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Bevezetés 
 

A NETFIT® egészségközpontú fittségi tesztjei segítségével jellemezni tudjuk az egyén általános fizikai 

állapotát, konkrétabban testösszetételét, aerob és vázizomzati fittségét, valamint hajlékonyságát. A 

tesztrendszer az alábbi méréseket tartalmazza: testtömegindex (BMI), testzsírszázalék-mérés (TZS%), 

20 vagy 15 méteres állóképességi ingafutás teszt (ÁIT), ütemezett hasizom teszt (ÜHT), törzsemelés 

teszt (TET), kézi szorítóerő mérése (KSZ), ütemezett fekvőtámasz teszt (ÜFT), helyből távolugrás teszt 

(HTU) és hajlékonysági teszt (HT). A tesztek felmérését az iskola falain belül, az érintett osztályok 

testnevelést tanító pedagógusa végezte, a testnevelésórák keretében. A mérési adatokat a NETFIT® 

informatikai rendszerébe töltöttük fel az oktatási azonosítók (az Oktatási Hivatal MAZON 

rendszeréből generált mérési azonosítók) segítségével. 

Az országosan feltöltött eredményekből létrejött egy adatbázis, melynek alapján kialakult az 

eredmények bemutatásának alapját képező 10-18 éves tanulói minta. Az adatokat országos, 

regionális és megyei szinten is összegezték, majd speciális intézményi mutatószámot kalkuláltak, ez 

az Intézményi Fittségi Index. Ez az index megmutatja, hogy átlagosan hány fittségi tesztben 

teljesítettek az egészségzónában egy adott intézmény tanulói. 
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Mérések 

 

Egy kis statisztika 

 

NETFIT® mérés bűvös számai: 

- 701 921 tanuló  

o 357 622 fiú 

o 344 299 lány 

- 20887 regisztrált pedagógus 

- közel 34 tanuló mérési eredményeinek rögzítése pedagógusonként 

 

Mérési eredmények 

 

A mérési eredmények elemzésénél először mindig az országos eredményeket elemzem, 

korosztályonkénti és nemek szerinti bontásban, majd ezeket az eredményeket hasonlítom össze az 

intézmény szintű eredményekkel. 

Az országos elemzés mindig a teljes mintavételi skálát elemzi, azaz egészen a 12. évfolyamig, jelen 

dokumentum azonban csak az 5-8. évfolyamok eredményeit hivatott elemezni. 

  

Testösszetétel és tápláltsági profil (BMI-index) 

 

Az alábbi ábrákon évfolyamonkénti és nemenkénti bontásban szerepel a testtömeg-index értékének 

alakulása. Fontos megjegyezni, hogy a NETFIT® rendszer a sovány tápláltsági kategóriát az 

egészségzónához sorolja, ezért a zónán belüli sovány tanulói arányok zárójellel lettek jelölve. 
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1. ábra A fiúk és lányok BMI-értékének zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

Az eredmények alapján elmondható, hogy országos szinten a 10-15 évesek korosztályában az 

egészségzónába került a fiúk 65-71%-a, míg a lányok 65-77%-a. A fokozott fejlesztés zónában a 

legnagyobb az arányszám a 10 éves lányok (11%) és az ugyanilyen korú fiúk (14%) esetében. 

 

2. ábra A fiúk és lányok BMI-értékének zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

Ugyanez a mérés intézményi szinten az alábbi eredményeket mutatja: a fiúk esetében az 

egészségzónába kerülők aránya 55-73% között mozog, a lányoknál pedig 52-82% között. Ha a 

legnagyobb mintával rendelkező négy korcsoportot nézzük (mindkét nem esetében a 12-13-14-15 

éves korosztályt), akkor a fokozott fejlesztés zónába kerülők aránya a fiúknál 11-27%, a lányoknál 

pedig 0-32% között mozog. A 27% és a 32% jóval magasabb, mint az országos átlag. Kivételt képez a 

11-12 éves fiúk korosztálya (26 fő), ahol a 11%-os fokozott fejlesztésre szorulók aránya országos átlag 
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alatti, illetve a 11 és 15 éves lányok korosztálya (17 fő), ahol senki sem került a fokozott fejlesztési 

zónába. (A 16-17-18 éves korosztályt nem vizsgáltam, hiszen intézményi szinten összesen 4 fő került 

ide, így az ő eredményeikből nem lehet következtetéseket levonni a korosztály intézményi 

eredményeire vonatkozóan.) 

A teljes intézményi mintát vizsgálva elmondható, hogy intézményi szinten 66% esik az 

egészségzónába, 17% a fejlesztési zónába, és ugyancsak 17% a fokozott fejlesztési zónába. A fokozott 

fejlesztési arányszámok országos átlag felettiek (az országos átlag 10%), viszont a fejlesztési zóna 

átlaga országosan 18%, így iskolánk eredménye egy hajszálnyival jobb az országos átlagnál ebben a 

zónában. 

 

Testzsírszázalék 

 

Az alábbi ábrákon korosztályonkénti és nemenkénti bontásban szerepel a testzsírszázalék alakulása. 

  

 

3. ábra A fiúk és lányok testzsírszázalék-értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

A testzsírszázalék eredmények azt mutatják, hogy az egészségzónába került a fiúk 58-71%-a, míg a 

lányok 64-70%-a. 
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4. ábra A fiúk és lányok testzsírszázalék-értékeinek zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

 

Ugyanez intézményi szinten fiúknál 55% és 71% között szóródik, míg a lányoknál 53% és 75% között. 

A sovány kategóriát a BMI-hez hasonlóan itt is az egészségzónához soroltam a NETFIT® rendszer 

iránymutatása alapján. 

A legjobb testzsírszázalék értékekkel a fiúk esetében a 15 éves korosztály rendelkezik, 71% esik az 

egészségzónába, 17% a fejlesztési zónába, míg 12% a fokozott fejlesztési zónába. A fokozott 

fejlesztésre szorulók aránya azonban itt is országos átlag fölötti. 

A lányoknál a 12 éves korosztály értékei intézményi szinten a legjobbak: 75% került az 

egészségzónába, 19% a fejlesztési zónába, és csupán 6% a fokozott fejlesztési zónába. A lányoknál a 

14 éves korosztálynál igen magas, 21% a fokozott fejlesztésre szoruló tanulók aránya. 

Intézményi szinten a tanulók 8%-a fokozott fejlesztésre szorul, 29% fejlesztendő és a tanulók 63%-a 

került az egészségzónába. Ugyanezek országosan így alakulnak: 9% - 24% - 67%. Több tehát 

intézményünkben a fejlesztésre szoruló tanuló, mint az országos átlag. 

 

Aerob fittségi (állóképességi) profil 
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5. ábra  A fiúk és lányok aerobkapacitás-értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

Az állóképességi ingafutás során az egészségzónába került a fiúk 62-79%-a, míg a lányok 55-73%-a. 

Megfigyelhető, hogy az eredmények az életkor előrehaladtával egyenes arányban romlanak, a 17 

éveseknél már csak a tanulók 40-51%-a került az egészségzónába. A fokozott fejlesztési zónába 

kerülők aránya magas, a 15 éves lányoknál már 23%, a fiúknál 24%. 

 

6. ábra A fiúk és lányok aerobkapacitás-értékeinek zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

 

Intézményi szinten a fiúk 43-82%-a esik az egészségzónába (nem számítva az 1-1 fővel reprezentált 

17- 18 éves korosztályt), illetve a lányok 37-88%-a. Fokozott fejlesztésre a fiúk 4-24%-a szorul, míg a 

lányoknál 4-27% ez az arány. A lányoknál a legmagasabb reprezentáltságú 13 éves korosztály (26 fő) 

esetében mindössze 4% a fokozottan fejlesztésre szoruló tanuló, a 15 éves korosztálynál viszont már 

27%. 
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Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt 

 

 

7. ábra A fiúk és lányok ütemezett hasizom teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

Az ütemezett hasizom tesztek (felülések) azt mutatják, hogy ebben a mozgássorban az 

egészségzónába került a 1015 éves korosztályban a fiúk 90-95%-a, illetve a lányok 91-94%-a. 

 

 

8. ábra A fiúk és lányok ütemezett hasizom teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

Az országoshoz hasonlóan az intézményi eredmények is nagyon jók, több korosztály esetében is a 

tanulók 100%-a az egészségzónába került. Iskolai szinten a tanulók 95%-a az egészségzónába került, 

és mindösszesen 5%, azaz 9 fő szorul fejlesztésre. Országos szinten a fejlesztésre szorulók aránya 8%. 
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Törzsemelés teszt 

 

9. ábra A fiúk és lányok törzsemelés teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

A törzsemelés teszt eredményeit vizsgálva az látszik, hogy országos átlagban az egészségzónába 

került a 10-15 éves korosztályban a fiúk 39-50%-a, míg a lányok 46-60%-a.  

Megfigyelhető, hogy az évfolyamok előrehaladtával egyre többen kerülnek az egészségzónába. 

 

10. ábra A fiúk és lányok törzsemelés teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

 

Intézményi szinten az 5 legmagasabban reprezentált korcsoportban (11-15 évesek) a fiúk esetében a 

tanulók 24-86%-a került az egészségzónába (a szórás tehát igen nagy). A lányok értékei 12-82% 

között mozognak. A teljes iskolai átlagot nézve ebben a feladatban a tanulók 42%-a, 73 fő fejlesztésre 
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szorul. Nem jobbak viszont az országos eredmények sem: az összes tanuló 46%-a fejlesztésre szorul, 

azaz az iskolai átlag jobb mint az országos. 

 

Kézi szorítóerő 

 

11. ábra  A fiúk és lányok kézi szorítóerő mérésének zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

Az teszt eredményei alapján az egészségzónába került a fiúk 56-72%-a. A lányok esetében az 

eredmények alapján 55-68% sorolható az egészségzónába. 

 

12. ábra A fiúk és lányok kézi szorítóerő mérésének zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

Intézményi szinten a fiúk 59-89%-a került az egészségzónába, túlteljesítve az országos átlagot, míg a 

lányoknál 36-81% került az egészségzónába. Intézményi szinten a tanulók 25%-a, 42 fő szorul 

fejlesztésre, ugyanez országos szinten 31%. 
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Ütemezett fekvőtámasz 

 

 

13. ábra A fiúk és lányok ütemezett fekvőtámasz teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

Az ütemezett fekvőtámasz teszt szerint az egészségzónába került a fiúk 65-79%-a, míg a lányok 71-

73%-a. Érdekes, hogy a lányok esetében szinte teljesen kiegyensúlyozott a teljesítmény. 

 

14. ábra A fiúk és lányok ütemezett fekvőtámasz teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

 

Iskolai szinten a fiúk 41-82%-a került az egészségzónába, míg a lányoknál ez az arány 17-56% Ez 

mindkét nem esetében elmarad az országos átlagtól. Egyedül a fiúk 12-13 éves korosztálya teljesített 

a korcsoportnak megfelelő országos átlag szintjén. 

Országos szinten a fejlesztésre szorulók aránya 30%, míg iskolai szinten 44%. 
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Helyből távolugrás 

 

 

15. ábra A fiúk és lányok helyből távolugrás teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

A helyből távolugrás teszt során fejlesztésre szorul a fiúk 20-31%-a, míg a lányok 21-23%-a. A fiúk 

esetében a 10-11 évesek eredményei a legjobbak az általános iskolai korosztályban, míg a lányoknál 

ismét nagyon kiegyenlített a mezőny. 

 

16. ábra A fiúk és lányok helyből távolugrás teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

Intézményünkben a helyből távolugrás eredményei azt mutatják, hogy a fiúk közül fejlesztésre szorul 

11-27%. Eredményeinket az országos átlaggal összehasonlítva azt látjuk, hogy a 13-14 éves korosztály 

eredményei az országos átlagnak megfelelőek, a többi korosztály viszont átlagon felül teljesített. 

A lányok esetében fejlesztésre szorul a tanulók 4-45%-a, egyedül a 15 éves korosztály eredménye 

marad el az országos átlagtól. 
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A teljes tanulói csoportot vizsgálva 83% sorolható iskolánkból az egészségzónába, míg az országos 

átlag csupán 73%. 
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Hajlékonysági profil 

 

17. ábra A fiúk és lányok hajlékonysági teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – országos szinten 

 

A hajlékonysági tesztek országos eredményei, melyek a csípőizületi mozgásterjedelmet vizsgálják, azt 

mutatják, hogy az általános iskolás fiúk közül az egészségzónába került a tanulók 58-67%-a, míg a 

lányok 56-76%-a. 

 

18. ábra A fiúk és lányok hajlékonysági teszt értékeinek zónabesorolása korosztályonként – intézményi szinten 

 

Iskolai szinten a hajlékonysági profil a fiúk esetében igen nagy szórást mutat, az egészségzónába 

kerülők aránya 11-68% között váltakozik. A 11-12 évesek eredményei országos átlag alattiak, míg a 

13-15 évesek eredményei az országos átlag szintjén vannak 

A lányok eredményei 12-82% között szóródnak. A 15 évesek kivételével az eredmények elmaradnak 

az országos átlagtól. 
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A teljes portfóliót nézve a tanulók 49%-a szorul fejlesztésre, míg az arány országosan csak 38%. 
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Kitekintés 

Regionális és megyei szintű eredmények 

 

A NETFIT® rendszer központi szerepet szán a testtömegindexnek és az állóképességi ingafutásnak, 

mert ezt tekinti a két legmeghatározóbb fittségi komponensnek. Megyei bontásban a legkevesebben 

Budapesten kerültek az elhízott kategóriába (7%), míg a legtöbben Nógrád megyében (12%).  

Az aerob fittségi eredményeket tekintve Nógrád megye eredményei a leggyengébbek, itt 41% 

fokozott fejlesztésre szorul, míg Győr-Moson-Sopron megye értekei a legkimagaslóbbak, 28%-os 

fokozott fejlesztési igény rátával. 

Mind a 9 tesztet figyelembe véve a Közép-Magyarország régió átlagos eredményei a legjobbak, azaz 

itt került a legtöbb tanuló az egészségzónába, átlagosan 75%, míg Észak-Magyarország eredményei a 

leggyengébbek (68%). 

 

Összegzés 
 

A 2018/2019-es tanévben negyedik alkalommal valósult meg a NETFIT® felmérés, melynek egyik célja 

a tanulók fittségi eredményének intézményi szintű folyamatos nyomon követése. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a két kulcskomponens közül a BMI index estében intézményünk 

elmarad az országos átlagtól. Az átlagosnál több a túlsúlyos tanuló iskolánkban. Ugyanakkor érdekes, 

hogy a másik kulcskomponens, az ingafutás tekintetében országos átlag fölötti a teljesítmény. 

A többi tesztet vizsgálva iskolánk az országos átlag felett teljesített az ütemezett hasizom teszt, a 

törzsemelés, kézi szorítóerő valamint a helyből távolugrás során. Elmarad az országos átlagtól az 

ütemezett fekvőtámasz és a hajlékonysági tesztek végzése során. 


