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TESTEDZÉS, TESTMOZGÁS, SPORT 

A mozgás életjelenség, életszükséglet, sőt, életfeltétel. Az „élve 

levés” biztos jele. A testedzés és sport fontos természetes 

mentális örömforrás is az egyén számára, a mentális egészség 

védelmére.  

Az emberek cselekvéseiben alapvetően jutalomvezérelt, 

örömkereső lény. Természetes és mesterséges örömforrásokban 

keresheti azokat az élményeket, amelyek a dopamin nevű 

neurotranszmitter közreműködésével az agyi un. jutalmazó 

köröket beindítják, és az örömélményt megadják. Ez arra 

ösztönzi az egyént, hogy időről időre megismételje a cselekvést, 

hogy mintegy jutalmul újból és újból elérje a dopamin 

felszabadulás által megélhető örömet, sportoláskor 

tulajdonképpen a mozgásörömet. Idővel ez szokássá válik.  

A mozgás, rendszeres testedzés tehát – a szó szoros értelmében 

is – öröm – mozgásöröm – forrása, és dopamin mechanizmuson 

alapuló (jó értelembe vett) szolid függőséghez, 

mozgásfüggőséghez vezethet.  

A testedzés, sport, testmozgás esszenciális szerepe abban áll, 

hogy az emberi lénynek az életben maradáshoz levegőre, vízre, 

táplálékra, - és emellett mozgásra is szüksége van.  
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Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és 

megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van 

rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak 

életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség 

megőrzésének is alapvető feltétele.  

Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az 

egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás 

mennyiségével arányos.  
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Fizikai aktivitás ernyő:  

1. háztartási teendők, melyek az ellátáshoz szükségesek, a ház 

körüli teendőkkel együtt, 

2. foglalkozással, munkavégzéssel kapcsolatos mozgásos 

aktivitás, 

3. munkába járás, utazási aktivitás,  

4. családi és közösségi aktivitás (rokonlátogatás, biciklizés 

vagy séta a parkban),  

5. szabadidős és sport aktivitás (kedvtelésből vagy 

egészségmegőrzésért sportolás és versenysport) 

Az edzés, testedzés azonban jóval több, mint egyszerű fizikai 

aktvitás. Testedzés alatt a tervezett, strukturált, megfelelő 

időközönként ismétlődő mozgástevékenységet értjük, amely 

egy megfogalmazott cél érdekében az alkalmazott terhelés 

progresszivitását is jelenti. Az egyén részéről az edzés a 

személyiség intenzív részvételét igényli, az ismétlődő edzés 

alkalmak melletti kitartás pedig komoly elkötelezettséget kíván.  

Abból kiindulva, hogy egészséges, fiatal felnőttekről van szó, a 

testedzés, céljai alapján, és funkciója szerint lehet:  

- egészségmegőrzés, wellness: megelőzés céljából az 

egészségi rizikófaktorok megelőzésére vagy 

mérséklésére 
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- egészségfejlesztés, fitness: itt az egészség megőrzése 

mellett a sportos testalkatra és az optimális 

testösszetételre törekvés is megjelenik 

- szabadidő- és versenysport: a klasszikus értelemben 

(hagyományos értelemben) vett versenysport, különböző 

szinteken.  

Meghatározható az a mozgásmennyiség, amire az embernek 

szüksége van ahhoz, hogy az egészségét fenntarthassa, 

megőrizhesse. Ez a mozgásmennyiség a mozgásminimum. 

Eszerint: a hét minden napján, de legalább heti 5 napon, legalább 

30 percig tartó, legalább enyhe megizzadással is járó testmozgás 

az a minimális mozgás adag, ami szükséges ahhoz, hogy az 

ember az inaktivitásából eredő egészségveszélyeket elkerülje.  

Ha ennél kevesebb mozgás van az életvitelben, az egyén inaktív 

életmódot folytat. Emiatt aztán előbb-utóbb az elegendő mozgás 

hiányából eredő betegségek tünetei jelenhetnek meg. 

Mind az alkalomszerű testedzés és sport egyszeri hatásai az 

egészségre, mind a rendszeres testedzés hatásai is 

nagymértékben különbözhetnek, attól függően, hogy milyen 

típusú testedzés hatásairól van szó.  

Adott mozgás fiziológiai, pszichológiai jellemzői, testedzés 

szempontjából adott esetben lényegesen eltérőek lehetnek.  
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A sportmozgások paramétereit is ismerni kell ahhoz, hogy az 

„adagolása” (edzés) és a várható élettani hatása kiszámítható 

legyen.  

A mozgást illetve testedzést 

- intenzitása (Milyen erős az igénybevétel?) 

- időtartama (Milyen hosszú egy edzés alkalom?) 

- gyakorisága (Milyen gyakran ismétlődik az edzés?) és  

- jellege határozza meg.  

A mozgás típusa szerint legfontosabb az állóképességi jellegű, 

egyenletes iramú, tartósabb aerob és a nagy erőkifejtést igénylő 

és/vagy váltakozó intenzitású, anaerob jellegű mozgástípusok 

elkülönítése. Ezek közül a mentális egészséget az aerob típusú 

mozgásformák szolgálják hatékonyabban.  
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Egészségi hatások szempontjából az is fontos, hogy az egyes 

mozgásadagok hatásai összeadódnak. Ez azt jelenti, hogy bár az 

ajánlott minimális napi mozgásadag 30 perc, ez nemcsak 1x30 

perc, hanem 3x10 perc formájában is teljesíthető!  

Az emberi társadalom civilizálódása hozta magával, hogy azt az 

egészséghez egyébként szükséges mozgás-mennyiséget sem 

teljesíti az egyén, amit a korábbi történelemben napi 

tevékenységei közben természetes módon teljesített, és így 

jótékony egészséghatásait élvezhette.  

Napjainkra a sikeres élet tempója olymértékben felgyorsult, 

hogy az eredeti természetes élettempó követése a teljesítményre 

épülő társadalomban életképtelenné tesz. Így az egyén kénytelen 

felvenni ezt az embertelen tempót. És innentől természetesen 

nem mozog eleget, életmódja inaktívvá válik. A felgyorsult 

életben nincs helye és ideje a testmozgásnak.  

A természetes, szükséges mozgásra nincs ideje az 

átlagembernek. Így szép lassan megszokja, hogy inaktív. Az 

inaktivitás pedig az egyik komoly, önálló rizikófaktorok az 

egészség tekintetében.  

Az egészség fenntartásához, megőrzéséhez a rendszeres mozgás 

és sport elengedhetetlen, szükséges feltétel.  



 

7 

A várható előnyök a mozgás mennyiségével arányosak. Azaz, 

minél több időt szán valaki sportolásra, annál nagyobb 

mértékben jelentkeznek a várható egészségi jótékony hatások is.  

A testedzés és sport azonnali mentális egészségi hatásai közé 

sorolhatók:  

- szorongásoldás 

- stressz levezetése, enyhítés 

- depresszió csökkentése és megelőzése 

- hangulat emelése 

- önértékelés javítása 

- önbizalom növelése 

- tanulási képesség javulása 

- memória javulása 

- koncentráció képesség javulása 

- munkakedv növekedése 

- kreativitás javulása 

- jobb, pihentetőbb alvás 

Ezek a hatások mindjárt a testedzés befejeztével jelentkeznek. A 

legtöbb hatás tartósság válásához azonban a rendszeres testedzés 

folyamatos fenntartása szükséges. Például a szorongásoldás 
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azonnal jelentkezik, de nem tartós. A mozgás befejezése után 

még 3-5 percig tart, és aztán megszűnik.1  

TESTKÉPÜNK 

Saját testünkhöz való viszonyunk a testi fejlődésünkkel, 

mozgásfejlődésünkkel együtt alakul és válik egyre 

összerendezettebbé, harmonikusabbá.  

A tudatunkban, a mozgásunkban a saját testünkről alkotott kép 

érzékletesen körülhatárolt, strukturált, amely tudatosan 

szabályozza alkalmazkodásunkat a tárgyi környezethez és az 

emberekhez. Az én-tudatnak, az önmagunkról való tudás 

alakulásának központi lélektani folyamata a testkép fejlődése.  

A testképünk fejlődésünk során természetszerűen változik, de 

változik például fizikai tevékenység során, valamint változhat 

egy sérülés vagy bármely testet érő beavatkozás folyamán is. A 

testképünk természetesen egy biológiai folyamat, azonban 

tudatosan is alakíthatjuk különböző motívumok mentén. 

Napjainkban erős befolyású a média hatása a külső testkép 

alakításában.  

                                                 
1 https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/132063 
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A testvázlat többé-kevésbé adott, meghatározott, de az 

arányainak, méreteinek észlelése szubjektív szinten torzulhat, s 

ekkor jöhetnek létre a testképzavarok. Önmagában a saját testtel, 

külsővel való elégedetlenség komoly stressz- és szorongáskeltő.  

 

A serdülőkor meghatározható folyamata a testvázlat jelentős 

alakulása, mely során átalakul a testkép és az énkép. Ez a 

serdülőkori fejlődési krízis egyik leglátványosabb 

megnyilvánulása. Jelentős testi, fejlődésbeli különbségek 

jelennek meg a serdülők között. Ezek kiindulópontjai lehetnek a 

saját testtel való elégedetlenségnek, testképzavaroknak.  

A személyiség egyensúlyához hozzátartozik a megfelelő 

önismeret, illetve emberismeret. Az emberi kapcsolatok 

egyensúlya, különböző csoportokban, relációkban önismeretünk 

függvénye, s része testi-lelki egyensúlyunknak, 

egészségünknek.2  

                                                 
2 tf.hu/wp-content/uploads/2009/06/egfejl.pdf 
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MINDEN KEZDET NEHÉZ 

 Állítsunk fel egy fontossági sorrendet és szakítsunk időt a 

testmozgásra. Legalább az esélyt adjuk meg egy kis fizikai 

aktivitásra, még abban az esetben is, ha csak pár percnyi 

időnk jutna rá. Ha nem megy másként, akkor használjuk ki a 

TV-műsorok közötti reklámidőt, vagy ételkészítés közben a 

forrási időt és végezzünk addig is néhány gyakorlatot. 

 Csak a kezdet nehéz: minél többször végzünk testedzést, 

annál könnyebben mozgunk majd a következő alkalommal. 

 A legtöbb egészségügyi probléma orvoslásában segít a 

rendszeres testmozgás. Negyven év felett azonban 

mindenképpen szükség van sportorvosi kivizsgálásra a 

mozgásprogram megkezdése előtt. Egészségügyi panasszal is 

érdemes kikérni a sportorvos véleményét, még mielőtt aktív 

életet kezdünk. 

 Ha ügyelünk a bemelegítésre és levezetésre és nem végzünk 

hirtelen, nagy erejű mozdulatot edzés köben, akkor szinte 

minimálissá válik a sportbalesetek kialakulásának esélye. 

 Számos olyan mozgásforma ismert, amely nem kerül pénzbe. 

A legegyszerűbb a gyaloglás. 

 Ha egyedül nincs kedvünk mozogni, akkor próbáljuk bevonni 

valamelyik családtagunkat, szomszédunkat, barátunkat, 
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hiszen nekik sem árt egy kis mozgás. Vagy egészen 

egyszerűen kávézás helyett gyaloglás közben beszélgessünk 

barátainkkal. 

 Hidegben viseljünk kesztyűt, melegben menjünk be egy 

légkondicionállt bevásárlóközpontba és gyalogoljunk ott. 

 A mozgásprogramot nem lehet későn elkezdeni, ez az egyik 

olyan fontos dolog, amelynek nincs felső korhatára. 

 Legyünk aktívabbak otthonunkban is. Vigyük ki a szemetet, 

ézzük meg a postaládát, minden nap menjünk el a közeli 

közértbe. 

 Az unalomnál jobban semmitől nem lehet elfáradni, a 

testmozgás pedig kifejezetten felfrissít.  

 Nem kell feltétlenül sportolni ahhoz, hogy fizikailag aktívak 

legyünk: kertészkedjünk, gyalogoljunk, végezzünk több 

házimunkát stb.3 

  

                                                 
3 

http://sportorvos.hu/aktiv_felnottek/20140130/minden_kezdet_nehezazaz_a

_kifogasok 
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A MOZGÁSSZEGÉNY ÉLETMÓD 

HATÁSAI GYERMEKKORBAN 

A lelki egészség hiánya 

Szem elől tévesztjük mindennapjainkban, hogy az örömmel 

végzett rendszeres testmozgás és sport hatékony eszköze a lelki 

egészség kialakulásának és fennmaradásának, vagyis az 

egészséges személyiségfejlődésnek. Ennek oka egyrészt az, 

hogy az örömmel végzett testmozgás hatására az agyban olyan 

kémiai anyagok szabadulnak fel, amelyek szükségesek az 

önmagunkkal való megelégedettség érzéséhez, a helyes 

önértékeléshez. Másrészt pedig, ha a sportot társakkal végezzük, 

akkor olyan alapvetően szükséges együttélési szabályokat 

sajátítunk el és gyakorlunk be, amelyeket más élethelyzetekben 

nemigen tudunk megtanulni és gyakorolni. Ilyen az 

együttműködés, a nemes versengés, a szabálytisztelet, a társak 

teljesítményének értékelése, a siker és a kudarc elviselése, a 

nehézségek kitartó leküzdésének öröme és sikerélménye.  

Az iskolai élet legtöbb területe nem a fenti társadalmi normák 

kialakulását és begyakorlását segíti, hanem éppen ellenkezőleg: 

az egyént önálló, egyéni teljesítmény elérésére sarkallja úgy, 

hogy előzze meg társait.  
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A mindennapi örömmel végzett iskolai testmozgás segít a lelki 

eredetű testi betegségek megelőzésében:  

- Aki megtanulja a testét használni, az megtanul megbízni 

magában, és ezzel személyes szabadságra növekszik.  

- A rendszeres testmozgás kitartásra nevel. 

- A mozgás adta lelki tartás védelmet nyújt a káros 

szenvedélyekbe menekülés ellen. 

- A mozgás által elégetjük azokat a zsírokat, cukrokat, 

adrenalint, amelyek minden stressz alkalmával a 

vérpályába jutnak.  
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A szív- és érrendszer betegségei 

 Ha gyermekkorban nem edződik megfelelő mozgással az 

érrendszer és a szív, akkor a fent részletezett tulajdonságok nem 

fejlődnek kellően, és felnőttkorban már nagyon nehéz, 

pontosabban már nem is lehet bepótolni a gyermekkori 

mulasztást. Ha pedig felnőttkorban marad el a mozgás, akkor az 

erek fala, a szív izomzata túl korán válik rugalmatlanná, a 

bélhártya túl korán válik egyenetlenné (érfal meszesedés). 

Mindez magasvérnyomás-betegség (hypertonia), a szív és az 

agy ereinek betegségei (érelmeszesedés), később a vese ereinek 

betegsége képében jelentkezik.  

A szív- és érrendszeri betegségek elleni védelem a testmozgás 

által:  

- A mozgás csökkenti a testsúlyt és a zsírok lerakódását az 

érfalakban – ez mindkettő fontos kockázati tényezője a 

szív- és érrendszeri betegségeknek.  

- A mozgás a vérzsírok szintjét a jó irányba befolyásolja: 

a jó koleszterin szintjét emeli, a káros koleszterin szintjét 

csökkenti.  

- A mozgás csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának 

esélyét, a magas vérnyomás szintén fontos kockázati 

tényezője a szív- és érrendszeri betegségeknek.  
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- A mozgás későbbre tolja a cukorbetegség jelentkezését 

azoknál, akiknek erre öröklött hajlamuk van: a 

cukorbetegség is kockázati tényezője a szív- és 

érrendszeri betegségeknek.  

Mozgásszervi betegségek  

A mozgásszervek akkor fejlődnek normálisan, ha megfelelő 

mozgásingerek érik: e nélkül nem alakul ki az izmok megfelelő 

ereje és nyújthatósága, a megfelelő mennyiségű izomrost, a 

csontok megfelelő mésztartalma és terhelhetősége, a porcok 

kellő terhelhetősége, az ízületi tokok és szalagok megfelelő 

terhelhetősége, az ízületek és a gerinc egészséghez szükséges 

automatizmusai.  

Mindezek nélkül gyenge kötőszövetű, elégtelen izomzatú, 

gyenge csontozatú lesz a gyermek majd a felnőtt, s így 

ízületeiben és gerincén már fiatalon a porckopás különböző 

fajtái alakulnak ki. Már óvodáskorban és iskoláskorban 

tömegesen jelentkezik a tartáshiba, ami ugyan még nem 

betegség, de ha fennmarad, akkor a gerinc fiatal felnőttkori 

porckopásának talajává válik.  

A gerinc és az ízületek tömegesen jelentkező felnőttkori 

porckopása nemcsak megelőzhető a rendszeres testmozgással és 

a speciális mozgásanyaggal, hanem ugyanezekkel javítható és 
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karban is tartható. Tudni kell azonban, hogy míg az 

egészségesek részére végezendő speciális mozgásanyagot a 

testnevelő pedagógusnak kell tudnia és végeztetnie a 

gyermekkel, illetve felnőttkori edzőtermekben a felnőttekkel, 

addig a már beteg egyénekkel erre képzett, az egészségügyben 

dolgozó gyógytornásznak kell foglalkoznia.  

 

A mozgásszegény, ülő életmód során a testtartásért felelős 

izmokat keveset és helytelenül használjuk, emiatt egyes izmok 

zsugorodnak, más izmok gyengülnek. Így felborul az 

izomegyensúly, és emiatt a gerincnek olyan kis képleteire kerül 

a gravitáció okozta terhelés, amik nincsenek erre méretezve. Az 

izomegyensúly felborulása és a gerinc túlterhelt képletei miatt 

következik be azután a porckopás.  

Ha rendszeresen mozgunk, és ezen kívül megszokásunkká válik 

az izomegyensúly működése (ez a helyes testtartás lényege), 
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akkor az egész folyamat elindulását megelőzzük, késleltetjük. A 

helyes testtartás automatizálása akkor sikerülhet leginkább, ha 

gyermekkortól fogva rendszeresen végzünk speciálisan ezt 

szolgáló gyakorlatokat.  

Tartásgyengeség teszt 

A Matthiass-féle gyorsteszt általános ismeretet nyújt a 

testtartásért felelős izmokról. 

A tesztelés menete: 

1. Felszólítjuk az álló gyermeket, hogy húzza be a hasát, 

szorítsa össze a farizmát és zárja a lapockáját /aktív 

tartási helyzet/. 

2. Az aktív tartási helyzetet megtartva mindkét karját 

felemeli mellső középtartásba és ezt a helyzetet 

megtartja 30 másodpercig. 
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Tesztelés közben oldalnézetből figyeljük a karok és a lapockák, 

a gerinc, valamint a medence helyzetének változását. 

Normál esetben, azaz ha a gyermeknek nincs tartásgyengesége, 

akkor képes az aktív tartási helyzet 30 mp-ig történő 

megtartására: a karja fennmarad 30 mp-ig a horizontális síkban, 

mialatt a törzs nem hajlik hátra, a lapockák nem állnak el és a 

medence nem billen előre (vagyis az ágyéki lordosis változatlan 

marad, a has nem esik előre). 

Tartásgyengeség esetén különbséget tehetünk első- és 

másodfokú tartásgyengeség közt. 

Elsőfokú tartásgyengeség esetén az aktív tartási helyzetet a 

gyermek helyesen képes felvenni, azonban a helyzet 

megtartásának 30 másodperce alatt valamikor a felsőtest egy 

enyhe és lassú hátrahajtás irányában elmozdul, mialatt a karok 

kissé megemelkednek, a medence előre billen (az ágyéki 

lordosis megnő és a has előreesik), a lapocka elállhat. 

Másodfokú tartásgyengeség esetén a gyermek nem képes az 

aktív tartási helyzet felvételére sem: a próbálkozáskor rögtön 

elindul a felsőtest  a hátrahajlás irányában, a karok azonnal a 

horizontális sík fölé emelkednek, a lapocka eláll, a medence 

előre billen (=az ágyéki lordosis megnő és a has előreesik). 
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A teszt értékelése: 

 normál esetben   0  pont 

 elsőfokú tartásgyengeség esetén 1  pont 

 másodfokú tartásgyengeség esetén 2 pont 

A kar-előretartási teszt Matthiass szerint praktikus, gyors 

tesztelési lehetőség a tartásgyenge gyermekek szűrésére. 

A tesztelés értékeléséhez segítséget nyújt egy négyzetrácsos 

háttér vagy egy függőleges, jól látható vonal, mely elé beállhat 

a gyermek.4 

  

                                                 
4 http://gerinces.hu/2014/01/14/kar-eloretartasi-teszt-matthiass-szerint/ 
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Tartásjavító gyakorlatok 

Az alábbi 12 célgyakorlat a testtartásért felelős izmok erejének 

és nyújthatóságának, vagyis az izomegyensúly meglétének 

tesztelésére is alkalmas.  
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5 

  

                                                 
5 http://www.fjit.hu/docs/biomech_tt_helyzete_nepegeszsegugy_2014_1_ 

szam.pdf 

http://www.fjit.hu/docs/biomech_tt_helyzete_nepegeszsegugy_2014_1_%20szam.pdf
http://www.fjit.hu/docs/biomech_tt_helyzete_nepegeszsegugy_2014_1_%20szam.pdf
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A KOCOGÁS ÉS A FUTÁS HATÁSA A 

SZERVEZETRE 

Napjainkban a futás, ill. kocogás népszerűsége növekvő 

tendenciát mutat, amely főleg praktikusságának köszönhető: 

szinte semmi felszerelést nem igényel, csak egy jó futócipőt. 

Bárhol (városban, faluban, tengerparton, focipályán, stb.) 

végezhető, hiszen majdnem mindenhol találhatunk olyan 

területet, ahol egy kicsit átmozgathatjuk magunkat egy fél-egy 

órás kocogással, futással. 

Nem kötött életkorhoz és nagyon sokféle edzettségi szinten is 

élvezetes lehet. Vannak, akik soha nem kedvelték a futást, 

mások 60 éves koruk után kezdték, és azóta nem tudnak nélküle 

élni. Olyanok is akadnak, akik viszont mindig kedvelt 

mozgásformaként tekintettek a futásra. 

Mi a különbség a kocogás és futás között? Futásnak a legalább 

8km/h vagy annál gyorsabb iramot nevezzük, míg a kocogás a 

8km/h alatti tartományba esik. Az intenzív gyaloglótempó kb. 

6km/h-s sebességet takar. Az elégetett kalória nem csak a futási 

sebességtől függ, hanem testtömegünktől és természetesen 

edzettségi szintünktől is függ. Egy 70kg-os egyén pl. 8km/h 
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iram mellett óránként kb. 460 kalóriát éget el, amely nagyjából 

megfelel egy tábla csokoládé energiatartalmának.  

Ha az iram 10km/h, akkor kb. 600kcal-t, ha 12km/h-ra 

emelkedik a sebesség, akkor egy óra folyamatos futással kb. 

800kcal-t használ fel a szervezete. A 800kcal egy nagy 

magyaros pizzának vagy 3 szelet dobostortának vagy másfél 

adag töltött káposztának felel meg.  

 

A hosszantartó (legalább 50 perc folyamatos) sportbeli 

erőkifejtés mellett a fáradással szembeni ellenálló-képességet 

állóképességnek nevezzük. Edzettségnek hívjuk a szervek, 

szervrendszerek alkalmazkodását a fizikai terheléshez. 

Rendszeres futás hatására egy sor alkalmazkodási folyamat 

indul el a különféle szervekben, szervrendszerekben.  
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Először a szív- és érrendszer adaptálódik, amelynek során a szív 

nagyobb erővel húzódik össze, így egyszerre több vért tud a 

keringésbe pumpálni, több oxigént tud a szövetekhez, sejtekhez 

eljuttatni. Mindez igen kedvező élettani változásokhoz vezet. A 

szív- és érrendszer alkalmazkodása a rendszeres futás 

megkezdése után már 4-6 héttel bekövetkezik. 

Rendszeres futás hatására nem csak az aerob állóképesség nő, 

hanem számos anyagcsere- (vérzsír-paraméterek kedvező 

változása, cukortolerancia, etc.), légzőszervi, kiválasztó-

rendszeri, hormonális és idegrendszeri változás is bekövetkezik. 

Az agy endorfin hormont szabadít fel, amely boldogságérzetet 

vált ki.  

Létrejöttét a futás kezdetétől számított 35-45. percre teszik, 

amely a futás abbahagyását követően még egy ideig – akár 

órákig is - megmarad. Javul a stresszhelyzet-megoldó- és a 

monotónia tűrő képesség is, mely tulajdonságokra 

vitathatatlanul nagy szükség van a rohanó mindennapokban. A 

testről alkotott kép is javul, amely befolyásolja énképünket és a 

világhoz fűződő kapcsolatunkat.  
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Természetesen, ahogy minden földi jóval, a futással 

kapcsolatban is fő a mértékletesség, mivel számos krónikus 

ízületi sérülést eredményezhet, sőt még ú.n. fáradásos törést is. 

Éppen ezért nagyon lényeges a fokozatosság szabályait követni, 

vagyis óvatosan kell emelni a futás időtartamát, majd később 

intenzitását. Soha ne hagyjuk ki a bemelegítést, levezetést és a 

futás utáni nyújtást sem!6 

Gyakori hibák 

1. Rossz futócipő  

Ezt a hibát legalább egyszer minden futó elköveti az edzés vagy 

verseny során. Régi, elhasznált futócipő vagy a 

lábhoz/futóstílushoz rossz típusú futó lábbeli viselése 

balesetveszélyes. Megoldást jelenthet, ha szakboltban vásárol, 

ahol az eladók segítenek megállapítani a lábtípusát vagy a futási 

stílusát (normál, pronáló vagy szupináló), és az ahhoz 

legmegfelelőbb cipőt kiválasztani. Amennyiben ez megtörtént, 

ne felejtse el lecserélni azt 400-500 km után, mivel ennyi idő 

után könnyebben szenvedhet sérülést benne. 200-250 km 

megtétele után érdemes egy új futócipőbe beruházni, amit 

felváltva használhat a régivel. Ezzel nem csak időt hagy a 

                                                 
6 http://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/8595/kocogas-es-a-futas-

hatasa-a-szervezetre 
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futócipőnek az edzések közötti kiszáradáshoz és 

„regenerálódáshoz”, de könnyebben fogja érzékelni azt is, mikor 

kell a régi cipőt lecserélni. 

2. Túl sok edzés túl hamar  

Sok kezdő futónál fordul elő, hogy olyan lázba jön a futás adta 

sikerélménytől, hogy túl sokat fut viszonylag hamar. Tévesen 

úgy gondolják, hogy minél többet futnak, annál jobb a 

szervezetük számára, ám ezzel a taktikával könnyen 

szerezhetnek olyan tipikus sérüléseket, melyek a túlerőltetésből 

származnak. A megoldást az jelentheti, ha pontosan megtervezi, 

milyen gyakran, milyen gyorsan és milyen sokat fog futni. 

Különösen a kezdőknek ajánlott először sétával kezdeni, majd 

fokozatosan áttérni a futásra. Figyeljen az esetleges fájdalmakra, 

melyek arra figyelmeztetnek, hogy abba kell hagyni a futást. 

Tartson hetente legalább egy pihenőnapot, mialatt az izmok 

regenerálódhatnak. Ellenkező esetben nagy a sérülések 

kockázata.  
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3. Hosszú, elnyújtott lépéssel futás  

Az egyik leggyakoribb sérülést okozó probléma a túl hosszú 

lépéses futótechnikából adódik. Ilyenkor a sarok jóval a test 

egyensúlyi középpontja előtt ér földet. A veszély abban rejlik, 

hogy minden lépésnél egyre nagyobb erővel csapódunk a 

talajba, és ez részleges megállást okoz. Az állandó fékhatás korai 

fáradtsághoz és komoly sérülésekhez vezet. Sok futó azt hiszi, 

hogy a hosszabb lépések javítják a futásteljesítményt, ám ez nem 

igaz. Figyeljen oda, hogy ne lendüljön előre a lábaival. Ez 

különösen fontos a hegyről lefelé történő futásnál. 

Koncentráljon arra, hogy a talpa pontosan a teste alatt érjen 

talajt. A kis karmozgás segít ennek koordinálásában.  
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4. Gyorsulás hegyről lefelé  

Hegyről lefelé futásnál bizony nagy a kísértés, hogy 

felgyorsítsunk, hiszen kevesebb energiával nagy sebességet 

tudunk elérni. Ez azonban rendkívül balesetveszélyes. A hegyen 

futás szabálya, hogy hegyre felfelé nyugodtan, az erőt 

tartalékolva, egyenes tartással, hegyről lefelé pedig a vállakat 

nagyon enyhén előredöntve, gyors és szapora, de rövid 

lépésekkel futunk. Fontos, hogy ne dőljön hátra, ezzel fékezve 

önmagát!  

5. Rossz karmozgás  

Sokan futás közben a karjaikat oldalirányban mozgatják, ami 

nehezíti a futást és az egyenletes légzést. Másik gyakori 

kezdőhiba, mikor szorosan a mellkas mellett tartják a karokat, 

különösen, ha már elfáradtak. Ezzel azonban még inkább 

elfárad, hiszen az izmok megfeszülnek a karokban, vállban, 

nyakban. Figyeljen oda, hogy a karját derékmagasságban, 90 

fokos szögben tartsa, a könyökök pedig a test mellett 

helyezkedjenek el. Ez alatt a fejét, hátát, vállait tartsa egyenesen. 

Semmiképpen ne keresztezzék a karok a mellkas középvonalát 

és ne mozogjanak dugattyúszerűen előre-hátra. Fontos, hogy 

mindig olyan arányban mozogjanak a karok, ahogy a lábak.  
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6. Nem megfelelő folyadékbevitel  

Sok futó alulbecsüli a folyadékpótlás fontosságát, és nem isznak 

futás közben, mivel félnek attól, hogy szúrni fog az oldaluk. A 

dehidratáltság pedig károsan hat a teljesítményre és az 

egészségre. Fontos odafigyelni arra, mennyit és mit iszik edzés 

előtt, alatt és után:  

 Edzés előtt egy órával igyon 4 -6 dl vizet vagy egyéb 

koffeinmentes italt. Ennél többet semmiképpen ne 

fogyasszon, különben futás közben fog jönni a vizelési inger.  

 Futás közben 20 percenként 2 dl folyadékra van szüksége a 

szervezetnek, ám a 90 percnél hosszabb edzéseken az 

elvesztett ásványi anyagok pótlására sportitalra is szükség 

lesz. (az izotóniás ital, a benne lévő szénhidrát és só segíti a 
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folyadék felszívódását, a folyadékegyensúly javul, a 

szénhidrátok energiát szolgáltatnak a működő izmoknak)  

 Ne feledje pótolni a folyadékveszteséget futás után sem. 

Minden leadott kg után egy liter folyadékpótlásra van 

szükség. A futás utáni sötét sárga vizelet a dehidratáltság jele.  

7. Nem megfelelő ruházat  

A három leggyakoribb hiba a túlöltözés, az alulöltözés, illetve 

ha a ruházat nem megfelelő anyagból van. Különösen télen nagy 

a kísértés a túlöltözésre, ami elkerülhető, ha a meglévő 

hőmérséklethez hozzáadunk 5-10 fokot, nagyjából ennyivel 

érezzük többnek a hőmérsékletet mozgás közben. Persze az sem 

mindegy, hogy miből van ez a ruha. Kerülendő a pamut, mert 

magába szívja az izzadtságot, ami ott is marad benne, és 

akadályoz a mozgásban, valamint könnyen meg is fázhatunk. 

Olyan öltözékre van szükség, ami elvezeti az izzadtságot 

mindeközben szellőzik, így száraz marad a bőrünk. 

8. Túledzés  

Sokan azt hiszik, hogy a naponkénti futással egyre edzettebbek, 

gyorsabbak lesznek. Mindez azonban nem enged elegendő időt 

az izmoknak a regenerálódáshoz, ami könnyen sérülésekhez, 

hosszú távon pedig a teljesítmény-romlásához vezet. Fontos, 

hogy fokozatosan növelje a megtett távolságot, és ne emelje azt 
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heti 10 százaléknál többel. A pihenőnapok beiktatása nagyon 

fontos az izmok regenerálódása szempontjából.  

9. Túl gyors rajt  

A hosszú távú versenyeken az egyik legnagyobb hiba a túl gyors 

rajt. A verseny hangulata, vagy a többiek sebessége könnyen 

magával ragadhatja az embert, ám ha nem osztja be az energiáit, 

a gyorsan megtett első kilométerek után bizony nehéz lesz a 

célba jutni. Ne akarjon lépést tartani a tapasztaltabb futókkal, 

mert a későbbre tartalékolt energiáit is felemészti! Tartsa a 

megszokott tempót!  

10. Nem megfelelő táplálkozás  

Annak, hogy mit és mikor eszik a futás előtt, alatt és után 

nagymértékben kihat a teljesítményre. Futás előtt 1-1,5 órával 

könnyű ételt fogyasszon. Válasszon olyan ételt, ami magas 

szénhidrát és alacsony zsír, rost és proteintartalmú.7  

Magas szénhidráttartalmú étel: burgonya, rizs, makaróni, méz, 

lekvár, fehér kenyér, szőlő, cékla, narancs, banán, aszalt szilva, 

mazsola, karalábé, articsóka, petrezselyem, répa. 

 

                                                 
7 http://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/7466/kezdo-futok-hibai 
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Helyes futótechnika 

Álljunk mezítláb vigyázzállásba. Álljunk kissé lábujjhegyre és 

billenjünk ki az egyensúlyból előre. Ekkor muszáj előrelépni, 

hogy el ne essünk (ne sarokra lépjünk) és lassan elkezdhetünk 

futni, nagyon könnyű, gyors lépésekkel. Figyeljünk oda arra, 

hogy a lábujjainkon (láb elülső részén) érezzünk nyomást. A 

futó lábainak térdben hajlítottnak kell maradniuk. Egyfajta 

"beleülős", "kacsaszerű" vagy magas bárszéken ülő érzésünknek 

kell lenni, egyenes felsőtest mellett. A helyesen futó atléta 

alacsonyabbnak fog tűnni az azonos magasságú, helytelenül 

futóknál. Azáltal, hogy a térd hajlított és a talajfogás a talp elülső 

részén és a test alatt történik, a futó nagyon csendesen és 

ruganyosan fog előrehaladni. Ahogy a futó súlya rátevődik a 

lábra, a teljes talp kapcsolatba kerül a talajjal. Ne maradjunk a 

lábujjainkon, mint a balett-táncosok, a súlyviselő fázisban. 

A futó erőteljesebben halad és nagyobb távolságot tesz meg 

minden egyes lépéssel, ha kihasználja a láb, a lábszár és a comb 

izmainak ruganyosságát és erejét. A lépésfrekvencia legyen 

legalább három lépés másodpercenként. Ha helyesen futunk, 

gyakorlatilag semmilyen zajt nem csapunk. Tudatosan oda kell 

figyelni arra, hogy olyan könnyedén és lazán fussunk, 

amennyire csak lehet. Ne hajoljunk előre. 
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A karjainkat úgy tartsuk, hogy a kezek közel legyenek a testhez 

és a könyök hegyesszöget alkosson. A karok előre-hátra 

mozgása gyors, éles, ütésszerű módon történjen. Ne legyen 

számottevő oldalirányú mozgás. Noha fontos, hogy az alkarok 

kissé keresztbe mozogjanak a mellkas előtt, semmiképpen ne 

keresztezzék a mellkas középvonalát.  

Tartsuk kezünket lazán ökölben, a tenyér a test felé néz. Futás 

közben a törzs ne mozogjon. A karok erőteljes előre-hátra 

mozgása tökéletesen kiegyensúlyozza a lábak munkáját.8 

 

1. A helyes technikával végzett futás (megfelelő felkészültség 

esetén akár még mezítláb is), bármilyen talajon, sérülést 

nem okoz. 

2. A futás repülőfázisból és a láb elülső részén történő, hajlított 

térdű, ruganyos, így zajtalan talajfogásból áll. Talajfogáskor 

                                                 
8 http://www.fusshegyes.hu/tallozo/milyen-a-helyes-futotechnika 
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a láb közvetlenül a test alatt legyen. (Gyaloglásnál történik 

a talajfogás sarkon és nyújtott térddel) 

3. Bármi, amit a testen viselünk, károsan hat a futótechnikára. 

4. A minőség legyőzi a mennyiséget; az a sebesség fog 

legjobban menni, amit a legtöbbet gyakorolsz. 

5. A gyaloglás károsan hat a futótechnikára. 

6. A helyes lépésfrekvencia emberek számára 3-5 lépés 

másodpercenként. 

7. A kar ereje (legyen) egyenesen arányos a láb erejével. 

8. A megfelelő testtartás döntő fontosságú a futásban. (Ne 

hajolj előre!) 

9. A sebesség megöli az állóképességet, az állóképesség 

megöli a sebességet. 

10. Az egyén egy időben csak egy "programot" képes 

végrehajtani; fel lehet őt ismerni egyéni jellegzetességeiről 

(programjáról). A programot csak módszeres, eltökélt 

erőfeszítéssel lehet megváltoztatni és leromlik, ha nem 

kontrolláljuk folyamatosan. 

11. A statikus nyújtógyakorlatok sérülést okoznak! 

12. Futás közben kevés a levegőnk, ezért szájon át kell 

lélegeznünk.9 

                                                 
9 http://www.fusshegyes.hu/tallozo/milyen-a-helyes-futotechnika 
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AEROB ÉS ANAEROB TESTMOZGÁS 

Testmozgás, testépítés, valamint zsírégetés kapcsán nap, mint 

nap halljuk az aerob és anaerob kifejezéseket, azonban gyakran 

nem ismert ezek pontos jelentése. 

A szervezetben kétfajta anyagcsere (energiatermelő) folyamat 

működik; aerob és anaerob. Más szóval ez azt jelenti, hogy 

testünk két különböző módon jut hozzá a mozgáshoz szükséges 

energiához. 

Aerob  

Aerob edzés során a testmozgáshoz (izommunkához) szükséges 

energia előállítása nagy mennyiségű oxigén felhasználásával 

történik. A szervezet a rendelkezésére álló energia-tartalékokat 

(szénhidrátok és zsírok) oxigén segítségével égeti el, s így 

biztosítja az izmok számára szükséges energiát.10 

Szervezetünk nem úgy működik, hogy hol szénhidrátot, hol zsírt 

éget, hanem általában mindkettőt használja energiaforrásként 

egy időben. Felhasználásuk aránya ugyanakkor aktivitásunk 

pillanatnyi szintjétől és az oxigénellátástól függ. Ha folyamatos 

testmozgást végzünk, és ettől pulzusunk és légzésritmusunk 

                                                 
10 http://www.fogyas.info/aerob-anaerob_edzes.php 
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megemelkedik, akkor nő a zsírégetés aránya. A zsír elégetéséhez 

ugyanakkor megfelelő mennyiségű oxigén kell, tehát 

felhasználását az aerob mozgásformák segítik elő. Amennyiben 

a megterhelés túl nagy, és nem jutunk elegendő oxigénhez 

(anaerob edzésformák), akkor szervezetünk több szénhidrátot 

használ fel, mivel azt oxigén nélkül (tejsavas erjesztéssel) is fel 

tudja használni. 

Ha aerob tartományban szeretnénk 

maradni, olyan tempóban kell a zsírégető 

edzést végeznünk, hogy pulzusunk 

megemelkedjen, de ne ziháljunk, ne 

kapkodjuk közben a levegőt. A zsírégető 

edzést hetente legalább 2-3 alkalommal 

végezzünk, legalább 20-30 perc 

időtartammal, hiszen a szervezet aktivitási 

szintjének megemelkedéséhez, a 

jelentősebb zsírégetés megindulásához időre van szükség. 

Ha van lehetőségünk edzés közben a pulzus mérésére, akkor 

kontrollálhatjuk a zsírégetéshez megfelelő 

pulzustartományunkat. A legalkalmasabb ehhez az 

edzéstartomány (max. pulzus - nyugalmi pulzus) 50-70%-ával 

edzenünk. Segítségül csatolunk ehhez egy táblázatot, amelyben 

a kárnak megfelelő pulzustartományokat megtalálhatja:  
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Kor (év)   Minimum   Maximum  

20 132 159 

25 131 156 

30 130 154 

35 129 151 

40 128 149 

45 127 146 

50 126 143 

55 125 141 

60 124 138 

 

Nézzük, melyek a legalkalmasabb módszerek a zsírégető edzés 

kivitelezésére: 

Kocogás, futás 

A sokféle aerob mozgásforma közül a könnyű futás az egyik 

leghatékonyabb zsírégető edzés, mivel a terhelés itt 

szabályozható a leginkább, és szép környezetben nem is annyira 

unalmas - mint amilyen hosszú. 

Túrázás 

A megfelelő tempóban terepen megtett túrák megfelelően 

megemelik testünk terhelését, a pulzusszámot, és így a 

zsírfelhasználás arányát. Szép tájakon túrázni élvezetes és 

hasznos időtöltés lehet. A megfelelő kalóriamennyiség 

felhasználása érdekében ugyanakkor hosszabb ideig kell 

végeznünk, mint ha futnánk. A futással kombinálva is 
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csinálhatjuk, ez az ún. kiránduló futás, amikor lejtőnek futunk, 

hegynek sétálunk, síkon pedig tempósan gyalogolunk. 

Lépcsőzés 

A kiránduló futás egy unalmasabb, de néha praktikusabb 

formája a lépcsőzés, amikor egy domboldalban lévő lépcsőn (pl. 

vár oldala) vagy egy toronyház lépcsőházában felgyalogolunk a 

lépcső legtetejére, majd onnan lekocogunk a legaljára. Fölfelé 

ne vegyünk túl nagy tempót, ne fussunk, mert akkor lihegni 

fogunk, és nem a zsír fog égni, hanem a szénhidrát, vagy az 

izom. 
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Kerékpározás 

A kerékpározás jó zsírégető edzésforma lehet, mivel legnagyobb 

izmainkat, a combizmot és a farizmot veszi igénybe, így 

fokozottabb lehet a kalória-felhasználás, mintha mondjuk órákig 

hasizmoznánk, vagy bicepszeznénk. Nagy előnye a 

kerékpározásnak, hogy olyanok is végezhetik, akik esetleg térd 

vagy boka ízületi problémáik miatt nem tudnak futni, vagy 

nagyon túlsúlyosak. Itt ugyanis nem terhelődik rá a teljes 

testsúly a lábakra. Figyeljünk ugyanakkor arra, hogy legyen meg 

a megfelelő terhelés, tehát sík terepen haladjunk az átlagnál 

gyorsabban, hogy pulzusunk megemelkedjen. A megfelelő 

zsírégetés érdekében legalább 1-1.5 órát tekerjünk egyfolytában. 

Korcsolyázás 

A görkorcsolyázás is hasznos lehet, főleg, ha elég hosszú ideig 

csináljuk, és megfelelő intenzitással. Közutakon azért vigyázzuk 

vele, mert az autósok még kevésbé veszik észre a 

görkorcsolyást, mint a kerékpárosokat. 

Úszás 

A hosszú távú úszás kellemes időtöltés, kikapcsolódás, lazító és 

pihentető mozgásforma. Extrém túlsúllyal rendelkezőknek 

különösen ajánlható. Zsírégető hatása természetesen csak akkor 

lesz, ha az intenzitást a szokásos "hobby" úszásnál egy kicsit 

erőteljesebbre vesszük. Általánosságban elmondható, hogy 
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kíméli az ízületeket, de ez csak akkor igaz, ha megfelelő 

úszásnemet választunk. 

 

Aerobic 

A zsírégető céllal kidolgozott aerobic edzésprogramok (step, 

kick-box, stb.) edzőteremben és otthon azokra az esetekre, 

amikor nem tudunk természetes körülmények között edzeni, 

például télen.  

Aerob edzés közben ha tehetjük, igyunk megfelelő mennyiségű 

vizet. Utána mindenképpen gondoskodjunk a kiizzadt és kilehelt 

folyadék és ásványi anyagok pótlásáról. Ilyenkor optimális lehet 

valamiféle izotóniás ital, de nem kötelező. Cukrot és más 

szénhidrátot edzés közben lehetőleg ne fogyasszunk. 
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Anaerob 

Anaerob mozgásról akkor beszélünk, amikor az izommunkához 

szükséges energia előállításához (tápanyagok égetéséhez) a 

szervezet számára nem áll rendelkezésre elegendő oxigén. A 

magas intenzitása miatt az anaerob tartományban történő 

mozgás csak rövidebb ideig tartható fenn, amit pihenési szakasz 

(aerob energiafelhasználás) követ. 

Anaerob mozgásról akkor beszélünk, amikor az izommunkához 

szükséges energia előállításához a szervezet számára nem áll 

rendelkezésre megfelelő mennyiségű oxigén. A magas 

intenzitás miatt az anaerob tartományban történő mozgás csak 

rövidebb ideig tartható fenn, amit pihenési szakasz követ. 

Az anaerob mozgás tehát olyan gyakorlatot jelent, amelynek 

végrehajtásához nagy erőkifejtésre van szükség. Az anaerob erő 

azt a képességet jelenti, amelynek segítségével meghatározott 

idő alatt a legnagyobb izom-összehúzódás érhető el. 

Anaerob jellegű például a sprintfutás, az erősítő 

tornagyakorlatok, vagy a súlyzós edzés. Ezek alapvetően nem 

fokozzák a zsírégetést, hanem az izmok tömegének növelését 

illetve az állóképesség fejlődését szolgálják és elősegítik a 

fehérjék fokozottabb beépülését. Az izmok ekkor a szükséges 

energiát a szénhidrátokból nyerik, és ha nincs elegendő 
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szénhidrát, akkor az ember gyorsan kimerül és képtelen folytatni 

az edzést. 

Ugyanakkor az izmokat erősítő tréning hasznos része a 

fogyókúrának is, mivel nagyobb tömegű izom nagyobb 

mennyiségű zsír elégetését teszi lehetővé. 

A hosszantartó anaerob gyakorlat végrehajtásához szükséges 

energia nagy részét a szervezet más forrásból biztosítja. Ez pedig 

nem más, mint az izomsejtekben tárolt cukor, vagyis a glikogén. 

Amikor beindul a glikogén glükózzá bomlása, annak 

végeredményeként az izomban tejsav szaporodik fel, hidrogén 

ionok képződésével párhuzamosan. A hidrogén ionok 

felgyülemlése viszont megváltoztatja az izmon belüli pH 

értéket, méghozzá savas irányba. Ez vezet az izom fáradásához. 

Rövid ideig tartó mozgás esetében az izom összehúzódó 

képessége csökken, és ez az, ami gátolja a teljesítményt; míg 

hosszabban tartó mozgásnál inkább az energiát szolgáltató 

izomglikogén kifogyása a gátló tényező. Az intenzív 

izommunkát követően izomfájdalom, azaz izomláz alakulhat ki. 

Ennek okaként korábban a felszaporodott tejsavat tették 

felelőssé. Ma már tudjuk, hogy a tejsav igen gyorsan lebomlik, 

még a magas koncentráció is megszűnik néhány óra alatt, ezért 
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az izomlázat valószínűleg inkább az izomsejtek mikroszkopikus 

sérülései okozzák. 

 

A tejsav tehát az izom összehúzódáshoz energiát szolgáltató 

szénhidrátok anaerob úton történő lebontásának mellékterméke. 

Testmozgás hatására az izmokban keletkezett tejsav bekerül a 

vérkeringésbe, majd a vérárammal eljut azokhoz a szervekhez, 

amelyek anyagcseréjük során képesek annak felhasználására. 

(Például a szív, máj, vese.) A máj képes a tejsavból újra glükózt 

készíteni. Terhelést követően kb. fél órával a felhalmozódott 

tejsav 50%-a eltávolításra kerül a sejtből. Az eredeti tejsavszint 

helyreállítása megközelítőleg egy órát vesz igénybe. 
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A megemelkedett tejsav koncentráció azonban nemcsak negatív 

irányban hat az izommunkára. Pozitív hatással is bír a 

teljesítőképességre, mivel segít felszabadítani az oxigént a 

hemoglobinból a működő izom számára, serkenti a légzést és a 

vérkeringést, és energiát is szolgáltathat az izomműködéshez. 

A tejsav felszaporodását legfőképpen az oxigén hiánya 

befolyásolja, amikor anaerob edzésről van szó. A tejsav 

szintjének alakulására az izomrost típusa is befolyásoló 

tényezőként hat: a gyors rostokban a tejsav képződése 

erőteljesebb, a lassú rostokban kevésbé domináns. A túl intenzív 

terhelés is a tejsav felhalmozódásához vezet, ami az izomban a 

sejtek számos funkcióját megzavarhatja, ezáltal csökkenti az 

izom összehúzódás erejét és az izom kifáradását eredményezi.11 

A leggyakoribb anaerob edzések: súlyzózás, izomerősítő 

gyakorlatok, sprint futás stb. 

                                                 
11 http://www.biotechusashop.hu/your-body/2013/02/07/Mi_zajlik_a_ 

szervezetben_anaerob_edz%C3%A9s_sor%C3%A1n/ 

http://www.biotechusashop.hu/your-body/2013/02/07/Mi_zajlik_a_
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Egy jó edzéstervnek tartalmaznia kell mind aerob, mind pedig 

anaerob tartományban történő edzéseket. 

Az aerob edzés növeli a kitartást, az állóképességet és az anaerob 

erősítő edzések eredményességét, valamint a szervezet oxigén 

felhasználásának hatékonyságát. 

Az anaerob edzés növeli az izomzatot és a teljesítményt, 

valamint az aerob mozgás hatékonyságát, s elengedhetetlen a 

versenyteljesítmény eléréséhez. 

Fogyni vágyóknak, zsírégetés szempontból a legjobb a 

váltakozó intenzitású mozgások végzése, vagyis az aerob és az 

anaerob tartományok váltogatása (intervall edzések).12 

                                                 
12 http://www.fogyas.info/aerob-anaerob_edzes.php 
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TÖRZSIZOM-ERŐSÍTÉS 

Az elmúlt évek fokozódó teljesítményelvárása mind a 

mindennapi életvitel, mind az élsport területén kézzelfogható. 

Számos nemzetközi tudományos kutatás kezdett el foglalkozni 

különböző prevenciós programok hatékonyságának 

vizsgálatával, melyek bizonyítottan csökkentik a nem-kontakt 

módon létrejövő sérüléseket, továbbá javítják a teljes fizikális 

mozgatórendszer működését. 

Rendkívül fontos, hogy a folyamatos prevenciós programok 

alkalmazása mellett rendszeresen végezzünk különböző „elő-

szűrési” eljárásokat is. 

A programok meghatározzák a törzsizmok statikus és dinamikus 

stabilizációs képességét, erejét, az izületek mozgástartományát 

mely alapvető képességek optimális működése határozza meg a 

funkcionális mozgatórendszert. 

A ma leginkább használt funkcionális mozgást vizsgáló rendszer 

a Functional Movement Screen (FMS) mely 7 különböző szűrő 

gyakorlaton keresztül vizsgálja a törzsizmok stabilizáló 

funkcióját, az izületek mozgástartományát, az egyensúlyozás 

képességét, továbbá az egyéni mozgáslimitációit, illetve a 

funkcionális asszimetriát. 
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A törzsizmok meghatározzák az emberi mozgatórendszer 

ágyéki, medence, csípő komplex (LPHC), strukturált 

működését, továbbá statikus és dinamikus stabilizálása, 

erősítése bizonyítottan csökkenti a sérülések kialakulásának 

rizikófaktorát mind a sport, mind az átlagos életvitel 

tekintetében. Fejlesztése továbbá pozítív hatást gyakorol az erő, 

a mozgáskoordináció és az egyensúlyozás tekintetében. 

A gyakorlatokat minimálisan heti 2-3 alkalommal végezzük 2-3 

szériában. A statikus gyakorlatok végrehajtása 30-60 

másodperc, míg a mozgással végzetteké 10-15 ismétlés. A 

gyakorlatok helyes testtartással való végrehajtása alapvető a 

képességek optimális fejlődéséhez. (Ezzel kapcsolatos 

kérdésekkel forduljanak gyógytornász szakemberhez). 

A törzsizmok folyamatos heti 2-3x rendszerességgel történő 

fejlesztése, erősítése megfelelő prevenciós eljárás a különböző 

tartáshibák korrekciójára, a törzs mozgástartományának és a 

teljes test stabilizációs funkciójának optimalizálására a 

mindennapi élet vonatkozásában is. 
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Gyakorlatok: 

1. Ábra. Statikus alkartámasz és alkartámasz kézemelés 

 

 

 

  

http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/1A-300x224.jpg
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/1B.jpg
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2. Ábra. Statikus oldalfekvés és oldalfekvés térdemelés 

 

 

  

 

 

 

http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/8-300x1551.jpg
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/3B-300x2241.jpg
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3. Ábra. Statikus hátsó alkartámasz és hátsó alkartámasz 

térdfelhúzás 

 

 

  

 

http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/gergyak-300x225.jpg
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/7A-300x224-1.jpg
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4. Ábra. Hasonfekvésben ellentétes kéz-láb emelés és 

térdelőtámasz ellentétes kéz-láb emelés 

 

 

 

 

 

 

http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/plankhatso-300x153.jpg
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/4B-300x224.jpg
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5. Ábra. Fekvőtámasz és fekvőtámasz lábemelés 

 
  

6. Ábra. Hátonfekvésben térdfelhúzás és hátonfekvésben 

nyújtott lábemelés13 

 

                                                 
13 http://gerinces.hu/2014/02/12/prevencios-torzsizomerosites/ 

http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/2-300x224.jpg
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/DSC01723-300x225.jpeg
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http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2013/11/6B-300x224.jpg
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