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I. Bevezetés 
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. 
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. 
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. 
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.  
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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II. 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. 
 

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

képes reális képet adni az egyén bio-pszicho-szociális állapotáról; 
• A vizsgált célcsoport életmódjának és egészségmagatartásának meghatározása. 
• 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. 

 

2. 2. Feltételezések 
• Az egészséggel kapcsolatos szubjektív értékelések objektív képet adnak az 

egészség állapotáról. 
• Egyes személyiségjegyek meghatározzák a terhelhetőséget és a kitartást. 
• A mozgásos életmód a szubjektív egészségi állapot meghatározását is pozitív 

irányba befolyásolja. 
• A kutatás során alkalmazott módszereknek direkt és egymást kiegészítő hatásai 

érvényesülnek az egészségi állapot alakulásában. 
• A „papír alapú” egészségfejlesztési akciók –egészség terv- is rendelkezik 

motivációs hatással a vizsgált személyek egészségfejlesztésében. 
• A vizsgálati eredményekből sikerül többváltozós modellt felállítani, mely kifejezi 

az egészségi állapotra ható tényezők összefüggését egymással. 
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2. 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. 

 
III. Módszerek 

3. 1. A fizikai mérések és protokolljuk bemutatása 
125 (29 férfi, 96 nő) önkéntes egyetemi hallgató vizsgálatát végeztem el a Szegedi 
Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Fizioterápiás Tanszékén a kutatásban 
résztvevő kollegák segítségével. Közülük 96 főnél a vizsgálatokat 12 hét elteltével 
megismételtük. Az általános belgyógyászati vizsgálatok mellett megmértük minden 
résztvevő légzésfunkcióját, maximális terhelhetőségét, statikus egyensúlyát, testzsír 
százalékát, kézszorító erejét, valamint szaturációját. 
A légzésfunkció vizsgálatakor rögzítettük 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 végeztük, és orrcsipeszt használtunk. 
A légzésfunkciót és a terhelési toleranciát a CARDIOVIT CS-200 Ergo-Spiro (Schiller) 
készülékkel mértük. A maximális terhelési toleranciát kerékpáron progresszíven növekvő 
terheléssel vizsgáltuk. A nyugalmi adatrögzítés után két perces bemelegítés során a 
vizsgált személyek 50 watt ellenállással hajtották a kerékpárt, majd a terhelést 
kétpercenként 25 wattal növeltük. 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] végeztük. 12 elvezetéses 
EKG készülékkel folyamatosan rögzítettük az elektrokardiogrammot és a szívfrekvenciát, 
és minden második percben mértük a vérnyomást. A maximális teljesítményt követő 2 
perces levezető szak 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 küszöböt (AT) a módosított V-slope módszerrel határoztuk 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. Lejegyeztük az anaerob küszöb elérésének idejét (ATt). Rögzítettük a teljesítmény 
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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 rögzítettük. 

3. 2. 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) 
 

3. 3. A 3 hónapos egészségfejlesztési programok protokolljának 
bemutatása 
 

3. 3. 1.  A 3 hónapos személyre szóló fizikai tréning protokolljának 
ismertetése 
• A fizikai tréningen résztvevő hallgatók kiválasztása: 
A 125 fős vizsgálati csoportból véletlenszerűen 46 főt választottam ki az egyes 
kategóriával jelölt csoportba. Az 1-es csoportban lévő hallgatók 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. 
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• 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. 
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 
fittségi felmérés, ami a három hónapos munka hatékonyságának folyamatos 
ellenőrzéséhez volt szükséges. 
 
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. 

 
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! 
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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. 
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 az edzők 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. 
 

3. 3. 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 (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 pszichológus végezte (3. melléklet – stresszkezelő pszicho- 
tréning tematikája és 4. melléklet – a foglakozás ütemterve).  
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3. 4. 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. 
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IV. Eredmények 
 
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 
 
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 egészségfejlesztés komplexitását a statisztikai eredmények és a későbbiekben tárgyalt 
többváltozós modellek bizonyítják, a hatékonyság alapját az emberi tényezők, szakmai 
felkészültség, hozzáállás és egyéni akarat határozza meg. 
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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 
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! 
 
A deviáns magatartásformák jelenléte a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 
körében: 
Az alkoholfogyasztás gyakorisága csökkent a 3 hónap alatt, viszont az egy alkalommal 
elfogyasztott alkohol mennyisége jelentősebb változást nem mutatott. Javulást a túlzó, 
egészségre káros alkohol mennyiség fogyasztásánál figyeltem meg. 
A napi kávéfogyasztás mennyisége csökkent a program ideje alatt, de nem 
szignifikánsan. 
A drogfogyasztási szokásoknál csak kismértékű, de nem szignifikáns javulás figyelhető 
meg a használat gyakoriságát tekintve. A hallgatók több mint 40%-a már kapcsolatban 
állt a droggal, azaz legalább egyszer kipróbálta, ami ismerve az országos átlagot a 
felsőoktatásban tanuló hallgatókra vetítve nem meglepő, de mégis komolyan 
elgondolkodtató és rémisztő! 
Legtöbben a vadkenderrel, hasissal és az alkohollal voltak már kapcsolatban. A heroint a 
hallgatók közül csak egy személy, míg a kokaint senki sem próbálta ki. 
A dohányzási szokások kedvezőbben alakultak, mint az országos átlag. A hallgató ktöbb 
mint 82%-a nem dohányzott. A program során a dohányosok száma kismértékben 
csökkent, de szignifikáns javulást nem produkált. 
A deviáns magatartásformák felmérésének adatait megismerve, látszik, hogy a 3 hónap 
során a változás nagyon elenyésző, ellentétben a mozgásos tevékenységek erősödésével, 
ami az életmódot is nagymértékben befolyásolja. A deviáns szokásrendszerek 
kialakulásának megelőzése, hatásosabb lehet, mint a kialakult sok esetben pszichés és 
organikus dependencia kezelése. 
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A mozgás, mint plusz elem jelentkezett a hallgatók életmódjában, így az elfogadása, 
beépülése is könnyebben és hatékonyabban ment, mint a már meglévő szokássá alakult 
deviáns magatartásformák elhagyása. Ez azt is jelentheti, hogy ami kezdetben 
pótcselekvésnek indult - például a mozgás jelenlétének hiánya miatt - az később szokássá 
válásakor, már nagyon nehezen helyettesíthető alternatív tevékenységekkel. Ez a felvetés 
megint csak preventív szemlélet erősödését hangsúlyozza az egészségfejlesztésben. 
 
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 I6a 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. 
 
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. 
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. 
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A rendszeres mozgás és a felkészült szakmai háttér, a hallgatók 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 
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 kapcsolat ott többféle megközelítésben is vizsgáltam, 
hiszen a kapott eredmények a beavatkozások hatékonyságvizsgálatának egy szubjektív 
eredménnyel mérhető eszközét mutatja meg és bizonyítja. 
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 
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 hallgatók 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. 
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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 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. 
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 hallgatóknál 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. 
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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 
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, mai 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 személyiségjegek 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 
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 hallgatók közül akik kicsit fejlesztették az állóképességüket, azok 
szignifikánsan különböztek lelkiismeretesség faktorban a másik 2 állóképességi 
csoporttól. 
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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 hallgatók 
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? 
 
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. 
 
V. Következtetések 
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. 
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 pedig 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 
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egységes tapasztalatai alapján megállapítható, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az 
otthoni feladatsorok tökéletes végrehajtásának megtanulásához! 
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 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. 
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!  
Hasonló kontrollcsoportos vizsgálatoknál a vizsgálat passzív résztvevőit is érdekelté kell 
tenni a szükséges feladatok elvégzésére. Ez a programból sajnos hiányzott! 
 
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. 
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