereimen változtatni.  IGAZ NEM

51. Sokszor újra meg újra megpróbálkozom azokkal a dolgokkal, amelyekkel 
odáig nem boldogultam.  IGAZ NEM

52. Szinte mindig nyugodt és gondtalan vagyok még olyankor is, amikor 
majdnem mindenki ideges. IGAZ NEM

53. Mindig igyekszem tőlem telhetően együttműködni másokkal. IGAZ NEM
54. Elégedett vagyok azzal amit elértem, és nem vágyom sokkal többre. IGAZ NEM
55. Szokatlan helyzetben akkor is feszült és ideges szoktam lenni, ha mások 

szerint semmiféle veszély nem fenyeget.  IGAZ NEM
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56. Rendszerint inkább az ösztöneimet és a megérzéseimet követem, mintsem a 
részleteket gondolnám végig. IGAZ NEM

57. Igyekszem a lehető legkevesebbet dolgozni, még ha mások többet várnak is 
tőlem.  IGAZ NEM

58. Egyáltalán nem zavar, ha mások valamiről többet tudnak nálam. IGAZ NEM
59. Az élet bizonyos területein az elvek, mint a tisztesség vagy a becsület, 

csekély szerepet játszanak. IGAZ NEM

60. Csak nagyon ritkán jövök ki a sodromból: ha valami nem sikerül, 
egyszerűen mással kezdek foglalkozni.  IGAZ NEM

61. Szinte minden társaságban magabiztos, határozott szoktam lenni. IGAZ NEM
62. Utálok a megszokott módszereimen változtatni, még ha sokak szerint 

léteznek újabb és jobb módszerek is.  IGAZ NEM

63. Másoknál energikusabb vagyok és csak lassabban fáradok el. IGAZ NEM
64. Szeretek a részletekre pontosan odafigyelni mindenben, amit csinálok.  IGAZ NEM
65. Gyakran félbehagyom amin dolgozom mert elbizonytalanodom, még ha 

mások szerint minden jól is halad.  IGAZ NEM

66. Gyakran azt kívánom, bárcsak nekem volna a legnagyobb hatalmam a 
világon. IGAZ NEM

67. Közös vállalkozásban ritka a tisztességes osztozkodás.  IGAZ NEM
68. Szívesebben vállalkoznék veszélyes dolgokra is (pl. sziklamászásra vagy 

ejtőernyős ugrásra), mintsem órákon át csendben és tétlenül üljek. IGAZ NEM

69. Idegenek között egyáltalán nem vagyok gátlásos. IGAZ NEM
70. Szakmai vagy üzleti döntésekben vallási vagy erkölcsi elveknek (hogy 

mi helyes és mi nem) nincs sok keresnivalójuk. IGAZ NEM

71. Soha nem szoktam aggódni a jövőben esetleg bekövetkezhető szörnyűségek 
miatt. IGAZ NEM

72. Gyakran abbahagyom a munkát, ha jóval tovább tart, mint eredetileg 
gondoltam.  IGAZ NEM

73. Társaságban inkább én kezdek el beszélgetni, mintsem arra várjak, hogy 
mások megszólaljanak. IGAZ NEM

74. Legtöbbször hamar megbocsátok azoknak, akik ártottak nekem. IGAZ NEM
75. A tetteimet többnyire rajtam kívül álló tényezők határozzák meg. IGAZ NEM
76. Sokszor változtatnom kell a döntéseimen, mert az első benyomásaim 

tévesnek vagy hibásnak bizonyulnak. IGAZ NEM

77. Többnyire oktalanság mások sikereit elősegíteni. IGAZ NEM
78. Gyakran azt kívánom, bárcsak örökké élhetnék.  IGAZ NEM
79. Kisebb betegségből, túlerőltetésből másoknál hamarabb szoktam felépülni. IGAZ NEM
80. Mindenkihez tisztelettel és méltósággal kell közeledni, még ha 

jelentéktelennek vagy hitványnak látszik is.  IGAZ NEM

81. Szeretek gyorsan dönteni, és azután rögtön hozzálátni a tennivalókhoz. IGAZ NEM
82. Nekem többnyire sikerülni szokott, amibe belefogok. IGAZ NEM
83. Biztosra veszem, hogy könnyedén képes lennék mások által veszélyesnek 

tartott dolgokra (pl. jeges úton autóval száguldásra) is.  IGAZ NEM

84. Értelmetlennek látom a munka folytatását, ha nincs jó esély a sikerre. IGAZ NEM
85. Szeretek új dolgokat, új módszereket kipróbálni. IGAZ NEM
86. Többnyire reggeltől estig dolgozni tudok anélkül, hogy különösképpen 

erőltetnem kellene magam. IGAZ NEM

87. Még ha gyors döntést várnak is tőlem, először majdnem mindig 
végiggondolom az összes tényt és részletet. IGAZ NEM

88. Másoknál jobban törekszem mindig mindenben a tökéletességre. IGAZ NEM
89. Hogy valami helyes-e vagy helytelen, az kizárólag nézőpont kérdése.  IGAZ NEM



 103

90. Nyugodt és magabiztos tudnék maradni olyan idegenek között is, akik 
állítólag dühösek rám. IGAZ NEM

91. Másoknál nehezebben lelkesedem új ötletekért vagy új módszerekért.  IGAZ NEM
92. Nem vágyom arra, hogy mindenki másnál jobban csodáljanak. IGAZ NEM
93. A legtöbb ember csak magával törődik és fütyül arra, kinek okoz kárt vagy 

fájdalmat.  IGAZ NEM

94. Többnyire feszült és ideges leszek, ha valami új és ismeretlen dologba kell 
fognom. IGAZ NEM

95. Gyakran a kimerülésig hajszolom magam és többet próbálok teljesíteni, 
mint amennyire a képességeim futják.  IGAZ NEM

96. Ha nem vagyok elég óvatos, gyakran balul sikerülnek a dolgaim. IGAZ NEM
97. Gyakran azt kívánom, bárcsak én lennék a legszebb a világon. IGAZ NEM
98. Lehetőleg kerülöm az idegenekkel való találkozást, még ha biztosítanak is 

róla, hogy barátságos emberek. IGAZ NEM

99. A becstelenség csak akkor jelent problémát, ha rajtakapnak. IGAZ NEM
100. Még egy kisebb betegség vagy stressz után is több az energiám és az 

önbizalmam, mint a legtöbb embernek. IGAZ NEM

101. Szeretek mindent végigolvasni, amit alá kell írnom. IGAZ NEM
102. Amikor semmi új nem történik, rendszerint keresek magamnak valami 

izgalmas 0elfoglaltságot.  IGAZ NEM
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Kedves kliensünk! 
 
Ezúton köszönjük, hogy a kérdőívet pontosan kitöltötte. Kérjük, még egyszer győződjön 
meg róla, hogy minden kérdésre válaszolt! 
 
Ahhoz, hogy a kérdőív adatait (név nélkül) tudományos elemzés és publikáció céljára 
felhasználhassuk, a személyiségjogok értelmében az Ön írásos beleegyezése szükséges. 
Ezért kérjük, olvassa el az alábbi nyilatkozatot és töltse ki. 
 
  
 

NYILATKOZAT 
 

 

Hozzájárulok, hogy a Fritz Péter doktorandus és a Jakab Ernő doktorandus által végzett 

tudományos vizsgálatban adataim, - nevem és személyi adataim teljes titokban tartásával - 

tudományos elemzés és publikáció céljára felhasználásra kerüljenek. 

A vizsgálat menetéről és körülményeiről megfelelő és elfogadható felvilágosítást kaptam. 

A vizsgálat Az Emberi Jogokról szóló helsinki Deklaráció szellemében történik. 

 

 

A nyilatkozatot elfogadom: 
igen  
nem  

................................ 
a kérdőívet kitöltő 

aláírása 
 
 

Az eredmények az Egészségterv alapját képezik, mely tartalmazza az 
egészségfejlesztéshez szükséges személyre vonakozó ajánlásokat. 

 
 
 
 
 
 
.................................., 2004........................hó...............nap 
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I. Munkakörnyezet, munkához fűződő attitűdök  

Környezeti ártalmak hatásai nem érik el az elviselhetetlen szint szubjektív érzetét, az 1-

től 5-ig terjedő skálán (5 – az elviselhetetlen szint) az alábbiak állapíthatóak meg: por, 

fertőzés veszély és klíma 4. Közepes mértékben tart igényt a magas munka morálra, 

legfőképp kezdeményező készség érvényesítése, időgazdálkodás, megbecsülésnek 

örvendő munkát nem tartja fontosnak.   

 

II. Mozgásos életmód, és az egészségkárosító tényezők (dohányzás, alkohol, és 

drogfogyasztás) valamint az egészségi állapot betegségekre vonatkozó tényfeltárása. 

Mozgásos életmód jellemzi mindennapjait, káros szenvedélyektől mentes, ami egy 

biztos alapot képezz egészségi állapotának fejlesztéséhez. A ciklikus sportágak 

gyakoribb alkalmazásával és a táplálkozási szokások átalakításával a kiemelten 

veszélyes túlsúlyból adódó rizikótényező is hatékonyan kezelhető. 

 

III. Hangulati állapot 

Enyhe mértékben jelentkezik a depressziós állapot. A depressziós tünetskálán mért 

pontszám szerinti skálaérték meghaladja a közepes szintű értékeket, csökkent a mások 

iránti érdeklődése, jövőjét reménytelennek érzi, valamint magas a közömbössége és az 

elégedetlensége, gyakran hibáztatja magát.  

 

IV. Attitűdök (RDAS) 

A kutatók és a klinikusok, igen szoros kapcsolatot mutattak ki a depressziós, szorongásos 

tünetek és a diszfunkcionális attitűdök között. A skála hét pszichoszociális igényszintet 

 
AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS ISMERTETÉSE 

- a személy jellemző egészségmagatartása -  
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mér, melynek depressziót előidéző tényezői akkor fejtik ki hatásukat, ha egyszerre több 

attitűd magas értékű. Mivel a fokozott belső elvárásokhoz a személy nehezebben képes 

alkalmazkodni, ez belső feszültséget idéz elő. Tehát, depresszióra hajlamosít, ha 

egyszerre több attitűd magas értékű, mivel a fokozott belső elvárásokhoz a személy 

nehezebben képes alkalmazkodni. Ez azt is jelenti, hogy a személy hiányában van azon a 

készségeknek, melyekkel az alábbi pszichoszociális igényszintjeit kielégítené.  Az 1-től 

4-ig (1-nem ért egyet, 4- teljesen egyet ért) terjedő skálán mért hét diszfunkcionális 

igényszintből Önnél az alábbiak nem teljesülnek: - szeretettség 3 - jogos elvárások 3 - 

omnipotencia 4 - külső kontroll 3. Tehát, kevésbé érzi azt hogy a környezete elfogadja ez 

szorosan kapcsolódik a ahhoz a hiányérzethez mely szerint azt érzi, hogy környezete 

annak ellenére hogy Ön sokat „segíti” nem viszonyozza megfelelő mértékben. Az 

„omnipotens” magatartás egyféle túlbuzgóságot, amolyan mindenben ott lenni és 

mindent átélni és megismerni. Az omnipotens személy mindenért felelősséget érez még 

akkor is ha tárgyilagosan nem várható el tőle, hogy képes legyen a helyzetek 

megoldására. Az omnipotens magatartással gyakran válthatunk ki ellenszenvet és 

gyűlöletet a környezetünkben. Ha viszont az „omnipotens” magatartás jól megalapozott 

célok miatt magas, akkor erénynek is értelmezhető. Ön úgy érzi, hogy többnyire a 

helyzetek történnek Önnel és nem saját maga, irányítja a „sorsát”.  
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V. Optimizmus 

Átlagon felüli. A fenti eredmények tükrében az optimizmusa egyféle belső 

kompenzációként értelmezhető, mely többnyire a negatív hatásokból való kiút 

szükségszerű belső egyensúlyérzet „Én” védő mechanizmusa. Serkentő erőként hat. 

 

VI. Szociális támogatottság 

A megbízhatóság és a gyakorlati támogatottság szintjén közepes mértékben támogató 

szociális hálóval rendelkezik, a szociális hálójának számszerűségét illetően átlagnak 

megfelelő.  Úgy érzi, hogy a családi környezete nem támogatja megfelelően, többnyire az 

érzelmi segítség terén nem lel segítségre.  

 
VII. Problémamegoldó magatartás  

  

 
Teszt neve COPE SKÁLA 

Teszt leírása MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK: A megküzdési stratégiáknak azokat a 

viselkedéses vagy kognitív erőfeszítéseket nevezzük, melyek segítségével az 

egyén képes megbirkózni a stresszt keltő életeseményekkel. A 

szakirodalomban leggyakrabban a problémamegoldó és az emóciófókuszú

megküzdési stratégiákat különböztetik meg. A problémamegoldó stratégia 

olyan aktív erőfeszítést jelent, melynek során közvetlenül a stressz- élményt 

kiváltó körülmények megszüntetése, vagy módosítása történik. Ezzel 

szemben az emóciófókuszú megküzdésnél a stresszt keltő élethelyzetekre 

adott érzelmi válaszok szabályozása van előtérben. A COPE kérdőívvel 13 

probléma-megoldási stílust tudunk elkülöníteni. A skálák mértékeit az alábbi 

grafikonnal szemléltetjük.   

Személy 

azonosító 
EF 0048 

  

Grafikon 
Teszt eredmények 

0   4

Passzív megküzdés, (PMM)   2.   
 

Aktív megküzdés, (APM)   2.5   
 

Tervezés, (TPM)   2.75   
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Rangsorolás, (KTF)   2.25   
 

Előkészítés, (CsM)   2.5   
 

Támaszkeresés, (SInf)   3.   
 

Érzelmi támasz igény, (ÉTI)   3.   
 

Tagadás, (T-H)   2.25   
 

Érzelmi megküzdés, (ÉCs)   2.   
 

Passzív megküzdés, (PCM)   1.75   
 

Tehetetlenség, (VTM   2.5   
 

Nem adaptív megküzdés, (NAM)   1.   
 

Transzcendens megküzdés, (TCM)   1.5   
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COPE – értelmezése  

A problémamegoldó magatartása a segítségkérés, információszerzés, érdeklődés területén 

kiemelkedő, ez magas szociabilitást rejt maga mögött. Ezt követi a tervszerű 

problémamegoldás, mely kapcsán többnyire megszervezi a teendőit, és tervének megfelelően 

cselekszik. Mindig azon van, hogy a lehető legjobban oldja meg az adott problémát. Számára 

ez azt jelenti, hogy hatékonyan tájékozódik másoktól, és gyakran kér segítséget. Egészséges és 

érett megküzdési magatartásformák jellemzik. Ugyanakkor hajlamos nem beavatkozni, 

hagyni, hogy maguktól történjenek az események, és kevésbé kiállni a céljai mellett. Ami 

konfliktuskerülő magatartásnak felel meg. Hatékonyságát az óvatosság és a körültekintés 

mentén éri el. Hajlamos beletörődni és külsőként szemlélni a helyzetet, „hisz nem tehetek 

mást”- megítélése mentén, ami viszont rossz fényt vet a megküzdő magatartására, emiatt 

gyakran tekinthető felelőtlennek.  Nehéz helyzetekben inkább menekül, mert nem bízik 

önmagában. A problémamegoldó stílusa mentén, a prioritás szelekció (tehát, az hogy mi a 

lényeges, a legfontosabb) többnyire fölülkerekedik az érzelmi indíttatású cselekvésein, de 

messzi alulmarad az érzelmi támaszkeresésen. Ami azt jelenti, hogy egy felmerülő probléma 

kapcsán hajlamos csak a saját „énjét”- érdekeit védeni.  

 

VIII. szakasz: 1. az általános stressz érzékenységet: Kevés mértékben jelentkeznek a 

magas stressz értékek – kivétel a düh érzetének kifejezése. 2. a vitális kimerültsége: 
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Fáradékonyság és ingerlékenység jellemzi, nincsenek alvási problémák. 3. Az egészségi 

állapotát: Jónak, kielégítőnek ítéli meg.  

 

IX. szakasz: Személyiség (Opcionális)  

 

II. Orvosi vizsgálatok eredményeinek rövid leírása: 

 

I. A vizsgálatok kóros eltérést nem mutattak. II.  

II. A légzésfunkció normális: vitálkapacitás: 4,51 l, 118%  

III. A maximális teljesítmény elmarad az életkornak, testsúlynak megfelelő 

értékttől: 150 watt, 80%. Javasolt tréningpulzus:141  

 

 

 

 

 

 

Javasolt további vizsgálatok: 

 Javasolt a személyiség kérdőív kiértékelése   

 

Javasolt egészségfejlesztési programok: 

 

 Kognitív streszmenedzsment tréning, probléma-megoldási stratégiákra 

kiélezve 

 Relaxációs technikák elsajátítása, javasolt 

 Ciklikus mozgásformákkal bővíteni a heti edzésszámot (kerékpár, 

kocogás) 

 Táplálkozási szokások feltérképezése és változtatása. 

 Edzéskiegészítő eljárások alkalmazása heti rendszerességgel, pl. szauna, 

masszázs, stb. 

 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI AKCIÓK 
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……………………………………………….. 

a vizsgált személy aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészségtervemben szereplő megállapításokat 

elfogadom és a javaslatokat betartom! 
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13. 3. A stresszkezelő pszicho-tréning tematikája 
 

I. Az egyéni egészségterv részletes megbeszélése 

 

II. Asszertivítás 

 

1. Képessé tudjak válni arra, hogy nemet mondjak, ha ésszerűtlen dolgokat kérnek 

tőlem 

2. Képessé válni arra, hogy szégyenérzet nélkül meg tudjam mondani partneremnek 

azokat dolgokat, melyek bántanak 

3. Képessé válni arra, hogy eltudjam fogadni a dicséretet anélkül hogy zavarba 

jönnék, hogy megtagadjam érvényességét. 

4. Képessé válni arra, hogy felébredjen bennem az érdeklődés mások iránt, ill. hogy 

képes legyek kapcsolatokat kezdeményezni. 

 

III. Relaxáció 

 

1. Képessé válni a gyors elalvásra 

2. Képessé váljak arra hogy gyorsan el tudjak aludni, ha éjszaka felébredek 

3. Csökkenteni a hát vagy egyéb fájdalmakat 

4. Csökkenteni a fejfájás gyakoriságát 

5. A munka végeztével nem rágódni tovább a munkahelyi problémákon 

 

 

IV. Kognitív újrastrukturálás 

 

1. Képessé váljak arra, hogy felül tudjak kerekedni a negatív hangulati állapotokon 

a) felesleges düh érzésének elkerülése 

b) csökkenteni az „elkerülhetetlen” lehangoltságot érdeklődésben, az 

étvágyban, az alvás minőségében, a kapcsolatokban, a humorban 

c) a tanulás hatékonyságának növelése, a szétszórtság csökkentése 

d) a fontos kapcsolatok (érzelmi, iskolai, társasági) ápolása és megőrzése 
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V. Problémamegoldás 

 

1. Esetfeldolgozások – pszichodráma módszerrel  

a. A probléma megoldó készségek fejlesztése 

b. Az érzelmi intelligencia fejlesztése 

c. Problémák értelmezésének elve és sorrendje 

d. A túl sok munkából adódó problémák leküzdése 
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13. 4. A stresszkezelő pszicho tréning ütemterve 

 

Pszicho-tréning „A” és „B” csoport (AGEND) 
2x 3 nap (8 óra foglakozás / nap) 

 

 

 

 

 

9:00 – 

12:00 

 

 

 

 

 

 

60 p 

ebéd sz 

 

13:00 –  

14:40 

 

 

15:00 – 

17:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 10 fő résztvevő  

 

 

 

 

 

 Bemutatkozás, mindenki választ magának egy társat elbeszélgetnek és 

bemutatja, és kiemeli azt, hogy szerinte melyek azok a szempontok, 

amelyek alapján őt érdekesnek tartja.  

 

 BEVEZETŐ GYAKORLAT I.: Jövőképem és az életem céljai 

 

 A felmérés rövid, elméleti ismertetése, szeminárium jellegű.  

 

 

 Teszteredmények csoportos megbeszélése és értelmezése, a 

pszichoszociális egészségkárósító tényezők egyéni szintjeinek 

meghatározásaival.  

 

 

 Egyénre szabott változási terv kidolgozása: 1.sz. normalap  

 Pszichoszociális problémakörök meghatározása: 2. sz. normalap 

 Házi feladatok kijelölése  

 A progresszív Relaxáció elmélete és gyakorlati haszna, 20 perc 

relaxáció 

 
 

 

 

 

 

 
ELSŐ NAP 
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9:00 – 

11:00 

 

 

 

 

 

60 p 

ebéd sz. 

 

12:15 – 

13:30 

 

 

 

13:30 – 

13:45 

 

 

14:15 – 

17:30 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 

12:30 

 

 

30 p 

 

 Házi feladatok megbeszélése 

 Az információfeldolgozás és a kognitív torzítások  
 

 GYAKORLAT – menyire torzul az eredeti információ 

 

 A negatív gondolatok (kognitív triász és a negatív gondolati spirál 

felismerése)  - 3. sz. munkalap (normalap) 

 

 

 

 A pszichodráma alapelemeinek ismertetése (protagonista, belső 

pszichodinamika megszemélyesített analóg megjelenítése, a 

protagonista játék zárása – saját élmény, visszajelzés, azonosulás, 

problémamegoldási tapasztalatok megosztása)    

 

 A kognitív korrekciók lehetőségei és időszerűségei (ötlépéses módszer 

és a hétlépéses módszer alkalmazása) 4. és 5. munkalap.  

 

 

 Az ötlépéses ill. a hétlépéses kognitív korrekciók pszicho- dramatikus 

feldolgozása (két eset feldolgozása) 

 Relaxáció – ismétlés  

 

 

 

 

 

 

 

 Az ötlépéses ill. a hétlépéses kognitív korrekciók pszicho- dramatikus 

feldolgozása (további két eset feldolgozása) 

 

 

 

 
MÁSODIK NAP 

 
HARMADIK NAP 
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szünet 

 

13:20 – 

17:00 

 

 

 

 

 Asszertivítás (Az asszertiv magatartás, szabályai, személyes jogok és 

határod, az asszertiv dinamika, esetfeldolgozás és tanulságok levonása – 

6. sz. munkalap)   

 Zárás – tanulságok, miért volt ez nekem jó, és relaxáció ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest – Szeged, 2004. április - május 
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13. 5. Termi edzés óravázlata 

 

A stretching óra egy lehetséges felépítése 

A nyújtó gyakorlatok (stretching) egyrészt elősegítik a mentális és a fizikai ellazítást, 

másrészt segítenek a sérülések, húzódások megelőzésében, ugyanis fokozzák a 

hajlékonyságot és rugalmasságot. Az izmok nyújtásának két módja lehetséges: az 

úgynevezett aktív (mozgásos) és passzív (statikus) nyújtás. Az előbbi szökdeléssel, ide- 

oda mozgatással jár. A statikus nyújtás: lassú kitartott feszítés, amelyet több másodpercig 

végzünk. Mindkét formának helye van a jó edzésprogramban. A hatékonyság érdekében 

az izmot normális hosszánál jobban meg kell nyújtani, de óvakodni kell a túlnyújtástól, 

mert igen fájdalmas lehet. Eleinte könnyedén nyújtottuk az izmokat, s kitartáskor 

engedtük csökkenni az izmokban fellépő feszültséget. Ha valaki korábban még nem 

végzett nyújtó gyakorlatokat, vagy izomzata nagyon merev volt, nem tartottuk ki 10-15 

másodpercnél hosszabb ideig. A hajlékonyság fokozódásával párhuzamosan növeltük a 

nyújtás idejét, és az izomfeszülést. 

Nyújtás után ellazítattuk az izmaikat. A nyújtó gyakorlat közben az izmoknak nem 

szabad fájniuk. Nyújtás közben fontos a lassú-, természetes lélegezés, hogy segítse 

önmaga ellazulását. 

A nyújtás hozzásegíti az izmokat, az elvégzendő izommunkára való felkészüléshez, és a 

tevékenység után végzett nyújtás szintén hasznos, mert ekkor a test hőmérséklete 

magasabb, így felmelegednek az izmok, és ezzel fokozódik a hajlékonyság. 

A nyújtás fontos, a fizikai tevékenység előtt és után is; de főtevékenységként, stretching 

óra keretén belül is végeztük. 

 

Három részre osztottuk fel a stretching órát: 

Bemelegítés 

Cél: az izmok célirányos gyakorlatokkal való előkészítése a nyújtásra. A mozdulatok 

lehetnek egyszerű nyújtózkodások, lassú, vezetett mozdulatok és dinamikus – a keringési 

rendszert stimuláló – mozdulatok. 

Időtartam: kb. 10’. 

Hatása: 

az izom vérellátottsága növekszik, 

az izmok hőmérséklete emelkedik, 

minimális szintre csökken a sérülésveszély. 
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Fő rész 

Cél: a nagy izomcsoportok statikus nyújtása, az izületi mozgáskiterjedés növelése. 

Módszere: bármely statikus módszer alkalmazható. 

Időtartam: általában 40’, az óra céljától függően. 

Hatása: 

befolyásolja a teljesítményt, 

javítja a mozgáskoordinációt, 

a sérüléseknél elősegíti a gyorsabb regenerációt, 

tudatosítja a testérzést. 

 

Levezetés 

Cél: relaxálás – az izomtónus teljes elernyesztésével. 

Időtartam: kb. 10’ 

Hatása: oldódik a nyugtalanság, a hangulati zavar és a belső feszültség. 
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13. 6. Pillanatképek a gyakorlatból 
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13. 7. Rövidítések és gyakran használt fogalmak jegyzéke 
 

Aciklikus mozgás: valamely tevékenység olyan megjelenési formája, amikor a mozgás 

alapvető fázisai nem ismétlődnek periodikusan. Ide sorolhatók, pl. a küzdősportok, a 

torna, a sportjátékok, az atlétika dobószámai, stb. [78] 

 

Adaptáció: alkalmazkodás. A környezetei létfeltételek megváltozása szükségképpen 

maga után vonja az élő szervezet anyagcseréjének megfelelő módosulását. Az élő 

szervezet, mint meghatározott tulajdonságokkal rendelkező zárt anyagi rendszer, csak 

addig létezhet, amíg minden adott időpontban az összes környezeti feltételekkel 

egyensúlyban marad; ha erre képtelenné válik, akkor az élő szervezet, mint ilyen, 

megszűnik létezni. Emberre vonatkoztatva: a környezeti hatások egyik részét a természeti 

környezet, másik igen jelentős részét pedig a társadalmi környezet adja. [78] 

 

Adottság: az egyén genetikailag kódolt pszichofiziológiai feltételrendszere, a szervezet 

öröklött és veleszületett diszpozícióinak összessége. Alappozíció, a képességek 

veleszületett alapja – lehetőség. Megkülönböztethetünk fizikai és szellemi adottságokat. 

Az adottságok tudatos, tervszerű ráhatással nem változtathatók meg, a genetikai kódban 

meghatározottak szerint változnak. A fizikai vagy testi adottságokhoz soroljuk, pl. a 

testalkati jellemzőket (testmagasság, testtömeg, testarányok, stb.), a szervek és 

szervrendszerek felépítését (csontok, izmok stb.) és azok változását (az érési és 

növekedési folyamatok).Az adottságok a képességek veleszületett alapját képezik, azt a 

lehetőséget, amire a természetes fejlődés, a nevelés, a képzés és a gyakorlás során 

alkalmassá válhat. [78] 

 

Aerob: oxigén jelenlétét igénylő folyamat. Az aerob munkavégzés olyan folyamat, 

amikor az oxigén felvétel és felhasználás egyensúlyban van (steady state állapot). 

 

Aerob edzés: olyan tartósan végzett alacsony, vagy közepes intenzitású (jellemzően 

ciklikus jellegű) testgyakorlás, aminél nem alakul ki oxigénadósság - mivel az 

energianyerési folyamatokhoz elegendő oxigén kerül a szervezet kívánatos helyeire - , 

javítja a keringés funkcióit és az energianyerési folyamatokat, ezáltal az (aerob) 

állóképesség növekedését eredményezi. Nevezik kardio fittségnek is. [79] 
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Amatőr sportoló: az a ’versenyszerűen’ sportoló, aki sportegyesület tagjaként illetve 

sportvállalkozással fennálló amatőr sportolói szerződés alapján sporttevékenységet 

folytat. Ellenpárja a hivatásos sportoló, aki a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állva, jövedelemszerzési céllal, 

foglalkozás szerűen sporttevékenységet folytat. [2000. CXLV. törvény a sportról 88.∫ 1. 

és 7. pont] 

Amatőr sportoló sportegyesület keretén belül tagként, illetve sportszerződés alapján, 

sportvállalkozás keretén belül pedig kizárólag sportszerződés alapján sportolhat.[Stv. 

2004. I., 5. ∫ (1)]. [79] 

 

Anaerob: oxigén hiányában lejátszódó folyamatok. Ha az oxigén ellátás nem kielégítő, 

akkor a glükózból képződött piruvát nem lép be teljes egészében a citrátkörbe, hanem egy 

része tejsavvá redukálódik. Ezt a folyamatot nevezzük anaerob glükolízisnek. A 

szénhidrát lebontás általában aerob, vagyis oxigén részvételével lezajló folyamat, de a 

pirosszőlősav képződéséig anaerob körülmények között megy végbe. [78] 

 

Anamnézis: visszaemlékezés, előzmény. A kutatómunka, a felmérések, vizsgálatok igen 

fontos része a vizsgált személyek múltjának, a jelen állapotot meghatározó illetve 

befolyásoló események felderítése. Ide tartoznak pl.: a személyi adatok, korábbi 

betegségek, sérülések, eredmények és a fejlődést befolyásoló életmódjegyek, 

szokásrendszerek és egyéb tényezők. 

 

Autogén tréning/edzés: a szervezet edzése vagy a funkcionális szint csökkentése belső 

ingerek segítségével. Koncentrációs gyakorlatok révén a test feletti uralom, 

pszichotrepetikus önbefolyásolás. Ilyen pl.: az  érzési benyomások, mozgásképzetek 

hatására kiváltott ideomotoros reakciók hatása vagy a vegetatív funkciók akaratlagos 

befolyásolása. [78] 

 

Állóképesség: testi és lelki tűrőképesség. A fizikai állóképesség a szervezet fáradással 

szembeni tűrőképessége, ami lehetővé teszi a homeosztázis fenntartását a viszonylag erős 

iramú, hosszan tartó terhelések esetén is. [78] 

 

BDI: Beck Depression Inventory – Beck féle depresszió index 
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Bioritmus: az életfolyamatok periodikus ismétlődése. Az éjszakák és nappalok 

váltakozása, a napszakok és étkezési időszakok összehangolása, a munkavégzés 

ritmusának kialakulása stb., ami csak akkor válik észrevehetővé, ha eltérünk tőle. A 

bioritmust a biológiai óra szabályozza, ami olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi 

bizonyos biológiai szerkezetek (gének) periodikus intervallumokban történő működését. 

[78] 

 

BMI: Body Mass Index – Testtömeg Index: a testmagasság arányában méri a testsúlyt.  

 

CHD: Coronary heart disease: koszorúér betegség 

 

Ciklikus mozgás: amikor a mozgás alapvető fázisai szabályos időközönként 

periodikusan ismétlődnek. Ide tartozik, pl.: a kerékározás, az úszás, a futás, a kajakozás 

stb. 

 

Cirkuid (ang. circuit) edzés: edzésmódszer, köredzés. Különféle hatású gyakorlatok 

sorozatából összeállított edzés; rövid ideig tartó megterheléseket rövid restituciók 

követik. Alapelve megfelel az intervall edzés elveinek. Az erőállóképesség fejlesztésére 

szolgáló edzésmódszer. [78] 

 

Edzésterhelés: a terhelést az edzéseszközök tervszerű felhasználásával biztosítjuk. A 

terhelést meghatározó összetevők: intenzitás,- terjedelem,- gyakoriság,- és restitúciós 

idő. Intenzitás = időegység alatt elvégzett mozgás mennyisége és minősége. Az 

intenzitást meghatározói: - a sebesség (pl. futások m/sec) és az ellenállás (pl. súlyemelés 

kg). Intenzitásfokozatok: maximális, szubmaximális, közepes és gyönge. Terjedelem = 

meghatározható idővel, méretben vagy kilogrammban. Pl. 60 perc vagy 20 km. 

Gyakoriság = meghatározhatja az edzések gyakoriságát pl. minden nap, de az egyes 

feladatok megismétlése is meghatározza az edzésterhelést pl. 20X400 m futás. 

Restitúciós idő = a szervezet helyreállító folyamataira biztosított idő. [78] 

 

Edzésterv: egy megvalósíthatónak tartott rövidebb-hosszabb ideig tartó edésfolyamat 

elméleti előrevetítése. Koncepció, amelyet meglevő ismereteink és a tervezett edzés 

várható hatásainak alapján vázolhatunk fel. [74] 

http://www.mimi.hu/fogyokura/testsuly.html
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Egészségterv:  

• Települési egészségterv: 

olyan komplex, egy adott település (régió) lakosságának életminőségét, 

életfeltételeit javítani célzó aktivitási terv, melynek elkészítésében, illetve 

megvalósításában minden érintett (a lakosság, a nem állami szervezetek, a helyi 

önkormányzat, illetve más hatóságok, az egészségügy, az oktatási intézmények 

stb.) egyenrangú cselekvő. Ez a társadalmi cselekvési gyakorlat “nem csupán" 

demokratikus, hanem a jelenlegi társadalmi-gazdasági körülmények között a 

hatékonyságot egyedül biztosító eljárás. Az Egészségterv tehát nem egy hatóság 

elképzeléseit tükröző feladatterv, hanem a településen élők közös akaratát 

összegző cselekvési program - melynek közvetlen és közvetett célja a lakosság 

életminőségének, ezen keresztül egészségi állapotának javulása. [80]  

 

• Személyes egészségterv: 

a pénztártag, illetve a kedvezményezett állapotának komplex felmérésére irányul 

és az állapotfelmérés eredményeinek függvényében az életvezetésre vonatkozó 

tanácsokat fogalmaz meg. [81]  

 

Élsport: (Top Sport, Spitzensport) a versenysport csúcsát jelenti. Legfontosabb 

kritériumai a csúcsteljesítményekre való törekvés és a nemzetközi sikerek. Az élsport 

egyben (a látványon keresztül) a szórakoztató ipar része, fokozott gazdasági jelentőséggel 

és politikai súllyal. Az élsportoló számára többnyire foglalkozás, az önkifejezés és 

napjainkra az egzisztencia teremtés, a karrier eszköze. [79] 

 

Fitnesz: elsősorban kitűnő, harmónikus fizikai és pszichikai működést, szociális 

alkalmazkodó képességet; a mindennapok optimális cselekvő- és teljesítő képességét 

jelenti. Állapot, mozgalom és életforma. Napjainkra leszűkült valamiféle szimpla 

„testiséggé”. [79] 

 

Hivatásos sportoló (vö.: ha van amatőr, akkor professzionális is) az a versenyző, aki 

jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más 

versenyző amatőr sportolónak minősül. [Stv. 2004. I. 1. ∫ (4)]. [79] 
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Intervallum edzésmódszer: 

Intervallum edzés: Lényegében minden olyan formájú aktivitás, amely során egy 

magasabb intenzitású (mondjuk 30-60 mp teljes erőbedobású) szakasz váltakozik egy 

alacsonyabb intenzitású pihenő szakasszal. Ez utóbbi lehet teljesen passzív (pl. leülés), de 

aktív is (mozgás alacsony erőfeszítéssel). [82]  

 

Izom összehúzódás fajtái: kontrakció nem mindig jelenti egyben az izom 

megrövidülését. 

Az izmon belül bizonyos feszültségi szint keletkezik. 

Két fő típusa van: 

- Izometriás: amikor az izom megfeszül, de nem rövidül meg. 

- Izotóniás: az izom hossza megváltozik, feszültségi szintje állandó marad. 

• koncentrikus: az izom megrövidül 

• excentrikus: az adott feszültségi szint érdekében az 

izomnak meg kell nyúlnia 

 

Izületi mozgékonyság: az a képesség, melynek segítségével a mozgásokat nagy 

kiterjedéssel tudjuk végrehajtani. A hajlékonyság mértéke tehát a mozgás maximális 

kiterjedése. 

 

Képesség: az egyén genetikailag kódolt pszichofiziológiai feltételrendszere, a szervezet 

öröklött és veleszületett diszpozícióinak, teljesítmény-összetevőinek összessége azon 

része, amelyek az öröklött meghatározottság függvényében az egyedfejlődés során a 

környezeti hatások változásával együtt fejlődnek, illetve tudatosan és tervszerűen 

alkalmazott ingerekkel (edzéssel) fejleszthetőek. A gyakorlatban szellemi és fizikai 

képességeket különböztetünk meg. [78] 

 

Készség: A tanultság legmagasabb szintje. Amikor a tanult anyag a gyakorlás során 

automatizálódott, így lehetővé teszi a magasabb idegrendszeri központok 

tehermentesítését. Pl. valaki készség szinten tudja az alapvető matematikai műveleteket, 

vagy egy verset. Edzéselméleti szempontból ez a tudásszint megfelel az automatizációs, 

idegéllettani szempontból pedig koncentrációs fázisnak. Tudati kontroll alatt álló 

automatizált cselekvés vagy cselekvéssor. – automatizációs fázis – dinamikus sztereotip. 

[78] 
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Készségek: a tudatos tevékenység komponensei, amelyek gyakorlat útján jönnek létre. A 

mozgáskészségeknek két fajtája különböztethető meg: Zárt készségek: a cselekvéssor 

mindig ugyanabban a rendben zajlik le. Ide tartozik pl. a torna, az atlétika stb. 

mozgásanyaga. Nyílt készségek: a készségek azon köre tartozik ide, amikor a cselekvő 

tanuló állandó döntési kényszerhelyzetben van, neki kell meghatároznia, hogy a konkrét 

feladathelyzetben milyen megoldást választ. Ide tartoznak a küzdősportok, sportjátékok 

stb. [78] 

 

Kondíció (conditio): = feltétel. Erőnlét, állapot. A mozgásos teljesítményhez szükséges 

pszichofiziológiai feltételrendszer. Kondicionális képességek: erő, állóképesség, 

gyorsaság és ezek kapcsolatai; erőállóképesség, a gyorserő, és a gyorsasági állóképesség. 

[78] 

 

Koordináció: összehangolás, összerendezés, összeegyeztetés. A mozgáskoordináció az 

izomcsoportok célszerűen összerendezett működtetését jelenti. A koordinációs 

képességek a mozgáskoordináció feltételei. A koordinációs képességek: gyorsasági 

koordináció, ritmus, egyensúly, kinesztézis, helyzetfelismerés és reagálás, térbeli 

tájékozódás, valamint hajlékonyság és lazaság. [78] 

 

Mozgásszerkezet: a mozdulatok térbeli-, időbeli-, és dinamikai jegyeinek egy konkrét 

cselekvésstruktúrában történő specifikus összerendeződése. [78] 

 

Pályateszt: pályateszt alatt az olyan vizsgálatokat értjük, amelyeket rendszerint edzésen 

vagy versenyen, a meghatározott leboratóriumi viszonyokon kívül hajtunk végre. [73] 

 

Pulzus: az artéria (verőér) lökéseinek – egészséges embereknél egyúttal a szívverésnek – 

számát jelenti egy perc alatt. 

 

Rekreáció: szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kulturális, 

társas, játékos és mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott 

fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, 

fokozása érdekében tesz az ember. 
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Rekreációs edzésen a lehetőleg gyermekkortól, szabadidőben, folyamatosan és 

rendszeresen, heti 5-3szor, 10-40 percen át a maximális pulzus 85-65%-ának megfelelő 

ingererősséggel az egészsége érdekében végzett, döntő mértékben aerob állóképességi 

jellegű, olyan mozgások végzését értjük, amelyeknek alapvető célja a testi, lelki 

felfrissülés, aktív pihenés útján az egészség megőrzése és fejlesztése. A rekreációs 

edzéshez is szükséges a tudatos és tervszerű pedagógiai folyamat ismerete és 

alkalmazása, amihez szakember szükséges! 

 

Rekreátor:  

A szanbadidő hasznos eltöltését segítő egészségközpontú gondolkodású szakember. 

 

Sport: az 1997-es Európai Sport Charta 2. cikkelye alapján, minden olyan fizikai 

tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét 

fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy a különböző szintű 

versenyeken eredmények elérése céljából. 

 

Sportedzés: a teljesítményfokozás tudományosan irányított folyamata, amelynek során 

tervszerűen alakítjuk a sportoló teljesítőképességét (az egyén fizikai és pszichikai 

energiáját) és teljesítőkészségét (az energiák mozgósításának hajlandóságát), hogy ezzel 

sportágában, versenyszámában eredményt érjen el. Alapvető jellemzője a 

teljesítményfokozásra, az elért teljesítményszint fenntartására való törekvés. [Nádori, 

1991] Harsányi [2000] szerint: az edzés a sportbeli felkészülés gyakorlati tapasztalatokon 

és tudományos kutatási eredményeken alapuló tervszerű pedagógiai folyamata, amely 

során (…) növelik a versenyen elérhető sportteljesítményt. [79] 

 

Sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül 

vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 

sportágban kifejtett tevékenység (Stv. 2004. 1§(2)). 

 

Stretching: angol kifejezés, statikus módszerrel végrehajtott izomnyújtást jelent. Eredeti 

jelentéstől eltérően ma már nemcsak egyszerű statikus, hanem célját tekintve többféle 

hatást kiváltó, elsősorban a kötőszövetek és izmok nyújtására szolgáló, feszítésből – 

lazításból – nyújtásból álló gyakorlatkomplexumot értünk alatta. 
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Terheléses vizsgálatok: az ergometria alapelve annyit jelent, hogy a terhelt személytől 

fizikálisan pontosan meghatározptt teljesítményt várunk el, ami lehetővé teszi azt, hogy a 

mérhető funkcióparaméterekkel objektív értékelésnek vessük alá. Eddig nem létezik 

egységes és szabványosított eljárás. [73] 

 

Testkultúra: az egyetemes emberi kultúra szerves része. A történelem során 

felhalmozott azon anyagi és szellemi javakat foglalja magába, amelyek a test 

egészségének megszilárdítására- és fejlesztésére vonatkoznak. [78] 

 

Vita max: a lehetséges legmagasabb erősségű, intenzitású mozgás közbeni pulzusszámot 

maximális terheléses pulzusnak nevezzük. Mivel a rekreációs edzésnél az aerob 

állóképességi edzés intenzitását a maximális pulzusszám 65-85%-os sávja közt szükséges 

meghatározni, ezeket az értékeket kell ismernünk. 

 

Wellness: a tudatfejlesztésnek és az életstílus változtatásának egy aktív folyamata, amely 

az egészség és a személyes jó közérzet magasabb színvonalához vezet. A folyamat szó 

arra utal, hogy itt egy állandóságról van szó amely az ösztönző erejét a személyes 

elkötelezettség iránti képességből és az életminőség tartós biztosítása iránti felelőségből 

meríti. [83] 
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