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• 720 850 egyedi mérési azonosítóval rendelkező tanuló (5-12. évf) 
ebből  

• 132 000 beérkezett nyilatkozat alapján nevesítve 

• 19 410 regisztrált pedagógus 

• 20 124 regisztrált tanuló a diákok felületén 

• 4775 regisztrált szülő a szülők felületén 

• 5920 megválaszolt e-mail 

• 38 980 telefonhívás az ingyenes zöld számunkon 

• Közel 20 millió mérési adat 

Adatok a NETFIT®„életéből” 



• 18 db nemzetközi (angol nyelvű) konferencia 
előadás 

• 30 db referált angol nyelvű tudományos mű 

• 25 db hazai konferenciaelőadás 

• 10 db lektorált hazai tudományos mű 

• Összesen eddig 83 db publikáció  

Adatok a NETFIT®„életéből” 
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A NETFIT® evolúciója 

2010 – 
Kormány 
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2012 
NAT 4 

2013. TÁMOP 3.1.13. kiemelt projekt 
,,A testnevelés új stratégiájának és fizikai 

állapot új mérési rendszerének kialakítása és 
az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex 

iskolai testmozgásprogramok szervezésében”  

2013 Együttműködési 
megállapodás a 

Cooper intézettel 

2013 
Referencia 

kutatás 

2013-2014 
Kézikönyv, DVD, 

Hanganyag,  
eszközcsomag, 
Több mint 8000 

képzett 
pedagógus 

2015. január 5. 
INDUL A 

RENDSZER 

2016.  
T.E.S.I. 2020 

Stratégia  
(SNI fejlesztés) 

2017 EFOP 
3.2.8. 

Kutatás SNI 
tanulókkal 

2014.11.04 
20/2012 EMMI 

rendelet módosítása 2019.05.01. SNI 
adatrögzítés 

Kodifikációs 
javaslat 
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A fittségi állapot kapcsolata az 

egészséggel 



A fittségi állapot kapcsolata a 

tanulási teljesítménnyel 

 



Miért használunk fittségmérési rendszert a 
testnevelésórákhoz kapcsolódóan?  

Egyéni szinten: 
1. Lehetőséget teremt a 

fittségoktatás, mint 
testnevelési tananyag 
oktatására 

2. Objektív adat mentén, eü 
jelentéstartalommal 
tájékoztat az egyéni fittségi 
állapotról 

3. Felhívja a figyelmet egyes 
eü. Rizikófaktorokra 

4. Kapcsolatot teremt a szülő, a 
gyermek és a pedagógus 
között (Értékelő lapok!) 

Osztály/Iskolai szinten: 

4. Fejlesztési irányokat mutat a 
testnevelés tartalma számára 

5. Visszajelez az iskolai 
testmozgás/testnevelés és 
sportprogramokról 

6. Megalapoz iskolai szintű 
prevenciós/intervenciós 
programokat 



Miért használunk fittségmérési rendszert a 
testnevelés órákhoz kapcsolódóan?  

Országos szinten: 

7. Népszerűsíti a rendszeres testmozgás és az egészséges 
fittségi állapot szerepét a társadalomban (online és offline 
médiamegjelenések, szakmai fórumok). 

8. Népegészségügyi  szempontból követhető a magyar 
iskolások fizikai állapotváltozása. 

9. Támogatja a szakpolitikai és programszintű döntéseket (pl. 
MDSZ Klaszter program). 

10. Lehetőséget teremt a nemzetközi összehasonlításra. 
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1. Profilok választása 
 
2. A tesztek megfelelnek az 
ízületi és gerincvédelmi 
elveknek 

 
3. Egészségsztenderdekhez 
viszonyít 



Testösszetétel és tápláltsági profil 
(3 teszt) 

Hajlékonysági profil 
(1 teszt) 

Aerob fittségi profil 
(1 test) 

Vázizomzat fittségi profil 
(5 teszt) 

Testzsírszázalék-mérés, BMI 20/15 méteres  
ingafutás teszt Hajlékonysági teszt 

Ütemezett hasizom teszt 

Törzsemelés teszt 
Ütemezett fekvőtámasz teszt 

Kézi szorítóerő mérése 

Helyből távolugrás 
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Normaorientált értékelés 
VS 
Kritériumorientált értékelés 
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Alapvető szempontok 

1. Életkori megfontolások, tanulási célok (alsó-felső-
középiskola) 

2. Balesetmegelőzési elvek (előzetes felkészülés, 
kellő bemelegítés, a tesztek végrehajtásának 
pontos ismerete, fizikai és EÜ állapot ismerete) 

3. SNI és gyógytestnevelésre utalt tanulókkal 
kapcsolatos szempontok 

4. Tesztelméleti szempontok (tesztprotokoll!!) 

5. Pedagógiai, oktatási szempontok 



A fittségoktatás folyamata 
 



 



Pedagógiai, oktatási szempontok 

A tesztelés típusai: 

- Kötelező intézményi tesztelés 

- Öntesztelés 

- Egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés 

A tesztelés szervezeti keretei: 

Film 24:30 



Helytelen alkalmazás Helyes alkalmazás 
A teszteket azért csinálják, mert kötelező, 
kizárólag a tesztek felmérése történik. 

A tesztek a fittségoktatási folyamat részét 
képezik, amely önálló tanegységként, 
megfelelő tananyaghoz illesztve tervezettek. 

A tesztek évi 1x, a mérés alkalmával ad-hoc 
módon felmértek. 

A tesztek ismertek, begyakoroltak, a diákok 
tudatosan és pontosan hajtják végre. 

A teszteredményeket kifüggesztik, publikussá 
válnak, rangsorolják azokat. 

A teszteredmények a tanulók személyes 
adatai, nem nyilvánosak. A tanulókat ennek 
tiszteletben tartására ösztönözzük. 

A teszteredmények tanulókkal közös 
értelmezése nem történik meg. 

A teszteredményeket a tanulókkal közösen 
értelmezzük (mi mit jelent!) 

A tesztek közben az összehasonlító 
versenyhelyzetre fókuszálnak. 

A tesztek végrehajtásakor az egyéni 
teljesítménycélok motiválnak. 

A teszteredmények osztályzása akár abszolút 
értékben, akár a fejlődést figyelembe véve. 

A teszteredmények feltáró, illetve 
folyamatértékelési funkciót töltenek be.  

A pedagógus vagy az iskola testnevelési 
munkájának minősítése kizárólag a 
teszteredmények alapján. 

A teszteredmények felhasználása a 
tanmenet/ pedagógiai program 
módosítására. 



Motivációs elemek 

1. Kerülj egészségzónába! 

2. Tűzz ki reális, saját eredménycélokat 
és érd el azokat! 

3. Szárnyald túl az előző eredményed! 

4. Javítsd meg az egyéni legjobb 
eredményed! 

Teremts a diákoknak feladatorientált (és ne versenyorientált), 
belső motivációt támogató motivációs környezetet!  

A teljes rendszer pozitív kommunikációra épít. 



Változások a 2018/2019. tanévtől 

1.  A kézi szorítóerő mérés sztenderdjei 
megváltoztak! – szigorúbbak, 3 fittségi zóna, 
domináns kéz 

2.  Módosított sztenderd plakátok minden 
iskolába kiküldve + 2 motivációs plakát 

3.  új web design az informatikai rendszerben 

4.  NETFIT® adaptált változatának integrálása 
megtörtént (új oktatóvideó, kézikönyv 2. 
kiadása) 



Összefoglalva 

• A NETFIT hasznos pedagógiai eszköz, de tudni kell jól használni! 
• Alkalmas a tanítványok egészségtudatos magatartásának 

formálására, ismeretrendszerének bővítésére. 
• Kiváló lehetőség a testnevelés presztizsének emeléséhez, a 

rendszeres mozgás és sport népszerűsítéséhez. 
• Segít a szülők érdeklődésének felkeltésében, felelősségérzetük 

alakításában a gyermek egészséges életvezetésével kapcsolatban. 
• Támogat a kollégák közötti tudásmegosztásban. 
• Bizonyos esetekben előrejelezhet egészségügyi problémákat, segíti a 

prevenciót. 
• Láthatóvá teszi a kiemelkedő fittségi állapotú tanulókat, amivel 

támogatja a testnevelés tehetséggondozó funkcióját. 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 


