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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

A külszolgálati feladatok ellátásánál különösen fontos a megfelelő egészségi és az arra épülő 

jó fizikai állapot. A missziós tevékenységek és az azokra történő felkészülés komoly 

megterhelést jelent haderőnk számára, ezért időszerűnek és szükségesnek éreztem, hogy  

a különböző külföldi fegyveres és nem fegyveres beosztásokra készülő katonák fizikai 

erőnléti állapotát megvizsgáljam. A Magyar Honvédségben évek óta előtérbe kerültek  

az elhízással kapcsolatos vizsgálatok felmérések. A túlsúly, az elhízás negatív hatással van  

a katonák egészségi állapotára és természetesen a fizikai teljesítményére is. Az elhízás 

mértékét a testtömeg többlet, a testtömeg index (BMI) és a testzsírszázalék növekedésének 

tükrében határozzuk meg. A missziós állomány teljesítmény és antropometriai mutatóinak 

elemzésével, összefüggések keresésével kimutatható, hogy a testalkati (testtömeg, 

testzsírszázalék, BMI) mutatók romlása, milyen mértékben csökkenti a fizikai teljesítményt  

és befolyásolja az egészségi állapotot. Értekezésem valójában része annak a kutató 

tevékenységnek, amely már több mint 10 éve tart. Az elvégzett vizsgálatok eredményei 

továbbra is mintát adnak a honvédelem által érintett polgári szféra, valamint a Magyar 

Honvédség általános és különös tekintettel a külszolgálatra jelentkező állomány kondicionális 

állapotáról és azon keresztül annak fizikai szempontból történő hadrafoghatóságáról. 

2. KUTATÁSI CÉLOK, HIPOTÉZISEK 

 A külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer elemzése  

és vizsgálata a 2007-2010 periódusban. 

 A külföldi katonai szolgálatra jelentkező állomány testalkati mutatóinak (testtömeg, BMI, 

testzsírszázalék) vizsgálata.  

 A testalkati mutatók (testtömeg, BMI, testzsírszázalék) és a mozgásforma választás 

összefüggéseinek vizsgálata. 

 A testalkati mutatók (testtömeg, BMI, testzsírszázalék) és a fizikai teljesítménymutató 

összefüggéseinek vizsgálata. 

 Az eltérő missziós beosztási kategóriába tartozó állomány testalkati (testtömeg, BMI, 

testzsírszázalék) és teljesítménymutatóinak összehasonlítása. 

 Az életkor és a fizikai teljesítőképesség összefüggéseinek vizsgálata. 

 Az életkor szerepének vizsgálata a testalkati mutatók változásában. 

 Az elvégzett vizsgálati eredmények összegzése, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása, 

javaslatok megfogalmazása. 
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Feltételeztem, hogy a testalkati mutatók (testtömeg, BMI, testzsírszázalék) befolyással vannak 

a katonák mozgásforma választására és a fizikai teljesítőképességére: 

1. Feltételeztem, hogy a kimutatott egészségügyi elváltozásokkal rendelkező állomány 

testalkati mutatói (testtömeg, BMI, testzsírszázalék) kedvezőtlenebbek (magasabbak), mint 

az egészséges társaiké.  

2. Feltételeztem, hogy az egészségügyi okok miatt alternatív (kerékpárergometria) terhelést 

végzők teljesítménye a legalacsonyabb, mind az erő, mind az állóképességi 

mozgásformákat tekintve. 

3. Feltételeztem, hogy a húzódzkodás-felülés-futás mozgásforma csoportot választók 

testalkati mutatói (testtömeg, BMI, testzsírszázalék) a legalacsonyabbak, és a fizikai 

teljesítményük is a legmagasabb a többi csoporthoz képest. 

4. Feltételeztem, hogy az egyes mozgásforma csoportok teljesítménye közötti különbség  

az eltérő testzsírszázalék értékekre vezethető vissza.    
 

Feltételeztem, hogy az eltérő missziós beosztási kategória, hatással van, nemcsak  

az állomány teljesítménymutatóira, de befolyásolja az alkati mutatóikat is: 

5. Feltételeztem, hogy a külszolgálatra vizsgált személyi állomány „emelt” (T3) szintű fizikai 

erőnléti állapotot követelő missziós beosztásokba jelentkezők testalkati mutatói (testtömeg, 

testtömeg index, testzsírszázalék) magasabbak, kedvezőtlenebbek, mint  

a „fokozott” (T4) szintű fizikai erőnléti állapottal rendelkezőké.  

6. Feltételeztem, hogy a T3 beosztási kategóriába tartozó állomány a T4 állományhoz képest 

az erő és az állóképességi mozgásformák tekintetében gyengébb teljesítményt ér el minden 

mozgásforma csoportban. 
 

Szakirodalmi adatok szerint az életkor emelkedésével csökken a fizikai teljesítőképesség, 

kimutatott tény, hogy az életkor előrehaladtával a testösszetétel változik és előzetes 

feltételezésem szerint az alkati tényezők (a testtömeg, a BMI és a testzsírszázalék) befolyással 

vannak a fizikai teljesítőképességre. 

7. Feltételeztem, hogy az összes korcsoportban az alkalmatlan minősítést szerzett katonák 

testtömeg, testtömeg index és testzsírszázalék átlagértékei magasabbak, mint az alkalmas 

minősítést szerzett katonák értékei. 
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3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 A forrásokat osztályoztam és rangsoroltam. Az információ gyűjtés keretén belül  

az elolvasott és általam tanulmányozott szakirodalmakat rendszereztem és azok témámhoz 

kapcsolódó részeit feldolgoztam, bedolgoztam. 

 Az érvényes jogi szabályzók által előírt egyszerű és összetett teljesítmény-élettani  

(3200 méter síkfutás, kerékpárergometria, karhajlítás-nyújtás mellső fekvőtámaszban,  

karhajlítás-nyújtás függésben, módosított felülés) eljárásokat alkalmaztam laboratóriumi  

és pályakörülmények között.  

 A testmagasságot és a testtömeget MICRA METRIPOND, a testzsírszázalékot OMRON 

BF 305 típusú készülékkel mértem. A BMI-t a testtömegből és a testmagasságból  

a következő összefüggés alapján számoltam ki: BMI= testtömeg (kg)/testmagasság2
 (m

2
)  

 Mozgásformánként négy csoportot különítettem el, a hagyományos mozgásformát 

(fekvőtámasz, felülés, 3200 méteres futás) választók (FFF), a fekvőtámasz helyett  

a húzódzkodást választók (HFF), egészségügyi okok miatt kerékpár ergométeren 

terhelhetők (FFK) és a nem terhelhetők (NT) csoportját.  

 A csoportok összehasonlítására a Student féle két mintás t-próbát alkalmaztam. 

 A testzsírszázalék (függő változó) és az erő számok között (független változó) polinom 
másodfokú regresszió analízist végeztem. 

 A testzsírszázalék (függő változó) és az állóképességi teljesítmény (független változó) 

között lineáris regresszió analízist használtam.  

 A statisztikai analíziseket a Microsoft Office Excel 2003 statisztikai programjával 

végeztem. A szignifikancia szintet p<0,05 értéknél határoztam meg.  

4. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA 

A 2007 és 2010 között berendelt 15679 főből megjelent 12713 fő (81,1 %), új időpontot kért 

2019 fő (12,9 %), nem jelent meg vagy vissza lépett 921 fő (5,9%). A megjelent állomány 

átlag életkora csak 30,8 +/- 5,5 év, a testtömege 82,4 +/- 12,3 kg volt, mely normális 

testzsírszázalékkal párosult (17,2 +/- 5,5%). A BMI érték meghaladta a 25,0 kg/m2
 normál 

értékhatárt 26,1 +/- 3,4 kg/m
2
 volt. 

2007 és 2010 között a jogszabályban előírt mozgásformákkal a megjelentek 83,3 %-a végezte 

el a fizikai alkalmasság-vizsgálatot, ugyanis a 16,7 %-nál valamilyen egészségügyi probléma 

merült fel, így 10,3 % laboratóriumi körülmények között kerékpárergométeren volt kénytelen 

megmérettetni, 6,4 % pedig nem volt terhelhető. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2012.009



 
6 

A testalkati tényezők szerepe a mozgásformák választásában és a terhelhetőségben 

A testtömeg alapján a HFF csoport átlag értéke volt a legalacsonyabb, (77,0 +/- 10,7 kg),  

Az FFF csoport átlag testtömege (81,7  +/- 11,6 kg) szignifikánsan magasabb volt (p<0,001)  

a HFF-hez képest. Az FFK csoport értéke (86,1 +/- 13,5 kg) szignifikánsan magasabb 

(p<0,001) volt az FFF csoport testtömegéhez képest. A legnagyobb testtömeggel az NT 

csoport rendelkezett (91,1 +/- 15,1 kg). Ez az érték szignifikánsan magasabb (p<0,001) 

minden más csoport értékéhez képest. 

A testzsírszázalék értékek csoportonkénti összehasonlítása hasonló tendenciát mutatott, mint  

a testtömeg estén megfigyelt eltérések. A HFF szignifikánsan alacsonyabb (p<0,001)  

zsírszázalékkal rendelkezett, mint az FFF csoport, de mind a két csoport átlag 

testzsírszázaléka a normál tartományon belül volt. Az FFK és az NT csoportok átlag 

testzsírszázalék értékei megközelítették, sőt meg is haladták a normál értékhatárt (20 %), így  

túlsúlyról az FFK és az NT állományát érintően beszélhettünk.  

A BMI értékeknél is az előzőekhez hasonló tendencia figyelhető meg. Egyedül a HFF csoport 

átlag értékei voltak a normál érték tartományon belül (24,5 +/- 2,8 kg/m
2). A másik három 

csoport esetén a BMI átlag értékek mindenhol meghaladták a normál értéket. A FFF átlag 

BMI értéke 25,9 +/- 3,2 kg/m
2
, az FFK-é 27,0 +/- 3,8 kg/m

2
 és a legmagasabb BMI-vel az NT 

csoport rendelkezett 28,9 kg/m2. A csoportok egymáshoz viszonyított átlag BMI értékek 

szignifikáns (p<0,001) különbséget mutattak.  

Normál BMI-vel a HFF csoport 49,9 %-a, az FFF csoport 36,8%-a az FFK 28,4%-a és az NT 

csoport 18,4 %-a rendelkezett. Elhízottnak minősült (BMI>=30 kg/m
2
), az NT 38,3 %-a,  

az FFK 19,6 %-a, az FFF 10 %-a és a HFF csoport 2 %-a. 20 kg/m2 alatti BMI-vel a HFF  

6,6 %-a, az FFF 3,1 %-a, az FFK 2,1 és az NT 1,1 %-a rendelkezett. A túlsúlyos kategória 

(BMI 25,0-29,9 kg/m2) mind a négy mozgásforma estén 40 - 50 % között mozgott.  

A testtömeg index (BMI) és a testzsírszázalék összefüggése a fizikai teljesítménnyel 

A terhelhető csoportok (HFF, FFF, FFK) mért adatai alapján megállapítottam, hogy mindkét 

erőszámban a HFF csoport szignifikánsan magasabb (p<0,001) ismétlésszámot és pontszámot 

ért el az FFK csoporthoz képest.  A HFF csoport mindkét erőszámban szignifikánsan 

(p<0,001) magasabb pontszámot ért el az FFF csoport értékeihez képest. A HFF csoport 

húzódzkodással és az FFF csoport fekvőtámasszal szerzett pontszámának különbsége 

jelentősen magasabb volt a felüléssel szerzett pontszámok különbségéhez képest. 
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A testzsírszázalék pozitív korrelációt mutatott a futási idővel, azaz minél magasabb volt 

valakinek a testzsírszázaléka, annál lassabban tudta teljesíteni a 3200 méter távot.  

A testzsírszázalék és a futási sebesség között negatív összefüggés volt. Az FFK csoport 

esetében szintén negatív korrelációt mutattam ki a testzsírszázalék és a maximális 

teljesítmény között.  

Az egyes mozgásforma csoportok által elért pontszámok összehasonlítását követően 

megállapítottam, hogy kerékpárergométeren (FFK) a teljesítményekhez rendelt pontszámok 

jelentősen magasabbak voltak, mint a futási eredmények pontszámai. Nincs összhang a két 

pontértékelési rendszer között, a kerékpárergométeren gyengébb állóképességi teljesít-

ménnyel, rosszabb antropometriai mutatókkal magasabb pontszám volt szerezhető. 

A T3 és T4 kategóriák fizikai alkalmasság-vizsgálati eredményeinek összehasonlítása 

2007 és 2010 között 1690 fő „T3”-as és 11023 fő „T4”-es kategóriába tartozó férfi katona 

vizsgálatára került sor. A „T3”-ok átlagéletkora (33,9 +/- 6,0 év), mint a „T4”-ek  

(30,3 +/- 5,3 év). A WHO által meghatározott kategóriák alapján a „T3”-as fizikai 

alkalmassági követelményszintű állomány 30,8 %-a normál testsúlyú, 53,8 %-a túlsúlyos  

és 15,5 %-a elhízott, míg „T4”-es fizikai alkalmassági követelményszintű állomány 39,8 %-a 

normál testsúlyú, 48,5 %-a túlsúlyos és 11,7 %-a  elhízott volt. 

A „T3”-as jelölésű beosztási kategóriába tartozó HFF állomány átlag testtömege  

80,5 +/- 8,2 kg, az FFF 84,0 +/- 12,0 kg, az FFK 88,0 +/- 13,3 az NT pedig 93,6 +/- 15,4 kg 

volt. Ezzel ellentétben a „T4”-es jelölésű beosztási kategóriába tartozó HFF csoportba tartozó 

katonák átlag testtömege 76,7 +/- 10,8 kg, az FFF 81,4 +/- 11,5 kg, az FFK 85,4 +/- 13,5;  

az NT pedig 91,4 +/- 15,1 kg volt. 

A „T3”-as jelölésű beosztási kategóriába tartozó HFF állomány átlag BMI értéke  

25,4 +/- 2,0 kg/m
2
, az FFF 26,3 +/- 3,2 kg/m

2
, az FFK 27,4 +/- 3,7 kg/m

2 és az NT  

29,4 +/- 4,5 kg/m
2 volt. A „T4”-es jelölésű beosztási kategóriába tartozó HFF állomány átlag 

BMI értéke 24,4 +/- 2,9 kg/m
2
, az FFF 25,8 +/- 3,2 kg/m

2
, az FFK 26,9 +/- 3,8 kg/m

2 és az NT  

28,8 +/- 4,3 kg/m
2
 volt. 

A „T3”-as jelölésű beosztási kategóriába tartozó állomány átlag mozgásforma csoportonkénti 

testzsírszázaléka 15,5 +/- 3,6 % (HFF), 18,4 +/- 5,2 % (FFF), 20,9 +/- 5,7 % (FFK),  

22,6 +/- 54,1 % volt. A „T4”-es jelölésű beosztási kategóriába tartozó katonák 
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testzsírszázaléka 13,3 +/- 4,4 % (HFF), 17,0 +/- 5,4 % (FFF), 19,2 +/- 5,9 % (FFK),  

19,7 +/- 4,6 % volt. 

A 709 fős HFF csoport 55 fős „T3”-ok erőszámain belül a húzódzkodás átlag értéke  

15 ismétlésszám (db) volt, amelyhez 85 pont párosult, a felülésé pedig 56 ismétlésszám (db), 

amely 75 pontot ért. A 654 fős „T4”-ek erőszámain belül a húzódzkodás átlag értéke  

15 ismétlésszám (db) volt, amelyhez 85 pont párosult, a felülésé pedig 59 ismétlésszám (db), 

amely 75 pontot ért.  

A 9874 fős FFF csoport 1165 fős „T3”-ok estében a fekvőtámasz 44, a felülés  

49 ismétlésszám (db) volt, amely 65 és 68 pontot jelentet. A 8709 fős „T4”-ek estében  

a fekvőtámasz 48 ismétlésszám (db), a felülés 53 ismétlésszám (db) volt, amely  

69 és 70 pontot jelentet.  

A 1314 fős FFK csoport 362 fős „T3”-ok 39 ismétlésszám (db) fekvőtámaszt,  

43 ismétlésszám (db) felülést hajtottak végre, amelyekhez 64-64 pont tartozott. A 952 fős 

„T4”-ek pedig 42 ismétlésszám (db) fekvőtámaszt, 48 ismétlésszám (db) felülést, amelyekhez 

63-64 pont tartozott. 

Az életkor és a fizikai teljesítőképesség összefüggéseinek vizsgálata 

2007. január 01. és 2010. december 31. közötti időszak legmagasabb edzettségi szintet 

megkövetelő „T4”-es katonák közül az FFF csoportba tartozók (8709 fő) eredményeit 

emeltem ki. 6275 fő „Fizikailag alkalmas”, 2434 fő „Fizikailag alkalmatlan” minősítést 

szerzett. 

Fekvőtámasz mozgásformában az alkalmasok átlagban a 25 év alatti korcsoportban 55 +/- 11; 

26-30 év között 53 +/- 11; 31-35 év között 50 +/- 11; 36-40 év között 47 +/- 10; és 41 év felett 

42 +/- 10. Az alkalmatlanok 25 év alatt 40 +/- 9; 26-30 év között 39 +/- 9; 31-35 év között  

37 +/- 9; 36-40 év között 35 +/- 8; és 41 év felett 29 +/- 7 ismétlés számot értek el. 

Felülés mozgásformában az alkalmasok átlagban a 25 év alatti korcsoportban 61 +/- 10;  

26-30 év között 58 +/- 9; 31-35 év között 54 +/- 9; 36-40 év között 51 +/- 10; és 41 év felett 

49 +/- 11 ismétlés számot értek el. Az alkalmatlanok esetében 25 év alatt 49 +/- 10; 26-30 év 

között 46 +/- 10; 31-35 év között 42 +/- 10; 36-40 év között 38 +/- 11; és 41 év felett 34 +/- 9 

volt az ismétlésszám. 
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Az átlagfutási idő korcsoportos bontásban 25 év alatt 895 +/- 69 mp; 26-30 év között  

918 +/- 72 mp; 31-35 év között 949 +/- 76 mp; 36-40 év között 983 +/- 87 mp; és 41 év felett 

1011 +/- 90 mp volt. Az alkalmas csoportban az alkalmatlanok átlagban 25 év alatt  

1030 +/- 92 mp; 26-30 év között 1061 +/- 97 mp; 31-35 év között 1100 +/- 97 mp; 36-40 év 

között 1136 +/- 96 mp; és 41 év felett 1179 +/- 124 mp alatt teljesítették a 3200 méteres távot. 

Az átlag testtömeg a 25 év alatti korcsoportban 77,0 +/- 10,2 kg; 26-30 év között  

80,0 +/- 10,8 kg; 31-35 év között 81,1 +/- 11 kg; 36-40 év között 82,7 +/- 11; 41 év felett  

82,3 +/- 10,3 kg volt az alkalmasok esetében. Az alkalmatlanok testtömege 25 év alatt  

82,1 +/- 11,9 kg; 26-30 év között 85,2 +/- 12,1 kg; 31-35 év között 86,0 +/- 12,6 kg;  

36-40 év között 85,7 +/- 12,8 kg; 41 év felett 89,7 +/- 10,5 kg volt.  

Az alkalmasok átlag testzsírszázaléka a 25 év alatti korcsoportban 13,3 +/- 4,9 %;  

26-30 év között 15,9 +/- 4,8 %; 31-35 év között 17,3 +/- 4,9 %; 36-40 év között  

19,0 +/- 4,7 %; 41 év felett 20,7 +/- 4,4 % volt. Az alkalmatlan csoport 25 év alatt  

16,7 +/- 5,6 %; 26-30 év között 19,0 +/- 5,2 %; 31-35 év között 19,9 +/- 4,9 %;  

36-40 év között 20,7 +/- 4,7 %; 41 év felett 23,9 +/- 3,5 % testzsírszázalékkal rendelkezett. 

A BMI értékek korcsoportok szerint 25 év alatt 24,4 +/- 2,8; 26-30 év között 25,3 +/- 3,0;  

31-35 év között 25,8 +/- 2,9; 36-40 év között 26,5 +/- 2,9; 41 év felett 26,5 +/- 2,9 alakult  

az alkalmas csoport esetében. Az alkalmatlanok BMI értékei 25 év alatt 25,9 +/- 3,6;  

26-30 év között 27,0 +/- 3,4; 31-35 év között 27,4 +/- 3,3; 36-40 év között 27,4 +/- 3,4; 41 év 

felett 28,3 +/- 2,6 voltak.  

A négy év mérési adatai alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a kor előrehaladtával 

szignifikánsan (p<0,001) emelkedtek a testtömeg értékek, és azzal szoros összefüggést 

mutatott a missziós állomány fizikai teljesítményének csökkenése is. Negatív korrelációt 

mutattam ki az életkor, valamint a fekvőtámasz, a felülés és a futó teljesítményértékek között.  

5. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

A 2007 és 2010 között megjelent állomány (12713 fő) testalkati mutatóinak (testsúly, 

testmagasság, testzsírszázalék), majd azok mozgásforma választásra és a terhelhetőségre 

gyakorolt hatásának vizsgálatára került sor. A négy csoport testalkati mutatói szignifikánsan 

különböztek egymástól.  Az FFK és az NT csoportoknál a kialakulóban levő vagy már 

kialakult egészségügyi károsodások kapcsolatba hozható a túlsúllyal illetve elhízással.  

Az egyes mozgásforma csoportok teljesítménye közötti különbség adott BMI kategórián belül 
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a testösszetételben, elsősorban a testzsírszázalékban megfigyelt különbségekkel hozható 

összefüggésbe. Szoros összefüggés van a BMI emelkedése és a testzsírszázalék között.  

A mozgásforma csoportok közötti testösszetétel különbségek azonos BMI kategóriák mellett 

is kimutathatóak voltak. Minden mozgásforma esetén negatív korreláció van a testzsírszázalék 

és az állóképességi teljesítmény között. 

A testzsírszázalék és a fekvőtámasszal, illetve húzódzkodással elért pontszámok között 

négyzetes összefüggést volt megfigyelhető. A felülés során elért teljesítmény  

és a testzsírszázalék között szintén négyzetes összefüggés mutatható ki. Nagyon alacsony 

testzsírszázalék érték esetén, az erő-állóképességi felméréseken gyengébb eredményeket ért el 

az állomány.  

A négy év mérési adatai alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a kor előrehaladtával 

szignifikánsan (p<0,001) emelkednek a testtömeg értékek, és azzal szoros összefüggést 

mutatott a missziós állomány fizikai teljesítményének csökkenése is. Negatív korreláció van  

az életkor, a fekvőtámasz, a felülés és a futó teljesítményértékek között.  

Mozgásforma csoportonként a BMI és a testzsírszázalék összefüggése, valamint  

a testzsírszázalék és a mozgásforma csoportonként elért teljesítmények és pontszámok közötti 

összefüggések alapján megállapítottam, hogy a mozgásformánkénti BMI kategorizálás  

a testalkati mutatókban megfigyelt különbségeket még szembetűnőbbé teszi, ugyanakkor  

az elemzésem bebizonyította, hogy a jelenlegi kerékpáros pontértékelési rendszer 

szükségszerű módosításokra szorul.  
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Bebizonyítottam, hogy a katonák testalkati mutatói befolyással vannak a mozgásforma 

választásukra. Az egészségügyi elváltozásokkal rendelkező állomány testalkati mutatói 

szignifikánsan magasabbak, mint egészséges társaiké. A mérések alapján bebizonyítottam, 

hogy a testtömeg, testzsírszázalék és BMI értékek emelkedése negatív korrelációt mutat  

a katonák fizikai teljesítő képességével. 

2. Bebizonyítottam, hogy az egészségügyi okok miatt alternatív terhelést 

(kerékpárergometria) végzők teljesítménye csak az erő mozgásformák esetében volt 

szignifikánsan alacsonyabb a többi csoport értékeihez képest. Az alternatív csoport 

állóképességi teljesítmény pontszáma a várttal ellentétben szignifikánsan magasabb volt  

a Fekvőtűmasz-Felülés-Futás csoport értékéhez képest. Bebizonyítottam, hogy a jelenlegi 

kerékpáros pontértékelési rendszer nincs összhangban a futók pontértékelési rendszerével. 

3. Bebizonyítottam, hogy a húzódzkodó mozgásformát választók testalkati mutatói 

szignifikánsan a legalacsonyabbak, fizikai teljesítményük szignifikánsan a legmagasabb  

a többi csoport értékeihez képest. 

4. Statisztikai számításokkal bizonyítottam, hogy az egyes mozgásforma csoportok fizikai 

teljesítménye közötti különbség az eltérő testzsírszázalékból adódik. 

5. A mérések és vizsgálatok alapján bebizonyítottam, hogy a T3 fizikai erőnléti állapotot 

követelő missziós beosztásokba jelentkezők testalkati mutatói szignifikánsan magasabbak, 

mint a T4 szintű fizikai erőnléti állapottal rendelkezőké. 

6. Statisztikai számítások alapján bebizonyítottam, hogy a T3 beosztási kategóriába tartozó 

állomány állóképességi teljesítménye minden mozgásforma csoportban szignifikánsan 

kisebb volt a T4 állományhoz képest. Az erő mozgásformákban a húzódzkodók esetén a két 

beosztási kategória között nem volt különbség.  

7. Bebizonyítottam, hogy az alkalmatlan minősítést szerzett katonák testalkati mutatói minden 

korcsoportban szignifikánsan magasabbak voltak, mint az alkalmas minősítést szerzett 

katonák átlag értékei. 
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7. A KUTATÁSI EREEDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, 

JAVASLATTÉTEL 

A külföldi területeken szolgáló egységeink eredményes munkájához, a honi munkálatokhoz 

hasonlóan elengedhetetlen a megfelelő fizikai erőnléti állapot, sőt annál jóval nagyobb 

jelentőséggel bíró követelmény. 

A vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a 30 év alatti állomány fizikai teljesítő képessége 

maradt el a legjobban az amerikai (APFT) rendszer minimum szintjéhez képest. Kiemelkedő 

fontosságúnak tartom a 116/2009. HVKF intézkedés hatályba lépését, ami már tartalmazza  

a bejövő állománnyal szemben támasztott minimum követelmény szinteket - aminek 

kidolgozásához az addigi vizsgálati eredményeim nagy segítséget nyújtottak -, és így 

garantálhatóvá vált, hogy az érintett állomány a rendszerbe kerülése után is képes lesz  

az “emelt” (T3) vagy “fokozott” (T4) szintű fizikai alkalmassági követelmények teljesítésére.  

Rendkívül fontosnak tartom az „emelt” („T3”, 240 pont) és „fokozott” („T4”, 260 pont) szintű 

fizikai erőnléti állapotot és annak meglétének rendszeres ellenőrzését, vizsgálatát, különös 

tekintettel a külföldi feladatok megkezdése előtt (állapotfelmérések, alkalmasság-vizsgálatok). 

Javaslom, hogy a meghatározott feladatok és a kitűzött célok figyelembe vétele mellett  

a felelős kiképzők, testnevelő tisztek, egészségügyi szakemberek, elöljárók fordítsanak 

nagyobb figyelmet azokra a katonákra, akik az átlagtól magasabb testalkati értékekkel  

és alacsonyabb fizikai teljesítménymutatókkal rendelkeznek. Ugyanis az nemcsak  

az egészségükre lehet a kor előrehaladtával negatív hatással, hanem azon keresztül a Magyar 

Honvédség fizikai erőnléti állapotára is, amely a hadrafoghatóság tekintetében problémákat 

okozhat és veszélyt jelenthet a harcértékre is.  

Javaslom, hogy az elöljárók mindig tartsák szem előtt, hogy a különböző missziós 

szolgálatok, valamint a katonai hivatás által megkövetelt „emelt” és „fokozott” szintű 

edzettségi állapotot egész évben szinten kell tartani ugyanis azt a testalkati tényezők 

(testtömeg, testzsírszázalék, BMI) értékeinek emelkedése negatív irányba befolyásolja.  

Az edzettségi szintet, ha lehet, emelni kell, mert a honitól, a gyakran jelentősen eltérő külföldi 

körülmények komoly terhelést rónak katonáink szervezetére és egy edzettebb szervezetnek 

nagyobb esélye van arra, hogy a fokozott terhelések okozta sérüléseket, egészségügyi 

károsodásokat elkerülje. 
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Az általam megfogalmazott és később számszerű adatokkal igazolt feltételezéseim 

ismeretében és tudatában, javaslom, hogy már a toborzás során történjen meg a jelöltek 

részleges testalkati (testtömeg, testzsírszázalék, BMI) mutatóinak vizsgálata, majd azok 

ismeretében a kedvezőtlen értékekkel rendelkezők eltanácsolása. Így növekedne a „Fizikailag 

alkalmas” és csökkenne a „Fizikailag alkalmatlan” személyek létszáma, amelynek hatására  

a toborzási rendszer költséghatékonyabbá válhatna.  

A már bent lévő állomány, pedig ha megtartja a bekerüléskor mutatott edzettségi állapotát, 

további megfelelő szakmai irányítás és ellenőrzés mellett rövidebb idő alatt lesz képes 

felkészülni a külföldi körülményekre. A várható negatív ingerhatások okozta változások 

mértéke pedig vélhetőleg kisebb vagy egyáltalán nem lesz.  

Javaslom, hogy a kiképzések során – a fokozatosság betartásával – a kiképzők mindig 

törekedjenek arra, hogy a kiutazó állomány a felkészítés végére magasabb edzettségi szinttel 

rendelkezzen, mint ami már elegendő lenne az adott műveleti területen. A katonák legyenek 

edzettebbek, mint amennyire edzettnek kell lenniük odakint, hogy az őket ért különböző 

ingerhatások ne okozzanak traumát és egészségkárosodást. Az adaptációs (alkalmazkodó) 

folyamatok befejeztével, így a terhelések (a motoros fizikai képességfejlesztések, az edzések) 

célirányosságából és sajátosságából adódóan az edzettségi állapotuk  

„emelt” („T3”, 240 pont), majd „fokozott” („T4”, 260 pont) szintre kerülne. Növekedne 

annak valószínűsége, hogy a nagyobb fizikai megterheléssekkel járó feladatokat is sikeresen 

végrehajtsák. A munkateljesítményük nem vagy csak kis mértékben csökkenne. 

Ha a fokozatosság elve mellett a kiképzők a felkészülési időszak bizonyos részeiben a már 

említett szélsőséges időjárási viszonyok (nagyon meleg és hideg körülmények) között  

is fejlesztik a missziós szolgálatokhoz feltétlenül szükséges fizikai motoros képességeket  

(pl.: a kondicionális képességeket), akkor tovább növekedhet annak esélye, hogy a kiutazó 

katonák teljesítménye az adott műveleti területen is töretlen marad, vagy csak minimálisan 

csökkenjen.  

Mindig a mozgásos tevékenység jellege és a környezeti feltételek együttese határozza meg 

ugyanis, hogy milyen kondicionális képességekre van szükség és hogy azok fejlettségi szintje 

vajon elegendő-e vagy sem az adott helyzetben. A lehetőségektől függően mindig az adott 

missziós tevékenység jellegét és az ottani klimatikus körülményeket kell figyelembe venni,  

és ahhoz kell aztán kiválasztani a megfelelő képességfejlesztő módszereket, gyakorlatokat, 

eszközöket és a helyszínt. 
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A legoptimálisabb ezért az lenne, ha a felkészítés utolsó részében már, a külszolgálati 

viszonyokhoz leginkább közelálló a mindenkori háborús övezet szomszédságában található 

országban, egy NATO bázison belül folytatódna a kiképzés, az edzés, a felkészítés.  

Az állomány így fokozatosan és célirányosan adaptálódhatna az őket ért ingerhatásokhoz, 

melynek következtében aztán edzettségük lelkileg is és fizikailag is egyre magasabb szintre 

emelkedhetne és szilárdabbá válna. 

Fontosnak tartom a különböző prevenciós programok során a testsúlykontroll és a fizikai 

aktivitás igényszintjének emelését is és a parancsnoki állomány figyelmének felhívását  

a csoportos felkészítésre szánt idők mellett az egyéni felkészítésre fordított idő  

biztosítására illetve azok következetes és rendszeres betartatására, betartatására, ellenőrzésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2012.009



 
15 

8. A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 

Lektorált folyóiratcikkek (Magyarországon megjelenő idegen nyelvű) 

1. Kende György, Juhász Zsolt: Examination of the connections between motion forms and 

constitutional factors in the  circle of the Hungarian Army’s staff applying for foreign 

service (01.01.2007-31.12.2010.) (Hadmérnök, on-line tudományos lap, VI. évfolyam, 2. 

szám – 2011. június)http://www.hadmernok.hu/2011_2_kende_juhasz.php  

Letöltési idő: 2011. 08.10. 

2. Juhász Zsolt: Comparison of qualifications and constitutional indexes of categories T3 

and T4 in the circle of the Hungarian Army’s staff applying for foreign service 

(01.01.2007-31.12.2010.) (Hadmérnök, on-line tudományos lap, VI. évfolyam, 2. szám – 

2011. június) http://www.hadmernok.hu/2011_2_juhasz.php  

Letöltési idő: 2011. 08.10. 

Lektorált folyóiratcikkek (Magyarországon megjelenő magyar nyelvű) 

3. Juhász Zsolt: A 2008. év fizikai alkalmasság-vizsgálatainak  

és állapotfelméréseinek tapasztalatai (Repüléstudományi közlemények, on-line 

tudományos lap, XXI. évfolyam, 2009., 3. szám) 

http://www.szrfk.hu/rtk/folyoirat/2009_3/testnev_konf/Juhasz_Zsolt.pdf  

Letöltési idő: 2011.08.10. 

4. Juhász Zsolt: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatával foglalkozó 

forrásmunkákról, Hadtudomány, XIX. évfolyam, 2009/1-2. sz., Budapest, 2009. 

április, ISSN 1215-4121, 113-118 pp. 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

5. Juhász Zsolt: Fizikai alkalmasság-vizsgálat az újjászervezett, önkéntes haderő 

logisztikai rendszerében (Hadmérnök, on-line tudományos lap, III. évfolyam, 2. 

szám – 2008. június) http://www.zmne.hu/hadmernok/2008_2_juhasz.pdf  

Letöltési idő: 2011. 08.10. 

6. Juhász Zsolt: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai  

(Kard és toll, 2006/1, HM ZMNE, Budapest, 2006, ISSN 1587-558X, 58-61.) 

 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2012.009

http://www.szrfk.hu/rtk/folyoirat/2009_3/testnev_konf/Juhasz_Zsolt.pdf
http://www.zmne.hu/hadmernok/2008_2_juhasz.pdf


 
16 

Elektronikus publikációk 

7.   Juhász Zsolt: A Magyar Honvédség jelenlegi fizikai állapotfelmérésének gyakorlata 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt01.pdf  

Letöltési idő: 2011.08.10. 

8. Juhász Zsolt: Fizikai Alkalmasság-vizsgálat a külszolgálatra jelentkező katonák 

körében  

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt03.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

9. Juhász Zsolt: A magyar katonák külszolgálati tevékenysége (Történeti áttekintés  

a Magyar Honvédség külszolgálati tevékenységéről) 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt02.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

10. Juhász Zsolt: A Magyar Honvédség külszolgálatra jelentkező állományának 

vizsgálata a választott mozgásformák, mozgásforma csoportok és az elért 

teljesítménymutatók szempontjából (2007. január 1. - 2010. december 

31.) http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt04.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10.  

11. Juhász Zsolt: A jelenlegi fizikai követelményrendszer elemzése 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt05.pdf 

  Letöltési idő: 2011.08.10. 

12. Juhász Zsolt: A toborzó irodákon keresztül jelentkező leendő szerződéses állomány 

vizsgálati tapasztalatai (2007. szept. - 2008. dec.) 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt06.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

13. Juhász Zsolt: A fizikai erőnléti állapot, mint a hadrafoghatóság egyik alappillére  

(a 2008. év fizikai alkalmasság alkalmasság-vizsgálatainak és állapotfelméréseinek 

tapasztalatai) 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt07.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2012.009

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt01.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt03.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt02.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt04.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt05.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt06.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt07.pdf


 
17 

14. Juhász Zsolt: A fizikai aktivitás hatása a misszióra jelentkezők kondícionális 

állapotára 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt08.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

15. Juhász Zsolt: A fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapotfelmérési rendszer aktuális 

változásai és tapasztalatai 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt09.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

16. Juhász Zsolt: A szakszerű edzés, az edzéstervezés alapjai 

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt10.pdf 

Letöltési idő: 2011.08.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2012.009

http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt08.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt09.pdf
http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/juhasz_zsolt10.pdf

