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Törvényi háttér 

Az NETFIT mérés jogszabályi hátterét a 2011. évi CXC. törvény (Ntk) 80. § (9) pontja, a 20/2012-es (VIII.31.) EMMI rendelet 
81. §-a adja, valamint a tartalmi keretét ezen rendelet 4. melléklete írja le. 

 

I. Tanulói létszámadatok 

A telephelyen a NETFIT mérésben 2018-ban 168 fő tanuló (82 fiú és 86 lány) vett részt a 11-15 évesek korcsoportjában. 

 

II. Eredmények elemzése 

Az elemzés során alkalmazott kategóriák: 

 

A fokozott fejlesztés szükséges zóna csak testtömeg-index, testzsír százalék és állóképességi ingafutás területeken van. 

Az elemzés során a Budapest, XVIII. kerület összesített adataihoz hasonlítottuk az iskolai adatokat. A kerületben 2018-ban 6 213 fő adatait 

dolgozták fel 94,76%-os feltöltöttség mellett. Az elemzés során, főként a tendenciák megállapításnál a minimális létszámú csoportokat figyelmen 

kívül hagytuk (2018-ban a 15 éves lányok korcsoportja, 3 fő.) 

  



Testtömeg-index 

2018  

2017  

2017-ban a testtömeg–index alapján a tanulók jelentős hányada az egészségzónába tartozott. 

A fiúknál ez az arány a 13 és a 15 évesek körében a legalacsonyabb, 64%, míg a további korcsoportokban akár a 83%-ot is elérte. A Fokozott 

fejlesztés szükséges kategória több korcsoportban is előfordult. (12, 14 és 15 évesek). A 11 és a 13 évese fiúk körében nem volt Fokozott 

fejlesztésre szoruló tanuló. 

A lányoknál változatos képet látunk. A 13 és a 15 évesek körében a legkedvezőtlenebb az összetétel. Itt 70% alatt maradt az Egészségzónába 

tartozók aránya, míg a 12 és a 14 évesek körében 90% fölötti volt. A Fokozott fejlesztés szükséges kategóriák aránya a 13 és a 15 évesek körében 

magas, 16%, illetve 13% volt. 

A Budapesti XVIII. kerület adataiban az Egészségzóna aránya minden korcsoportban általában 75% feletti érték volt és a Fokozott fejlesztés 

kategória aránya nem haladta meg a 10%-ot. A telephelyen mindkét nemnél ennél kedvezőtlenebb eloszlásokat látunk. 

2018-ban a fiúk körében jelentősen, a lányoknál egy-két korcsoportban javultak az eredmények, nőtt az Egészségzónába tartozók aránya. (A 

fiúknál kivétel a 15 évesek korcsoportja.) A lányoknál a 11 és 12 évesek korcsoportjában kedvezőtlenebb adatokat látunk, mint 2017-ben, de a 13 

és 15 évesek körében nőtt az Egészségzónába tartozók aránya. Összességében a fiúk jobban, a lányok a XVIII. kerületben mértekkel azonos 

szinten teljesítettek. 

  



Testzsír százalék 

2018  

2017  

2017-ben a testzsír százalék megoszlások a fiúknál nem sokban térnek el a testtömeg-indexnél látottaktól. A lányok esetében a testtömeg-indexnél 

kiegyensúlyozottabbak az egyes korcsoportok eredményei és valamelyest alacsonyabb a Fokozott fejlesztés szükséges kategória aránya. 

A kerületi adatokhoz képest összességében sem a fiúknál, sem a lányoknál nincs lényeges eltérés. 

2018-ban a testzsír százalék terület felmérésére csak a 12-14 évesek körében került sor. Ezen korcsoportok eredményei nem tértek el lényegesen 

az előző éviektől és megegyeztek a 2018-as XVIII. kerületi adatokkal. 

 

  



Állóképességi ingafutás 

2018  

2017  

2017-ben az állóképesség ingafutás területen a fiúk jobban teljesítettek, mint a lányok. A fiúknál az Egészségzónába tartozók aránya az életkor 

növekedésével csökkent, de magas arányon, 100%-72%-on mozgott. 

A lányoknál a 14 évesek kivételével az életkor kevésbé befolyásolt a teljesítményt. Az Egészségzóna arányok 80%-50% között változtak. 

A kerületi adatokra a fiúknál az életkor növekedésével fokozatosan csökkenve a 79%-64% Egészségzóna arány volt a jellemző. A telephelyen 

ennél lényegesen jobban teljesítettek, míg a lányok adatai hasonlóak a kerületben tapasztaltakkal. 

2018-ban az állóképességi ingafutás területen a fiúk teljesítménye az életkor növekedésével nőtt (Előző évben fordított volt az arány.), de 

összességében a telephelyen ugyanolyan volt a teljesítmény, mint az előző évben. A kerületi adatokra ebben az évben is az életkor növekedésével 

egyre csökkenő teljesítmény volt jellemző. Ettől a telephelyen a fiúk – főleg az idősebbek körében lényegesen jobban teljesítettek. 

A lányoknál 2018-ban minden korcsoportban romlott a teljesítmény. Az Egészségzónába kerülők aránya csupán 56-68% között mozgott, így a 

lányok a kerületben mérteknél gyengébb eredményt  produkáltak. 

 

  



Ütemezett hasizom 

2018  

2017  

Az ütemezett hasizom mérési területen 2017-ben a fiúk és a lányok is nagyon jól teljesítettek. Csupán a 11-13 évesek korcsoportjában volt néhány 

tanuló, akik nem kerültek be az Egészségzónába. 

A XVIII. kerületben járásban a fiúknál és a lányoknál is csupán 2%-6% volt a Fejlesztésre szoruló tanulók aránya, így a telephely teljesítménye a 

fiúknál ezzel megegyező szintű volt, a lányok viszont elmaradtak ettől. 

2018-ban az ütemezett hasizom mérési területen a fiúk az előző évihez hasonlóan teljesítettek. Csupán két korcsoportban volt Fejlesztésre szoruló 

tanuló, akik aránya a 11 éveseknél 17%-ra rúgott. A fiúk összességében a kerületi eredményekhez hasonlóan teljesítettek, (Ott minden 

korcsoportban 5-6% volt a fejlesztésre szorulók aránya.) 

A lányok 2018-ban nagyon kedvező eredményt értek el. Csupán a 11 évesek körében volt 7%-nyi Fejlesztésre szoruló tanuló. Ez az eredmény 

kedvezőbb volt, mint a kerületben mért, ahol korcsoportonként a tanulók 3-5%-a szorult fejlesztésre. 

 

  



Törzsemelés 

2018  

2017  

A törzsemelés mérési területen 2017-ben a fiúk korcsoportjaira a magas arányú (53-70%) Fejlesztés szükséges kategória volt a jellemző, vagyis a z 

egyes korcsoportokban a tanulók közel fele, de inkább harmada teljesítette az elvárásokat. 

A lányoknál az Egészségzóna arányok még alacsonyabbak voltak, az életkor növekedésével némileg szinkronban 7%-37% között változtak. 

A kerületben a fiúknál 37-51% között változott az Egészségzóna aránya, így a telephely adatai ezzel megegyeznek. 

A lányoknál a releváns korcsoportokban legalább a tanulók 50-60%-a teljesítette az elvárásokat, így a telephely eredménye ennél lényegesen 

elmarad. 

2018-ban a törzsemelés mérési területen a fiúk az előző évitől kissé gyengébben teljesítettek. Az egyes korcsoportokban 56-83% volt a Fejlesztésre 

szorulók aránya, mely az életkor növekedésével csökkenő tendenciát mutatott. A kerületi adatoknál ezek kedvezőtlenebbek, mert ott minden 

korcsoportban 50% körüli volt a Fejlesztésre szorulók aránya. 

A lányok teljesítménye 2018-ban némileg kedvezőbb volt, mint az előző évben. A Fejlesztésre szorulók aránya 53-69% közé szorult vissza. Sajnos 

még ez is lényegesen magasabb arány, mint a kerületben mért 40-44%, így a lányok teljesítménye ettől elmarad. 

 

  



Ütemezett fekvőtámasz 

2018  

2017  

2017-ben az ütemezett fekvőtámasz felmérésben a két nem hasonlóan teljesített. Mindkét nemnél a 13 évesek mutatták a leggyengébb eredményt. 

A többi korcsoportban 80% felett volt az Egészségzónába kerülők aránya. 

A kerületben mindkét nemnél a 11 éveseknél tapasztalt 80%-os Egészségzóna arány a 15 évesek korcsoportjában 70%-ra csökkent, így a 

telephelyen mind a fiúk, mind a lányok ennél jobb eredményt értek el. 

2018-ban az ütemezett fekvőtámasz mérési területen a fiúk teljesítménye az egyes korcsoportokban nagyon eltérően alakult. A 12 évesektől 

kezdődően az életkor növekedésével határozottan nőtt a Fejlesztésre szorulók aránya, ami a 15 éveseknél már 50% volt. A XVIII. kerületben a 

Fejlesztésre szorulók aránya 17-32% között változott, vagyis mindezek ellenére a telephely teljesítménye ezzel megegyezőnek mondható. 

A lányok eredményei az előző évihez képest némileg javultak. A Fejlesztésre szorulók aránya egyik korcsoportban sem lépte túl a 20%-ot, így 

megegyezik a kerületben mértekkel. 

 

  



Kézi szorítóerő 

2018  

2017  

2017-ben a kézi szorítóerő gyakorlatban a lányok nagyon jól teljesítettek. A 11 és 12 évesek körében még 13% és 28% volt a Fejlesztésre szorulók 

aránya, de az idősebbek körében már megjelent a 100%-os Egészségzóna arány is. 

A fiúknál szintén az idősebbek mutattak jobb teljesítményt. A 14 és 15 éveseknél 90% vagy akörüli volt az elvárásokat sikeresen teljesítők aránya. 

A XVIII. kerületi tanulók eredményeivel összevetve a fiúknál nincs lényeges eltérés, de a lányok eredményei a 11 és 12 évesek korcsoportjában 

elmaradnak a kerületi átlagtól. 

2018-ban mind a fiúk, mind a lányok körében az életkor növekedésével egyre nőtt az egészségzónába tartozók aránya. Fiúknál ez 38%-94%, 

lányoknál 60%-100% között mozgott. Ezek az arányok összességükben nem különböztek lényegesen a 2017-ben tapasztaltaktól. Összehasonlítva 

a Budapest XVIII. kerület adataival sem a fiúk, sem a lányok esetében nem tapasztalunk azoktól lényeges eltérést. 

 

  



Helyből távolugrás 

2018  

2017  

2017-ben a helyből távolugrás területen a fiúknál korcsoportonként csupán 0-30%, a lányoknál 0-20% között volt a Fejlesztésre szorulók aránya. 

Ezek az arányok a fiúknál némileg kedvezőbbek, mint a kerületben a korcsoportok átlagában tapasztalt 25%, míg a lányok esetében teljesítményük 

a kerületi átlaggal megegyező. 

2018-ban a helyből távolugrás mérési területen a fiúk az előző évivel azonos szinten teljesítettek, ami ebben az esetben is kedvezőbb volt, mint a 

kerületben tapasztalt 25% körüli Fejlesztésre szorulók arány. A lányok az előző évben mértektől kissé jobb eredményt értek el, ami a kerület 

lányaira jellemző 13%-nyi Fejlesztésre szorulók arányától jobb teljesítményt mutat. 

 

  



Hajlékonyság 

2018  

2017  

2017-ben a hajlékonysági teszten a fiúknál a 11 évesek nagyon jó eredményt értek el (89% Egészségzóna arány), de a többi korcsoportban ez már 

csak 57-64% volt, így kedvezőtlenebb, mint a kerületi adatok. 

A lányok korcsoportonkénti változatos teljesítménye az idősebbeknél már kedvezőtlenebb, mint a kerületi adatok, ahol 70% fölött volt az 

Egészségzónába tartozók aránya. 

2018-ban a hajlékonysági teszten a fiúknál a 11 és 12 évesek korcsoportja volt a legsikeresebb. Körükben csupán 25% volt a Fejlesztésre szorulók 

aránya. Összességében a fiúk a 2017-es eredményekhez képest nem mutattak változást. A kerületi adatokkal összevetve, egyes korcsoportokban 

az ott mérteknél jobb, más korcsoportokban annál kedvezőtlenebb a megoszlások, összességében a kerületi adatoktól nem tér el lényegesen a 

telephelyen a fiúk teljesítménye. 

A lányok korcsoportjai 2018-ban az előző évivel azonos megoszlásokat produkáltak. Kivétel itt is a legfiatalabb korcsoport, ahol az előző év 53%-os 

Egészségzóna arány után 2018-ban 73% tartozott ebbe a kategóriába. Összességében a lányok is a kerületben tapasztalt arányban teljesítettek a 

hajlékonysági teszten. 

 

  



III. Összegzés 

Az intézményi adatoknak a kerületi adatokhoz képest mutatkozó eltérését táblázatba foglaltuk és a    jelekkel jelöltük. (Ezek a jelek nem 

tévesztendők össze az OKM jelentések piktogramjaival. Jelen esetben a jelek nem statisztikai módszerekkel megállapított szignifikánsan 

eltéréseket jelentenek, hanem szubjektív összevetés eredményei.) 

Az intézmény NETFIT mérési adatait a járási adatokhoz viszonyítva az alábbi eltéréseket tapasztaltuk: 

 

A 2018-as telephelyi 
adatok a Bp. XVIII. 
kerület adataihoz 

viszonyított eltérése 

A 2017-es telephelyi 
adatok a Bp. XVIII. 
kerület adataihoz 

viszonyított eltérése 

Mérési terület Fiú Lány Fiú Lány 

Testtömeg-index     

Testzsír százalék     

Állóképességi ingafutás     

Ütemezett hasizom (db)     

Törzsemelés teszt (cm)     

Ütemezett fekvőtámasz (db)     

Kézi szorítóerő (kg)     

Helyből távolugrás (cm)     

Hajlékonysági teszt (cm)     
A *-gal jelölt ikonokkal jelzett területeken kiemelkedően jó volt a teljesítmény, mert minden tanuló (100%) az egészségzónában végzett. 

 

A 2017-es mérési adatok változatos képet mutatnak. Mind a fiúk, mind a lányok esetében előfordulnak a kerületitől kedvezőbb, azzal azonos és 

annál gyengébb eredmények is. A lányok több területen maradtak el a kerületben tapasztalt teljesítménytől, mint a fiúk. 

2018-ban mindkét nemnél a testtömeg-index területen mutatkozott fejlődés. A XVIII. kerületi adatokhoz képest csak 3 területen volt komoly 

lemaradás (lányok állóképességi ingafutás, törzsemelés mind a fiúk, mind a lányok esetében). 

A lányok 2017-hez képest az ütemezett hasizom, a kézi szorítóerő, a helyből távolugrás és a hajlékonysági teszten is javítottak. A fiúknál fejlődés 

csupán a hajlékonysági tesztnél volt, míg a törzsemelés, ütemezett fekvőtámasz területeken 2018-ban némi visszaesés volt tapasztalható. 


