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Az iskoláskorú gyermekek fittségi állapotának mérése 

és értékelése komoly hagyományokkal rendelkezik Ma-

gyarországon. A testnevelést tanító pedagógusok évtize-

dek óta komoly munkát végeznek azért, hogy naprakész 

információink legyenek a tanulók fizikai fittségi adatai-

ról. Napjainkig azonban nem létezett olyan egységes 

tesztrendszer, amely minden érintett nevelési-oktatási 

intézmény számára azonos platformot biztosított volna a 

mérések elvégzéséhez és az eredmények rögzítéséhez.

Bízunk abban, hogy egy-egy mérés és vizsgálat lebonyo-

lítása, illetve az eredmények feldolgozása, megismerése 

alkalmával a NETFIT® mögött meghúzódó filozófia − az, 

hogy minden tanulónak személyre szabottan segíteni 

tudjunk abban, hogy felnőttként egészségtudatosan ve-

zesse életét − minden felhasználó számára kézzelfog-

hatóvá válik.

A Magyar Diáksport Szövetség nevében elmondhatjuk, ha-

laszthatatlan és igen nagy ívű munkát kellett elvégeznünk 

ahhoz, hogy 2014-ben a Nemzeti Egységes Tanuló Fittségi 

Teszt bevezetésre kerülhessen a köznevelésben. Halaszt-

hatatlan volt azért, mert a magyar gyermekek, tanulók 

fizikai aktivitási és népegészségügyi mutatói − hasonlóan 

a felnőtt lakosságéhoz − nagyon aggasztóak. A NETFIT® 

kialakítása érdekében elvégzett munka komolyságát pe-

dig mi sem támaszthatja alá jobban, mint az, hogy a teszt-

rendszer egy kutatás-fejlesztési projekt eredménye, ebből 

fakadóan kétségtelen előnye a korábban rendelkezésre 

bocsátott termékekhez képest annak tudományos alátá-

masztottsága.

Mivel mindannyiunk jól felfogott, közös érdeke, hogy ha-

zánkban egészséges generációk nőjenek fel, kifejezetten 

arra törekedtünk, hogy a NETFIT® az egészségközpontú 

fittségi összetevőkre koncentráljon. A magunk részéről 

bízunk abban, hogy egy szerethető, hasznos és megbízha-

tó tesztrendszert alakítottunk ki, amely képes arra, hogy 

szolgálja a teljes körű egészségfejlesztés céljait, és akár 

arra is, hogy élő kapcsolatot teremtsen azon kulcsszerep-

lők között, akik a gyerekek nevelésében, oktatásában és 

egészségfejlesztésében részt vesznek.

Tisztelt Olvasó!
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Balogh Gábor

elnök

Tóth Zoltán

alelnök
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1. A NETFIT® PROGRAM 
KÜLDETÉSE, JELLEMZŐI ÉS 
FILOZÓFIÁJA 

1.1. Küldetés
A rendszeres, élethosszig tartó fizikai aktivitás (test-

mozgás) az egészségtudatos magatartás és életveze-

tés alapvető feltétele. A rendszeres testmozgás és sport 

igénye, értékeinek interiorizációja – a testkulturális 

műveltség kialakulásával párhuzamosan – tervezett 

nevelési és oktatási hatásrendszer eredménye. Ebben 

a pedagógiai folyamatban nélkülözhetetlen az iskolai 

testnevelés, amely „…eszközeivel megkülönböztetett ré-

szét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi 

és szociális fejlődését szolgáló teljes körű iskolai egész-

ségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak.” [1] Az iskolai 

testnevelést a NAT 2012 idézett alapelvének megfele-

lően tehát a gyermekek egészséges életmódra nevelé-

sének szempontjából a primer prevenció legfontosabb 

köznevelési színtereként határozzuk meg. Ebben a pri-

mer prevenciós feladatban a tanulók fizikai fittségének 

folyamatos fejlesztése elengedhetetlen az egészségi 

állapot hosszú távú fenntartásához, javításához.

A magyar iskolások fizikai fittségének mérése több év-

tizedes hagyományokra tekint vissza az iskolai test-

nevelésben. A testnevelő tanári társadalom többsége 

mindig is fontosnak tartotta a szervezet funkcionális 

állapotát tükröző képességek felmérését és azok mi-

nősítését. A törekvést azonban folyamatos szakmai vi-

ták övezték, így nem tudott kialakulni országos szinten 

egységesen elfogadott és bevezetett módszertani el-

képzelés, amit a rendkívül eltérő iskolai lehetőségek is 

nehezítettek. A fittségi próbák1 és értékelésük körül ki-

alakult zűrzavar egyértelműen negatívan hatott az is-

kolai testnevelés megítélésére, az egyet nem értés el-

szenvedői pedig a diákok, a testnevelést tanító pedagó-

gusok és a szülők voltak.

A Magyar Diáksport Szövetség arra vállalkozott, hogy 

létrehozza a 21. század követelményeihez igazodó, 

diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és 

visszajelentő eszközt, a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT®-et.

A NETFIT® a fizikai fittség mérésére és értékelésére 

létrehozott, megbízható, tudományos igénnyel kifej-

lesztett tartalmait, módszereit, értékelő rendszerét a 

Magyar Diáksport Szövetség és a nemzetközileg elis-

mert amerikai Cooper Intézet közös kutató-fejlesztő 

tevékenysége segítségével alakította ki.

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a 

NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és 

tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelen-

tőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az 

iskoláskorú diákok2, családjaik és a köznevelés sze-

replői körében.

A NETFIT® program tartalma, módszertana, statisztikai 

és szöveges visszajelző rendszere az iskolai testneve-

lés alapvető nevelő-oktató céljainak elérését kívánja 

támogatni. Ennek megfelelően olyan ismeretátadást, 

attitűdformálást, készség- és képességfejlesztést 

1 A „fittségi próba”, „motoros próba”, „fittségi teszt”, „motoros teszt” kifejezéseket könyvünkben azonos jelentéstartalommal használjuk. 

2 Iskoláskorú diákok alatt minden esetben a 6–19 éves korosztályt értjük. A könyvben szinonimaként használjuk a diákok, tanulók, iskolások kifejezéseket.
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szeretne megvalósítani, amelynek segítségével adott-

ságoktól és szociokulturális környezettől viszonylag 

függetlenül minden tanuló számára lehetőség nyílik 

az egészséges fizikai fittségi állapot megszerzésére, 

fenntartására és fokozására. A NETFIT® program segít-

ségével kialakítható pozitív attitűdök, megszerezhető 

ismeretek, valamint fejleszthető képességek és kész-

ségek jelentősen hozzájárulnak az egészségtudatos, 

jövőorientált életvezetés kialakulásához.

1.2.  Jellemzők
A NETFIT® program mind kialakításában, mind felhasz-

nálhatóságában eltér a köznevelési rendszerben eddig 

alkalmazott fizikai fittséget minősítő tesztrendszerek-

től. Újszerűsége tetten érhető többek között az alábbi 

területeken:

 tudományos megalapozottságában;

 a tanulók minősítésének kritériumorientált mód-

szerében;

 személyre szabott visszajelentő és értékelő mo-

duljában;

 egészségközpontúságában;

 a fittségi próbák ízület- és gerincvédelmet biztosító 

végrehajtásában; 

 pedagógiai alkalmazhatóságában;

 egységes mérőeszközökkel történő felhasználásá-

ban;

 online adatkezelő rendszerében.

Tudományos megalapozottság

A NETFIT® tudományos megalapozottságát több ténye-

ző biztosítja.

A Magyar Diáksport Szövetség és az amerikai Cooper 

Intézet közös tudományos kutatása segítségével or-

szágosan reprezentatív, véletlenszerűen kiválasztott 

tanulói minta segítségével határoztuk meg a magyar 

iskoláskorú fiatalok fizikai fittségi állapotát 2013-ban 

[2]. A kutatás eredményeképpen jelöltük ki azokat a 

sztenderd értékeket, amelyek segítségével objektív 

módon megítélhető a tanulók fizikai fittségi állapota. 

A NETFIT® program előzményét, elvi és módszertani 

alapját a Cooper Intézet FITNESSGRAM® nevű teszt-

battériája jelenti, amely az intézet által 1978-ban ki-

dolgozott és azóta is fejlesztés alatt álló fizikai fittségi 

tesztrendszer. A folyamatos tudományos és informati-

kai fejlesztés eredményeképpen kialakult és rendsze-

resen frissített, kritériumorientált fizikai fittségi teszt- 

és visszajelentő rendszer jelenleg az USA hivatalos 

egységes tanulói fittségmérési módszere. A jelenleg 

mintegy 45 ezer iskolában alkalmazott tesztrendszer 

a világ egyetlen egészségorientált, komprehenzív mé-

rési és értékelési eszközrendszere, amelynek segít-

ségével világszerte mintegy 22 millió diák (és szülő) 

ismerheti meg és követheti fittségi állapotát online is. 

A minősítés kritériumorientált módszere

A Magyar Diáksport Szövetség és a Cooper Intézet közös 

kutató-fejlesztő munkája eredményeképpen létrejött 

NETFIT® tesztbattéria a 21. századi lehetőségeknek és 

igényeknek megfelelően – iskolai körülmények között – 

a lehető legpontosabban képes becsülni a diákok fizikai 

fittségi állapotát. A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot 

nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékek-

hez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. 

Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum-

értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló 

hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmód-

dal, fizikai inaktivitással összefüggő megbetegedések 

rizikófaktoraival szemben. A NETFIT® az egészséges 

fittségi teljesítményértékek mellett – teszttől függően 

– további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz. 

A további két zóna elnevezésekor fontosnak tartottuk, 

hogy az üzenet pozitív módon támogassa az egészség-

zóna eléréséhez szükséges fittségi állapot javításában 

a diákokat. Éppen ezért a két további tartomány el-

nevezésekor a „fejlesztés szükséges” és a „fokozott 

fejlesztés szükséges” kifejezések mellett döntöttünk.  

A „fejlesztés szükséges”, és „fokozott fejlesztés szük-

séges” zónákba kerülő érték felhívja mind a tanuló, 

mind a szülők, mind a testnevelést tanító pedagógu-

sok figyelmét, hogy az adott képesség, fizikai fittségi 

összetevő esetében tervezett beavatkozás, speciális 

egyéni fejlesztés lehet indokolt.




