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I. A motiváció elméleti áttekintése

• Motiváció: minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényező (Balogh, 2006).

• A motivációs háttér megértése lehet a kulcs a sportoláshoz való, 

hosszú távon is pozitív viszonyulás megteremtéséhez!

• Külső kényszer? – extrinsic motiváció

• Belső mozgatóerő? – intrinsic motiváció

• Sportolás – belső/külső kontroll szerint  folytonosság (kontinuum)

• Valódi külső motiváció külső megerősítés, pl. díjak megszerzése, büntetés 

elkerülése

• Introjekció az egyén sajátos észleléséből fakad, pl. külső nyomásra-rossz 

lelkiismeret

• Identifikáció az egyéni értékek határozzák meg, pl. készségfejlesztés, elégedettség, 

büszkeség

• Belső motiváció: öröm, szórakozás, spontán tevékenység

(Hagger és mtsai, 2002)



A motivációs struktúra változása

A motivációk struktúrája a korral jelentős változáson megy keresztül 
(Campbell et al., 2001):

• Gyermekkor: társas hatások, és pszichikai tényezők, külső és belső 
motivációk egyaránt megtalálhatók (Ntoumanis, 2001).

• A fiatalok sportolási motivációi között igen kitüntetett helyet foglal el 

a siker, a győzelem elérése, a teljesítmény elismerésének igénye, 

amelyek dominánsan külső (extrinsic) orientációt fejeznek ki (Duda et 

al., 1992).

• Felnőttkor: Egészségmotivációk

• A korral előrehaladva a belső orientációjú motivációk kerülnek 

túlsúlyba (Campbell et al., 2001).



II. HTP - jogszabályi háttér
10/2015 (VII. 30.) HM rendelet 

(A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, 

valamint a felülvizsgálati eljárásról)

12. § testalkati mutatók mérése

(1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat során a testtömeget, a testmagasságot és

a testzsír-százalékot a 3. melléklet N), O) és P) pontja szerint mérni kell.

(2) Ha a honvéd nem a 3. melléklet N), O) és P) pontjában meghatározott testalkati

mutatókkal rendelkezik, fel kell hívnia figyelmét a Honvéd Testalkati

Programban (a továbbiakban: Program) való részvétel lehetőségére.

(3) A Program az MH központi egészségügyi szervezete egészségfejlesztésért

felelős szerve irányításával kerül végrehajtásra.

(4) A nem, életkor és testmagasság szerint differenciált testalkati ajánlást a 3.

melléklet N), O), P) pontja, a Program szabályait a 4. melléklet tartalmazza.



A Honvéd Testalkati Program célja

– Fizikai alkalmasság-vizsgálat és állapotfelmérés sikeres
végrehajtása

– Az előírt testalkati követelményeknek való megfelelés

– Az egészségtudatos életmód kialakítása

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

EGYELŐRE ÖNKÉNTES ÉS TÉRÍTÉSMENTES! 



A HTP életmód tanácsadás folyamata
(kliens központú, holisztikus megközelítésű konzultáció szemléletben)

1. Regisztrációt követően: kérdőíves (életmód és motiváció feltérképezése,

probléma feltárása) és objektív (Omron BF 511, BIA 500, Dyna) mérés,

lehetőségek pontosítása, problémakatalógus felállítás, (rész)cél meghatározása.

2. Konzultáció: táplálkozási napló elemzés, egyéni mozgásterápiás

és táplálkozási program összeállítása, fogyási ütemterv beállítása, segéd anyag

biztosítás (lépés számláló, Polár óra, erősítő szalag, fitt ball) szükség esetén

szakorvosi kivizsgálásra irányítás.

3. Kontroll (3 hét/de min. 3 havonta): objektív kontroll mérés, testösszetétel

elemzés, táplálkozási és mozgás program optimalizálás, pszichés támogatás,

eredmények rögzítése, szakorvosi konzultáció.

4. Program befejezése (1év): objektív mérés, eredmény rögzítése

és értékelése, elégedettség vizsgálat, lezárás.

(Tudományelméleti háttér: Ornish 1998. Belloc-Breslow 1972. EPIC Norfolc study

2015. hazai szakkollégiumok és nemzetközi ajánlások )



Vizsgálat célja, módszere

Cél: Önminősített egészségi és edzettségi állapot és a motivációs 
faktorok közötti kapcsolat vizsgálata. 

Motivációs faktorok életkori változásának feltárása.

Minta: 63 fő Nemi megoszlás: 18 nő, 45 férfi

Módszer: Önkitöltéses kérdőív

1. Önminősített egészség (5 fokú Likert)

2. Önminősített edzettség (5 fokú Likert)

3. EMI-2* (51 itemből álló motivációs kérdőív, 6 fokú Likert)
- Sportolás élvezete

- Egészség

- Esztétikum

- Versenyzés

- Erő növelése

Statisztika: F-próba, Mann-Whitney-Wilcoxon teszt

*The Exercise Motivations Inventory-2 (EMI-2) David Markland Ph.D., C.Psychol 
School of Sport, Health & Exercise Sciences, University of Wales, Bangor



III. Eredmények



Mennyire elégedett saját egészségi állapotával?

BMI 

kategória

nagyon 

rossz

rossz kielégítő jó kiváló

sovány 0 1 0 0 0

normál, 

túlsúlyos

0 0 10 19 7

elhízott 0 3 11 8 1

kórosan 

elhízott

0 1 2 0 0

Mennyire elégedett saját edzettségi állapotával?

BMI 

kategória

nagyon 

rossz

rossz kielégítő jó kiváló

sovány 0 1 0 0 0

normál, 
túlsúlyos

0 5 14 13 4

elhízott 2 8 10 3 0

kórosan 

elhízott

1 2 0 0 0



Mennyire elégedett saját egészségi állapotával?

Testzsír 

%

nagyon 

rossz

rossz kielégítő jó kiváló

Alacsony (0) 0 1 0 1 1

Normál (1) 0 0 3 4 4

Magas (2) 0 0 2 7 2

Elhízott (3) 0 4 17 16 1

Mennyire elégedett saját edzettségi állapotával?

Testzsír 

%

nagyon 

rossz

rossz kielégítő jó kiváló

Alacsony (0) 0 1 0 1 1

Normál (1) 0 1 2 5 3

Magas (2) 0 0 6 5 0

Elhízott (3) 3 14 15 6 0



Motivációs faktorok vizsgálata az önminősített 

egészségi állapot vonatkozásában

nagyon rossz rossz kielégítő jó kiváló

0 3 18 36 6

Sportolás élvezete*** 2.76 3.76

Egészség*** 3.15 3.53

Esztétikum *** 2.72 3.31

Versenyzés*** 1.49 2.26

Erő növelése*** 3.17 3.88

*p<0.05; ** p <0.01; ***p<0.00



Motivációs faktorok vizsgálata az önminősített 

edzettségi állapot vonatkozásában

nagyon rossz rossz kielégítő jó kiváló

1 9 23 25 5

Sportolás élvezete*** 3,06 3,83

Egészség*** 3,28 3,54

Esztétikum * 2,95 3,30

Versenyzés* 1,88 2,15

Erő növelése*** 3,93 3,92

*p<0.05; ** p <0.01; ***p<0.00



Motivációs faktorok korcsoportonkénti vizsgálata 

18-39 év 40-44 év 45-65 év

Erő növelése (3,93) Erő növelése (3,70)

Sportolás élvezete (3,55)

Egészség (3,40)

Egészség (3,27)

Sportolás élvezete (2,98)

Erő növelése (2,96)

Sportolás élvezete (3,54)

Egészség (3,48)

Esztétikum (3,44) Esztétikum (2,98) Esztétikum (2,66)

Versengés (2,16) Versengés (2,09) Versengés (1,54)

*p<0.05; ** p <0.01; ***p<0.00



A motivációs faktorok edzettségi állapottal való 

elégedettség szerinti vizsgálata

Kiváló (5) Jó (4) Kielégítő (3) Rossz (2) Nagyon rossz 

(1)

I. - Sportolás élvezete

- Erő növelése

- Egészség megőrzése,

betegségek elkerülése

-Testsúlykontroll,

megjelenés

- Sportolás élvezete

- Erő növelése

- Egészség megőrzése,

betegségek elkerülése

- Egészség megőrzése,

betegségek  elkerülése

- Testsúlykontroll,

megjelenés

II. -Testsúlykontroll, 

megjelenés

- Erő növelése

III. - Sportolás élvezete

IV. Versenyzés, 

elismerés, közösség

Versenyzés, elismerés, 

közösség

Versenyzés, elismerés, 

közösség



IV. Főbb megállapítások

1. A résztvevők a BMI kategóriák tekintetében egészségi és edzettségi 

állapotukat is jobbra értékelték valós testösszetételi 

eredményeikhez képest.

2. Sportmotivációs tényezők sorrendje:

I. Erő növelése, sportolás élvezete, egészségmegőrzés 

(betegségek elkerülése).

II. Esztétikum, testsúlykontroll, megjelenés.

III. Versenyzés, elismerés, közösségi élmény

Az idő elteltével megváltozik, más prioritási sorrend alakul ki.

A kor erősen befolyásolja a motivációs faktorokat.

3. A nagyon rossz/rossz edzettségi állapotban lévő személyek esetében 

előtérbe kerül a „megjelenés”, míg a „sport élvezete” háttérbe 

szorul.

4. A Honvéd Testalkati Programban való részvételt kötelezővé kellene 

tenni! Army Body Composition Program



Testsúly mérése min. 6 havonta!

Testmagasság-testsúly követelményeknek nem felelnek meg

testzsírszázalék mérése

Testrészek körfogat mérésével

Testzsírszázalék követelményeknek sem felel meg kötelező részvétel a

Programban (ABCP Unit)

Aki nem hajlandó csatlakozni a Programhoz elveszíti szolgálati

viszonyát!

A Program időtartama alatt
 a katona nem tölthet be parancsnoki pozíciót,

 nem léphet elő

 nem vehet részt képzésen, külszolgálaton (Flagged Status)

A Programban maradás feltétele, hogy az adott hónapra meghatározott

fogyást teljesítse a katona

Army Body Composition Program (ABCP)
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!
Elérhetőségek: mh.ek.eufejlesztes@hm.gov.hu



Életkor Férfi norm. Férfi elhízás Női norm. Nő 

elhízás

18-30 8% - 17,5% 22,5% 20% - 30% 37%

30-40 10% - 20% 25% 21% - 33% 39%

40-59 11% - 22% 28% 23% - 34% 40%

60- 13% - 25% 30% 24% - 36% 42%

10/2015 (VII. 30.) HM rendelet, 3. melléklet, O. táblázat (testzsír %)

Nők testzsír százalék: alacsony: 21-24%, normál: 21-36%, magas: 
33-42%, elhízott: 39-42%

Férfiak testzsír százalék: alacsony: 8-13%, normál: 8-25%, magas: 
20-30%, elhízott: 25-30%



10/2015 (VII. 30.) HM rendelet, 3. melléklet, P. táblázat

Ideális BMI

19 - 24 év 19 - 24

25 - 34 év 20 - 25

35 - 44 év 21 - 26

45 - 54 év 22 - 27

55 - 64 év 23 - 28

> 64 év felett    24 - 29


