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Miért jó mozogni? 

Az edzettséggel javul a közérzet, ami nyugodtabb alvást, növekvő energiaszintet eredményez. Évszázados hagyományai 

vannak azon sporttudományi vizsgálatoknak, melyek a rendszeres mozgás testi, lelki és szociális állapotunkra kifejtett 

pozitívumait igazolják. Ezek közül megemlítek néhányat: 

✓ az otthon előforduló és a munkával kapcsolatos stresszhelyzetek kezelésének fokozottabb képessége, 

✓ kevesebb depresszió és konkrét ok nélküli aggodalmaskodás, 

✓ csökkenő testi panaszok, 

✓ jobb emésztés és ritkább székrekedés, 

✓ nagyobb önbecsülés és önbizalom, 

✓ vonzóbb, karcsúbb alak, beleértve a testsúly hatékonyabb szabályozhatóságát, 

✓ erősebb csontrendszer, 

✓ az öregedési folyamat lassulása, 

✓ könnyebb terhesség és szülés, 

✓ nyugodtabb, mélyebb alvás, 

✓ fokozottabb koncentrálóképesség munkavégzés közben, valamint nagyobb kitartás a napi feladatok 

megoldásában, 

✓ ritkább fájdalmak és fájások, beleértve a hátfájásokat is, 

✓ biztosítja a magas véráramoltatást, 

✓ a testzsír feldolgozását folyamatosan végzi, 

✓ a koleszterinszint egyensúlyát elősegíti, 

✓ a testhőmérséklet szabályzásában szerepe van, 

✓ meggátolja az izmok gyengülését. 

Hogyan épül fel az edzés? 

Testünk méreteinek és arányainak módosítása kétféle szövettípus változtatásával képzelhető el. Ezek a zsírszövet és az 

izomszövet. 

A zsírszövet mennyiségét rendszerint csökkenteni igyekszünk testünkön, azaz fogyasztani szeretnénk. A fogyás a 

testünkön felszaporodott zsírpárnák csökkentésének folyamata, nem azonosítható a testtömeg általában való 

csökkenésével. Ez utóbbi esetben gyakran más, fontos szövetféleség (izomzat) is megcsappanhat, ami kerülendő. Sok 

sikeresnek kikiáltott fogyasztási módszer súlycsökkenést eredményező hatása izomvesztést is okoz, amit feltétlenül 

meg kell előznünk. Ne csak az elvesztett kilókat nézzük, hanem azt is, miből származik testünk tömegének csökkenése. 

A jó fogyasztási program, gyakorlatilag szinte kizárólagosan zsírvesztést kell, hogy eredményezzen, miközben 

izomzatunk megmarad, sőt akár fejlődhet is. A program életmódszertana pont ezt hivatott segíteni, szemben más 

diétákkal.  

A zsírszövetet „passzív” szövetféleségnek tekinthetjük, ami annyit jelent, hogy mérete növelhető, de akár csökkenthető 

is a fizikai munka teljes hiányában. Ágyban fekve elhízhatunk, de le is fogyhatunk. Mivel a zsír nem más, mint 

energiaraktár, a változás iránya a felvett tápanyagok mennyiségének függvénye. A kalóriadús étkezés hízást, a 

kalóriaszegény pedig fogyást eredményez. Bár az előbb említett változások fizikai aktivitás nélkül is lehetségesek, az 

egészséges fogyasztási módszer nem nélkülözheti a mozgást! A zsírszövet arányai, testünkön való elhelyezkedése, 

elrendeződése nem befolyásolható lényegesen. Hogy hova, és milyen mértékben hízunk, genetikai és hormonális 

hatások eredménye. A zsírszövet eltávolítása testünkről szintén örökletesen meghatározott program szerint zajlik. A 

fogyás lokalizációjának irányítása rendkívül nehéz feladat, így a helyi fogyasztás módszerei csak korlátozottan lehetnek 

hatásosak. 

Az izomszövet „aktív szövetféleség”, amely munkavégzés által gyarapodik, inaktivitás esetén sorvad. Ennek értelmében 

a test arányainak megváltoztatása elsősorban az izomzat fejlesztése által lehetséges. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, 

hogy azok az izmok, izomcsoportok, melyeket rendszeresen dolgoztatunk, fejlődnek, vastagodnak, míg az edzéshatás 

híján levők, megmaradnak eredeti méretükben, tónusukban. 

A mozgásban a fokozatosság az első számú szabály! 

Nem csak táplálkozási hibák figyelhetők meg testsúlyszabályozási programok végzése során. Gyakran történik meg a 

fogyást segítő mozgásprogram eltúlzása is. Túlsúlyosoknak, mozgáshiányban élőknek az átlagember számára kevésnek 

tűnő mozgásmennyiség is elegendő, sőt, gyakran sok is lehet. A súlytöbblet önmagában is mozgatórendszeri túlterhelést 
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okoz, ami nagyon könnyen végzetesen súlyossá válhat, ha fogyasztási szándékból még sporttal is tovább fokozzuk azt. 

Körültekintően kell ilyenkor megválasztanunk a mozgásformát, nehogy sérüléseket, túlterhelésből fakadó ártalmakat 

okozzunk. Súlyosan elhízottaknál a gyaloglás, kirándulás, vagy a vízben való mozgás javasolt első lépésben. Később, a 

testtömeg csökkenésének függvényében választhatunk bonyolultabb, intenzívebb feladatokat is. Ne feledjük, hogy a 

fogyasztás hosszú távú program, ne siettessük! 

Mi történik edzés során a testünkben? 

Mivel a mozgáshoz minden porcikád szükséges, így mindenhol vannak hatásai a testen belül. Az első számú és 

mindenért „felelős” az agyunk itt is, akár csak a hormonháztartásban. Az agy fizikai terhelés hatására endorfint és 

szerotonint termel, amelyek a jobb közérzetért és a fájdalomérzet csökkenéséért felelősek. Ezek a hormonok az okai, 

ha edzés után jobb kedvünk van. 

Milyen az optimális edzésmunka felépítése? 

Testmozgás közben végezhetünk kardió jellegű mozgásformákat és erősítő edzéseket. Kardió mozgás közben szoktunk 

sétálni, kocogni, úszni, bicajozni, futni, stb. Erősítőedzéseket otthon vagy edzőteremben tudunk végezni saját súlyos, 

illetve súlygépekkel. 

A testedzés minden alkalommal ugyanúgy épül fel: bemelegítés, fő rész, levezetés/nyújtás. 

A bemelegítés célja a szív és vérkeringési rendszer, az izmok, ízületek, valamint az idegrendszer előkészítése a 

terhelésre. Nem csak fizikális, hanem pszichés ráhangolódást is jelent. A bemelegítés alatt ügyelni kell arra, hogy az 

átmozgató gyakorlatoknál felülről lefelé haladunk végig az ízületeken, nem pedig össze-vissza. Először végrehajtunk 

mindent álló helyzetben vagy ülő helyzetben és ezt követően váltunk testhelyzetet. 

A fő rész tartalma függ az adott céltól, motivációtól, edzésnaptól. Ez a rész az edzésprogramban meghatározott 

terhelési paraméterekkel (edzéseszközök, ismétlésszám vagy időintervallum, stb.) végrehajtott munka, pontos 

végrehajtásokkal.  

A levezetés a fő résztől függ. Minél összetettebb és megerőltetőbb volt, annál alaposabban igényli a test a végén a 

regenerálódást és a lenyugvást. A keringési rendszer, a légzési rendszer, az idegrendszer is le kell lassuljon az intenzív 

állapotából. Kardió mozgás után a levezetés lehet nyújtás, szaunázás, masszázs.  Erősítő edzés után a levezetés lehet 

lassú kardió mozgás (5-10 perc), majd nyújtás, szaunázás, masszázs, stb. A levezetés pszichés szempontból is fontos, 

mert jó hangulatban kell befejezni. A levezetés tehát állhat ezekből: játékos feladatok, alacsony intenzitású kardió 

munka, nyújtó gyakorlatok, relaxáció, masszázs, szauna, fürdőzés. 

Alapfogalmak és instrukciók edzésgyakorlatok kivitelezésekor 

Szükséges eszközök: kézi súlyzó (2-3-4 kg közötti súly – kezdőknek 1-2 kg, haladóknak később 3-4 kg) vagy ennek 

hiányában vízzel töltött 1,5 literes ásványvizes palack, szőnyeg (polifoam, jógaszőnyeg), szék, lépcsőfok vagy step pad. 

Egy kezes kézi súlyzók: Többféle formájuk van (gömb, tárcsás, szögletes, cserélhető tárcsás).  Súlyuk 0,5-tól indul és 
akár 60 kg-ig is elmehet. Otthon értelemszerűn 0,5-1-2-3-4 kg-os súlyokat kezdőként elég tartani. Vannak olyan 
cserélhető tárcsás készletek, amelyek 10 kg-ig építhető fel tárcsa lapokból. Ezek ár szempontból sokszor gazdaságosak, 
mert külön-külön megvenni őket drágább lenne. Fejlődési lehetőségünk viszont adott akár 10 kg-ig. Ha nincs 
kézisúlyzód, akkor ásványvizes palackot is használhatsz, amelyet vagy vízzel, vagy homokkal tudsz megölteni. A kézi 
súlyzót könnyebb használni, de megteszi a 1,5-2 literes ásványvizes palackod is kezdetben. 
 
Fitnesz szőnyeg: bármilyen jóga, fitnesz, talajgyakorlathoz passzoló szőnyeg megteszi, ami kényelmes térdeléshez, 

kéztámaszhoz, hanyatt fekvéshez, oldalfekvéshez. Ha kemény padlón végzed a gyakorlatot, az kellemetlen lehet és a 

hatékonyságot is csökkenti. 

 

Gumilabda: egyszerűen felfújható strandlabda, gumilabda, ami egy kisebb focilabda méretű. 

Step pad vagy lépcső: ha van otthon step padod, az frankó. Ha nincs, akkor egy lépcső is megteszi a lakásban, a teraszon, 

a lépcsőházban. 

Szék vagy zsámoly: bármilyen stabil puff, szék segítségedre lesz néhány gyakorlat során. 
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Edzésterv instrukciók 

Minden edzést bemelegítéssel kezdj! Minden edzést nyújtással fejezz be! A nyújtás fejezetben tetszőlegesen válassz ki 

nyújtó gyakorlatokat az erre szolgáló fejezetből. Javasolt minden izomcsoportra elvégezni ezeket. A nyújtógyakorlatok 

grafikai elemei bemutatják, mely mozdulat mely izmodat segít lenyújtani. A bemelegítés és nyújtás kihagyhatatlan. 

Hiányukban nagy a sérülésveszély és az izomfejlődés is elmarad. Hatékony munkához az edzés mindhárom szakasza 

kötelező: bemelegítés, fő edzés szakasz, levezetés (nyújtás). A gyaloglás, a futópadon sétálás, a biciklizés vagy néhány 

bokakörzés NEM bemelegítés. A bemelegítés kizárólag a 4. oldalon bemutatott gyakorlatsorral végezhető, ha egyedül 

dolgozol a könyv alapján.  

Kezdőként ismerkedj meg a gyakorlatokkal. Olvasd el az összes grafikai ábra mellett sorakozó leírást, mert ezek 

tartalmazzák, hogyan kell helyesen végrehajtani a gyakorlatokat. Érdemes mindegyiket kipróbálnod külön-külön 

edzésterv nélkül, hogy el tudd dönteni, a gyakorlat megvalósítása mennyire okoz számodra nehézséget. A gyakorlásra 

mindig van lehetőséget. Egy-egy mozdulatot próbálgass, itt is érvényes a mondás: gyakorlat teszi a mestert. 

Légy óvatos, saját tempód, felkészültséged alapján végezz minden mozdulatot és ha fájdalmat érzel, lassíts vagy tarts 

szünetet. 

Edzéstervek alkalmazása 

Az edzéstervek mintaként szolgálnak, melyeket bármikor személyre tudsz szabni. A gyakorlatok között kedvedre 

válogathatsz, saját terveket alkothatsz. Javaslom, minden egyes gyakorlatot nézz át, próbálj ki és válaszd ki az abszolút 

kedvenceidet a munkafüzetben. 

Az edzéstervek tartalmaznak kezdő, középhaladó, haladó időintervallumot a gyakorlatok kivitelezésére. Nem 

ismétlésszámokat használok, hanem időzítést: 30 mp, 45 mp, 60 mp. Ahol ezt látod, az azt jelenti, hogy ennyi ideig kell 

a gyakorlatot egy körben végrehajtanod.  

Körök végrehajtása: egy kör az adott másodperc intervallum idejéig tart. Pl.: 3 kör, 30 másodperc azt jelenti, hogy 3-

szor 30 másodpercig fogod a gyakorlatot végrehajtani. A körök között tarts szünetet, 15-30-45-60 másodpercet. 

Erőnlétedtől függ. Kardió gyakorlatok esetén javaslok 60 másodperc szünetet tartani, de ha úgy érzed, elég kevesebb 

is, tapasztald ki a számodra optimális szünet idejét. 

Középhaladók, haladók emelhetik a körök intervallumát 60-90 másodperc közé is. 

Az edzéstervek nem tartalmazzák a bemelegítés és nyújtás gyakorlatait, de minden edzésterv mellé kötelező! A nyújtó 

gyakorlatok közül válassz ki 4-8 db nyújtógyakorlatot tetszés szerint a nyújtás fejezetben bemutatott gyakorlatok közül. 

A bemelegítést pedig most olvashatod. 

Bemelegítés 

1. Fejkörzés 6x mindkét oldalra  

2. vállkörzés 6x előre + hátra  

3. karkörzés előre + hátra 10x-10x  

4. alkarkörzés befelé-kifelé 10x-10x  

5. csukló körzés 10x 

6. csípőkörzés vállszéles terpeszben 6x mindkét oldalra  

7. törzs körzés 6x mindkét oldalra csípőre tett kézzel  

8. oldalra hajlítás 4-4x mindkettő oldalra 

9. térdkörzés zárt térddel 6x bokakörzés 6x lábanként 

 

 



 

 

Duciforradalom 
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Bicepsz – Karhajlítás egykezes súllyal, váltott karral, állva 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. 
Mindkét kezedben legyen 1-1 db egykezes 
súlyzó, tenyereid nézzenek előre. Hajlítsd 
be egyik kezedet úgy a mellkasod irányába, 
hogy a könyököd maximum csak egy kicsit 
mozduljon el előre, a felkar fixált legyen a 
törzseddel (csak az alkar mozogjon), majd 
engedd vissza a súlyt és ismételd meg a 
gyakorlatot a másik kezeddel is. A hajlító 
mozdulat legyen kicsit impulzív, a 
leengedés pedig lassabb, szinte érezd, ahogy 
„kibontod” lefelé az izmodat a pozícióból. 

Bicepsz – Koncentrált bicepsz-karhajlítás ülve 

 

 
Feladat:  
Ülj le egy székre vagy edzőpadra. A 
combjaidat tárd szélesre. Az egyik 
combodhoz szorosan érintsd hozzá 
felkarodat úgy, hogy az alkar szabadon 
mozogni tudjon és ráhajolsz a combodra 
(előre döntöd a törzsedet). A súly a lábak 
között szabadon mozog. Tenyeredben fogj 
egykezes súlyzót, majd alkarodat emeld a 
váll irányába ügyelve arra, hogy a felkar 
rögzítve marad a combhoz, tehát ne 
mozduljon el a helyéről. Csak az alkar 
mozog. Ellentétes oldalon is végezd el a 
mozdulatsort. 

Bicepsz – Karhajlítás egykezes súllyal befelé 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. 
Mindkét kezedben legyen 1-1 db egykezes 
súlyzó, tenyereid nézzenek befelé. Hajlítsd 
be egyik kezedet úgy, hogy a felkarodat 
tartod a törzsedhez szorítva, a karod a mell 
irányába felfelé indul el a mellkas előtt és 
felkarod párhuzamos lesz a csípőddel. A 
hajlító mozdulat legyen kicsit impulzív, a 
leengedés pedig lassabb, szinte érezd, ahogy 
„kibontod” lefelé az izmodat a pozícióból. 

Bicepsz – Karhajlítás kalapácstartásban egykezes súllyal  

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. 
Mindkét kezedben legyen 1-1 db egykezes 
súlyzó, tenyereid nézzenek befelé a 
combodhoz. Hajlítsd be egyik kezedet úgy, 
hogy a felkarodat tartod a törzsedhez 
szorítva, a karodat indítsd el a fejed 
irányába felfelé ívelve. Nem forog el a 
tenyér, marad a comb vonalával szembeni 
szögben. A hajlító mozdulat legyen kicsit 
impulzív, a leengedés pedig lassabb, szinte 
érezd, ahogy „kibontod” lefelé az izmodat 
a pozícióból. 
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Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. A 
kezedben legyen 1 db egykezes súlyzó, két 
végét mindkét kezeddel fogva vagy használj 1 
db tárcsás súlyt. Kiinduló pozíció, hogy a 
csípőd előtt enyhén hajlított karokkal tartod 
a súlyt. A felkarodat szorosan tartsd mindkét 
oldalon a törzsedhez. A karjaidat egyszerre 
kezd el felfelé emelni a mellkasodra, majd 
engedd vissza csípőig. A hajlító mozdulat 
legyen kicsit impulzív, a leengedés pedig 
lassabb, szinte érezd, ahogy „kibontod” lefelé 
az izmodat a pozícióból. 

Bicepsz – Karhajlítás kétkezes súllyal 

 
 
Feladat:  
Ülj le egy székre. Mindkét kezedben legyen 1-
1 db egykezes súlyzó, tenyereid nézzenek 
előre. Hajlítsd be mindkét kezed úgy, hogy a 
könyököd maximum csak egy kicsit 
mozduljon el előre, maradjon fixált a felkar a 
törzseddel, majd engedd vissza a súlyt és 
folyamatosan ismételd a gyakorlatot. A 
hajlító mozdulat legyen kicsit impulzív, a 
leengedés pedig lassabb, szinte érezd, ahogy 
„kibontod” lefelé az izmodat a pozícióból. 

Bicepsz – Karhajlítás egykezes súllyal ülő helyzetben 

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. 
Kiinduló pozíció, hogy 1-1 db kézisúlyt a 
mellkasod előtt tartasz, miközben a tenyered 
előre (lefelé a talajra) néz és a felkarodat 
szorosan illeszted (fixálod) a törzsedhez. 
Told lefelé a súlyokat, miközben a felkar 
fixen marad, tehát csak könyöktől lefelé 
mozog az alkar. A letoló mozdulat legyen 
kicsit impulzív, a felhúzás pedig lassabb, 
szinte érezd, ahogy „kibontod” felfelé 
emelve az izmodat a pozícióból. 

Bicepsz – Letolás egykezes súllyal 

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. Mindkét 
kezedben legyen 1-1 db egykezes súlyzó, 
tenyereid nézzenek előre (azaz felfelé). 
Hajlítsd be mindkét kezedet mellkas irányába 
úgy, a felkarod szorosan fixált a törzsedhez. 
A mellkas előtt állítsd meg a mozdulatot, 
fordítsd meg a kezedet úgy, hogy a kézfejed 
felfelé, a tenyered lefelé mutat, s told le a 
felkarodat a comb irányába. Itt két kézzel 
egyszerre végzel felhúzó és fordítottan letoló 
mozdulatsort. Tehát 1. felhúzás mellhez, 2. 
kézfej lefelé fordítása és 3. letolás combhoz. 

Bicepsz – Kombinált felhúzás & letolás egykezes súllyal 

 
 



Duciforradalom Mentorprogram| Edzésforradalom                                        Bicepsz & tricepsz & váll gyakorlatok 

 

 
8 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

Tricepsz - Tolódzkodás széken 

 

 
Feladat:  
Támaszkodj meg a tenyereiddel egy széken 
úgy, hogy a könyökeid hátrafele néznek, a 
tenyered pedig előre. A törzsed legyen 
függőleges. A lábaidat helyezd úgy, hogy 
behajlítva legyenek és talpad a földön vagy 
lehetnek teljesen nyújtva is és a sarkadon 
támaszkodnak. Kezd el süllyeszteni a 
törzsed, az alkarod nem mozdulhat meg és 
a törzsednek végig függőlegesnek kell 
lennie. Addig ereszkedj, míg a felkarod 
vízszintesbe nem kerül (90 fokot zár be az 
alkarral), itt tartsd meg magad, majd nyomd 
vissza a tested a kiinduló helyzetbe. 

Tricepsz – Törzsemelés  

 

 
Feladat:  
Kiindulásként ereszkedj le a földre úgy, 
hogy a tenyereiden támaszkodsz, a felkarod 
párhuzamos a talajjal, a hasad és combod 
szorosan érinti a talajt. A karoddal emelkedj 
el, nyomd ki magad csípőig, miközben a 
medencétől lefelé a tested nem emelkedik el 
a talajról. Ezután engedd vissza a karodat 
kiinduló pozícióba. Karból dolgozz! 

Tricepsz – Tricepsz nyújtás egykezes súllyal 

 

 
Feladat:  
Tarts a fejed fölött egy kézzel 1 db súlyzót 
vagy 1,5 literes ásványvizes palackot úgy, 
hogy felkarjaid a lehető legközelebb 
legyenek a füledhez. Ereszd hátra a 
palackot a hátad mögé, majd újra emeld 
vissza fel a karjaid kinyújtott állapotáig. 
Felkarjaid eközben végig maradjanak 
függőleges helyzetben, mozdulatlanul a fül 
mellett. Törzseddel ne dőlj hátra a gyakorlat 
közben és a karjaid ne húzzanak hátrafelé. 
Szorosan tartsd a karokat a fülhöz nyomva, 
hogy azok ott rögzüljenek. 

Tricepsz – Tricepsz nyújtás kétkezes fogással ülő helyzetben 

 

 
Feladat:  
Ülj le egy székre. Tarts a fejed fölött két 
kézzel 1 db súlyzót vagy 1,5 literes 
ásványvizes palackot úgy, hogy felkarjaid a 
lehető legközelebb legyenek a füledhez. 
Ereszd hátra a palackot a hátad mögé, majd 
újra emeld vissza fel, a karjaid kinyújtott 
állapotáig. Felkarjaid eközben végig 
maradjanak függőleges helyzetben, 
mozdulatlanul a fül mellett. Törzseddel ne 
dőlj hátra a gyakorlat közben és a karjaid ne 
húzzanak hátrafelé. Szorosan tartsd a 
karokat a fülhöz nyomva, hogy azok ott 
rögzüljenek. 
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Feladat:  
Vegyél a kezedbe 1-1 db kézi súlyzót. Állj 
zárt állásba, a törzsedet döntsd előre, a 
karjaid a törzsed mellett helyezkedjenek el. 
A felkarod párhuzamos legyen a talajjal. 
Rugózz egyet, miközben a kézisúlyzót 
hátrafelé indítod és nyújtsd ki a karodat, 
majd hozd vissza a mellkasod vonalába. 

Tricepsz – Tricepsz rúgás 

 
 
Feladat:  
Mindkét kezeddel fogj meg 1-1 db kézi 
súlyzót, enyhén hajlítsd be a térdeidet és a 
csípődet, miközben a hátad egyenes, de 
párhuzamos a talajjal. A könyöködet tartsd 
enyhén hajlítva, befelé néző tenyérrel. 
Emeld a karjaidat oldalra, amíg a két 
könyököd a vállaiddal egy vonalba nem 
kerül. Engedd le a súlyzókat, majd ismételd 
meg a gyakorlatot. 

Váll – Oldalemelés döntött törzzsel 

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. A 
kezedben legyen 1 db egykezes súlyzó, két 
végét mindkét kezeddel fogva vagy használj 
egy tárcsás súlyt. Kiinduló pozíció, hogy a 
mellkas előtt enyhén hajlított karokkal 
tartod a súlyt. A felkarodat szorosan tartsd 
mindkét oldalon a törzsedhez. A tárcsát vagy 
két kézzel fogott súlyzót forgasd el jobbra 
„ütközésig”, majd balra is tedd ugyanezt és 
felváltva ismételd. 

Váll – Kétkezes forgatás 

 
 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Fogd meg a kézi 
súlyzókat a vállad két oldalával 
párhuzamosan döntve. A tenyerek lefelé 
néznek. Legyen az alkarod párhuzamos a 
talajjal. Emeld fel úgy a karodat, hogy a 
felkar nem mozdul, rögzítve marad és csak 
kifordítod a felkart az ég irányába. Ezután 
engedd vissza szintén derékszögig. 

Váll – Derékszögű emelés 
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Váll (tricepsz is) – Vállból nyomás befelé néző tenyerekkel 

 

 
Feladat:  
Állj meg egyenesen vállszéles terpeszben. 
Mindkét kezedben legyen 1-1 db súlyzó vagy 
palack. Mindkét súlyzót helyezd a füled 
vonalába. Tenyereid nézzenek az arcod 
irányába. Nyomd ki mindkét karod egy 
enyhe íves vonalban a fejed fölé, majd a 
súlyzókat engedd vissza ismét a füled 
vonalába. 

Váll – Döntött törzsű váll evezés egykezes súllyal 

 

 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Hajlítsd be egy 
kicsit a térdeidet, engedd le a karod, bennük 
a súlyzókat. Kicsit dőlj előre, de egyenes 
háttal és enyhén hajlított térdekkel húzd fel 
a súlyzókat a két oldalad mellé, majd 
engedd vissza azokat a kiinduló helyzetbe. 

Váll - Oldalemelés 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben, 
mindkét karod legyen a törzsed mellett és   
mindkét   kezedben   legyen   1-1 db súlyzó 
vagy palack. A karjaid legyenek csak enyhén 
hajlítva, tenyereid egymás felé nézzenek. 
Emeld fel mindkét karod oldaltartásba, de 
ügyelj arra, hogy a könyököd mindig feljebb 
legyen, mint a kézfejed és kicsi megtartás 
után engedd vissza a palackokat a tested 
mellé. Azt kell érezned, hogy könyökből 
húzód és nem nyakból indul a gyakorlat. 

Váll – Vállból nyomás előre néző tenyerekkel ülő helyzetben 

 

 
Feladat:  
Ülj le egy székre vagy padra. A hátad legyen 
egyenes, ne dőlj hátra. Mindkét kezedben 
legyen 1-1 db súlyzó vagy palack. Mindkét 
súlyzót helyezd a füled vonalába úgy, hogy 
a felkarod merőlegesen zárjon be 90 fokot 
a törzseddel (1. kép). Tenyereid nézzenek 
előre, azaz legyenek párhuzamosak a 
füleiddel. Nyomd ki mindkét karod egy 
enyhe íves vonalban a fejed felé, majd a 
súlyzókat engedd vissza a füled vonalába. A 
gyakorlat kivitelezése akkor helyes, ha 
visszaengedéskor nem megy a karod 90 fok 
alá, azaz ne engedd le a karjaidat. 
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Feladat:  
Kiinduló helyzet: fogj meg 1-1 db kézi 
súlyzót a törzsed mellett lazán kinyújtott 
karjaidban. Emeld meg felfelé a válladat, 
majd engedd vissza. 

Tricepsz - Vállhúzás 

 
 
Feladat:  
Kiinduló helyzet: állj enyhén behajlított 
térdekkel, fogj meg 1-1 db kézi súlyzót 
befelé néző tenyérrel. Emeld fel a karodat 
robbanékony mozdulattal a fejed fölé, 
szorosan a füled mellett. Ebből a 
pozícióból guggolj le annyira, hogy a 
combod 90 fokot zárjon be a sípcsontoddal 
és a csípődet kicsit told hátra, mintha le 
akarnál ülni, miközben engedd le a 
súlyzókat válladig. Amikor felállsz, újra 
nyújtsd ki a karjaidat kissé robbanó 
mozzanattal. 

Váll – Fej fölé nyomás guggolásból 

 
 
Feladat:  
Mindkét kezedbe fogj 1-1 db súlyzót és 
tedd őket a combod elé, befelé néző 
tenyérrel. Emeld fel váltott karral a 
súlyzókat előre és felfelé, amíg a két 
felkarod a mozgás felső pontján a talajjal 
párhuzamos nem lesz. Engedd le a 
karjaidat, egymással ellentétes mozgással. 

Váll – előreemelés váltott karral 

 
 
Feladat:  
Kiinduló helyzetben állj vállszélesnél 
szélesebb terpeszben, fogj 1-1 db 
kézisúlyzót és tárd szét a karodat 90 fokos 
szöget bezárva a törzseddel. A tenyerek 
előre néznek. Végezz ebből a pozícióból 
guggolást úgy, hogy a karjaidat összezárod 
magad előtt, kinyújtott karral. Tartsd meg a 
pozíciót, az alkar derékszögben van, a 
felkart húzd magad felé változatlan 
tenyérállásban, majd engedd vissza újra 
nyújtó pozícióba. Ezután állj fel és tárd 
szélesre a karodat. Ezt a ritmust ismételd. 

Váll – Tárogatás guggolással kombinálva 
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Váll – Emelés alkaron támaszkodva 

 

 
Feladat:  
Ereszkedj le a földre úgy, hogy az alkarodra 
támaszkodsz és a törzsed eltávolodik a 
talajtól. Kiinduló helyzeted, hogy magad 
előtt kinyújtott karral tartod a súlyt. Ebből 
a karhelyzetből emeld fel a karodat felfelé, 
hogy teljesen merőleges legyen a törzsedre, 
majd engedd vissza a kiinduló helyzetbe. A 
másik oldaladra is fordulj és ismételd meg. 

Váll – Csecsemő póz 

 

 
Feladat:  
Térdelj le a talajra. Ülj rá a lábszáradra, 
hajolj rá a térdeidre a mellkasoddal és 
nyújtsd ki mindkét kezed szorosan a füled 
mellett. Ebben a pozícióban a jobb kezedet 
emeld meg, majd engedd vissza. Majd a bal 
kezedet emeld még és engedd vissza. 

Váll – Fej fölé emelés törzsfordítással 

 

 
Feladat:  
Fogj meg mindkét kezeddel 1-1 db súlyzót. 
A tenyered nézzen az arcod felé. 
Vállszélességénél kicsit szélesebben állj. 
Kiinduló helyzet a derékszögben zárt kar 
mellszélességnél. Az egyik alkarodat emeld 
a füled mellett a vállad fölé úgy, hogy 
közben a törzsedet oldalra billented, majd 
egyenesedj vissza, s leengedés közben 
nyújtsd felfelé a másik karodat és ezt a 
ritmikát folytasd ellentétesen a két karral és 
törzzsel is. 

Váll - Fej fölé emelés váltott karral 

 

 
Feladat:  
Fogj meg mindkét kezeddel 1-1 db súlyzót. 
A tenyered nézzen befelé. Vállszélességénél 
kicsit szélesebben állj. Kiinduló helyzet a 
derékszögben zárt kar mellszélességnél. Az 
egyik alkarodat emeld a füled mellett a 
vállad fölé, majd leengedés közben nyújtsd 
felfelé a másik karodat és ezt a ritmikát 
folytasd ellentétesen a két karral. 
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Feladat:  
Fogj meg egyik kezeddel 1 db súlyzót, a 
másik kezedet tedd csípőre, a tenyered 
nézzen befelé. Vállszélességénél kicsit 
szélesebben állj. Kiinduló helyzet a 
derékszögben zárt kar mellszélességnél. Az 
alkarodat emeld a füled mellett a vállad fölé 
és nyújtsd kiteljesen a karodat. Ha végeztél, 
a másik karoddal is gyakorold. 

Tricepsz – Fej fölé emelés egy kézzel 

 
 
Feladat:  
Mindkét kezedbe fogj 1-1 db súlyzót és 
tedd őket a combod elé, befelé néző 
tenyérrel. Emeld a súlyzókat előre és 
felfelé, amíg a két felkarod a mozgás felső 
pontján a talajjal párhuzamos nem lesz. 
Engedd le a karjaidat. 

Váll – Előreemelés egykezes súlyzóval 

 
 
Feladat:  
Enyhén hajlítsd be a térdeidet és a csípődet, 
miközben a hátad egyenes párhuzamos a 
padlóval. A könyöködet tartsd enyhén 
hajlítva, befelé néző tenyérrel. Emeld a 
karjaidat oldalra, amíg a két könyököd a 
vállaiddal egy vonalba nem kerül, majd 
ereszd vissza. 

Váll – Oldalemelés saját testsúllyal 

 
 
Feladat:  
Fogj meg mindkét kezeddel 1-1 db súlyzót. 
A tenyered nézzen befelé. 
Vállszélességénél kicsit szélesebben állj. 
Kiinduló helyzet a derékszögben zárt kar 
mellszélességnél. Mindkét alkarodat emeld 
a füled mellett a vállad fölé, miközben a 
törzsed stabilan egyenes marad, majd 
engedd vissza. 

Váll – Fej fölé emelés páros karral 

 
 



 
 

 

 

Hogyan működnek az izmok? 

A legfőbb izmunk a vázizom. A csontvázhoz kapcsolódnak, és akaratlagosan tudjuk mozgatni őket. Rostjaik a központi 

idegrendszer által irányított mozgatóidegeken keresztöl érkező ingerületek parancsainak engedelmeskednek. Gyakran 

párban működnek egy-egy ízület két oldalán, így befolyásolják a mozgás irányát. Az idegimpulzusok hatására az 

izomrostok az ínak közvetítésével meghúzzák a csontokat, így késztetik mozgásra az adott testrészt. 

Mi irányítja a mozgást? 

Az agy, az idegrendszer perifériális része és a hormonrendszer együttesen teszik lehetővé és koordinálják a futás közben 

végbemenő akaratlagos és automatikus mozgásokat, emellett fontos szerepet játszanak a szervezet belső egyensúlyának 

fenntartásában is. Az agy a szervezet irányítóközpontja. A gerincvelőn és a perifériás idegrendszeren keresztül küld és 

fogad üzeneteket. A perifériás idegrendszer működését tekintve két részre különül: a szomatikus idegrendszerhez 

tartoznak a vázizmok akaratlagos mozgásait szabályozó érző-és mozgatóidegek, a vegetatív idegrendszer pedig az 

automatikus folyamatokat, így a légzést, a testhőmérsékletet, valamint a szívverést szabályozza. 

Hogyan mozgunk? 

A homloklebeny hátsó részén található motoros kéreg szabályozza az akaratlagos és az automatikus mozgásokat 

lehetővé tevő izomműködéseket. A gerincvelő, majd a perifériás idegek motoros neuronjain keresztül haladó idegi 

impulzusok utasítják az izmokat összehúzódásra vagy elernyedésre. 

Mik az ízületek? 

A csontok összeköttetéseit ízületnek nevezzük. Az egymáshoz illeszkedő csontokat néhol rostos hártyák kapcsolják 

össze, vagy porcos kapcsolatok vannak köztük, de gyakran zárt ízületi tokban lévő ízületi folyadék biztosítja az 

illeszkedő csontok súrlódásmentes mozgását. A legtöbb mozgékony ízületben a kapcsolódó csontvégek ízületi 

folyadékkal töltött tokokban vannak. A folyadék csökkenti a súrlódást, és intenzívebb mozgást tesz lehetővé. A 

csontvégeket sima, tömör porcréteg fedi, így kis súrlódással képesek egymáson elcsúszni. Az ízületi tokot alkotó 

kötőszövet segíti a mozgást, megakadályozza a csontok kimozdulását. Az ízületek között és az ízületen belül található 

szalagok tartják össze a csontokat. 

A boka és lábfej 

Lépéseink a boka és a lábfej mozgásán alapulnak. Stabil bázist képeznek, erőt adnak az elrugaszkodáshoz. A lábfej 

szalagjai boltívszerűen, háromszög alakban rendeződnek el a talpat merevítő rostkötegek felett. Ennek a felépítésnek 

köszönhetően a lábfej egyszerre működik emelőként, miközben a lábszár a rá ható erők csillapításából átvált 

gyorsítóműködésbe, illetve az elrugaszkodás pillanatában működik rugóként is. 

A térd 

A térd a test legnagyobb ízülete. A sípcsont és a szárkapocscsont itt találkozik, elől a térdkalács fedi. Mivel hajlékonynak 

kell lennie, rendkívül érzékeny a sérülésekkel szemben. 

A csípő 

A combcsont feje a medencecsont vápájába illeszkedik a csípő tájékán. Felépítése széles mozgástartományt tesz 

lehetővé, legfontosabb feladata a stabilitás megőrzése, hiszen neki kell viselni a testsúlyt állás és gyaloglás közben. 

A medence 

A medencét a két nagy, meghajlított csípőcsont és a farokcsont alkotja. Elemeit három ízület és erős szalagok szövedéke 

tartja össze. A medence támasztja a felsőtest súlyát, amikor ülünk, és közvetíti e súlyt a lábak felé, amikor állunk. 

A törzs 

A törzs egyes izmai a test középtengelye mentén találhatók, feladatuk összehangolni a felső- és az alsótest mozdulatait. 

A törzset a gerinc támasztja. 

A gerinc 

A gerinc három szakasza a nyaki, háti és ágyéki régióra osztható. A testsúly tartópillére, emellett védelmezi a gerincvelőt.  



 

 

Duciforradalom 

Has gyakorlatok 
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Has – Térdfelhúzás ülve 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Az alkarodat támaszd ki, 
így a felsőtested felemelkedik kevesebb, 
mint 90 fokban. A kinyújtott lábadat 
enyhén hajlítsd be. Húzd a mellkasod 
irányába, majd told vissza. 

Has – Csípő távolítás fekve 

 

 
Feladat:  
Helyezkedj oldalfekvésbe úgy, hogy a fejed 
alatt egyenesen kinyújtod az alul lévő 
kezedet. A másik kezedet tedd lazán a 
csípődre. A felül lévő lábadat emeld felfelé 
csípőből, majd engedd vissza. A másik 
oldalra is végezd el a gyakorlatot. 

Has – Hasprés ellentétes térdhúzással mindkét oldalra 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A kezed tedd tarkódra, 
majd a felső tested emeld fel a padlóról úgy, 
hogy a lapockáid kb. 3-5 cm-re 
távolodjanak el a talajtól. Közben végezz 
egy oldalirányú fordulást, azaz 
törzsfordítást is. Próbáld meg először a 
jobb válladat közelíteni a bal térdedhez és 
mindig ereszkedj vissza a földre. Végezd el 
a mozdulatsort a másik irányba is. A 
törzsemelésen legyen a hangsúly. 

Has – Törzsfordítás fekve 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Húzd fel a térdeidet, a 
talpad rögzüljön a talajon. Forgasd el a 
törzsedet fekvő helyzetben balra, majd 
jobbra és ezt a mozdulatsort ismételd. 
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Feladat:  
Feküdj hanyatt, a talpaid legyenek a padlón 
vagy a lábadat tedd fel pl. egy edzőpadra. A 
kezed tedd tarkódra, majd a felső tested 
emeld fel a padlóról úgy, hogy a lapockáid kb. 
3-5 cm-re távolodjanak el a talajtól, majd 1 
másodpercig tartsd meg ezt a pozíciót és 
lassan engedd vissza magad a talajra. 

Has - Hasprés 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A kezeidet emeld fel a 
mellkassal párhuzamosan kinyújtva. A 
térdeidet hajlítsd be. Emeld meg a lábaidat 
párban, közelítsd őket a mellkas irányába, 
majd engedd vissza azokat a talajra. 

Has – Páros lábemelés hasgyakorlatban 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A térdeidet hajlítsd be, a 
kezeidet tedd tarkóra. Emeld fel a törzsedet a 
földtől, miközben a lábaidat is a mellkashoz 
húzod párosan. Majd ereszkedj le a 
törzseddel és a lábaidat is helyezd vissza a 
talajra. Ezt a mozdulatsort ismételd. 

Has – Hasprés páros térdhúzással 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt, majd emeld fel a törzsedet, 
miközben a térdeidet behajlítod és a talpaid 
a talajhoz rögzülnek. Forgasd el a törzsedet 
balra, majd jobbra és ezt a mozdulatsort 
ismételd. 

Has – Törzsfordítás ülve 
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Has - Hasprés emelt törzzsel & lábbal, ellentétes térdhúzással  

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A kezeidet tedd tarkódra, 
majd a felső tested emeld fel a padlóról úgy, 
hogy a lapockáid kb. 3-5 cm-re 
távolodjanak el a talajtól. Tartsd ezt a 
pozíciót. Közben végezz egy oldalirányú 
fordulást, azaz törzsfordítást is. Próbáld 
meg először a jobb válladat közelíteni a bal 
térdedhez, majd végezd el a mozdulatsort a 
másik irányba is. A törzsemelésen legyen a 
hangsúly, miközben a törzs végig a 
levegőben van. A 35-ös gyakorlat párja, 
ahol a talajra visszaereszkedünk, itt nem. 

Has - Toe Taps keresztben 

 

 
Feladat:  
Feküdj a hátadra, a kezeidet pedig helyezd 
a tarkódra. A lábaidat keresztezd. Emelkedj 
el a padlótól hasprést végezve, majd 
ereszkedj vissza a talajra. 

Has – Nyújtott lábas felhúzás felüléssel 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A karjaidat nyújtsd ki a 
törzs mellett a combok irányába. A lábakat 
is nyújtsd előre. Kölcsönös mozdulattal 
emelkedj fel a padlóról a combok irányába, 
miközben a kinyújtott lábaidat felhúzod a 
mellkashoz, majd engedd vissza a lábadat 
nyújtott pozícióba és helyezd vissza a 
törzsedet a talajra. 

Has - Hasprés emelt törzzsel, ellentétes térdhúzással  

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A kezed tedd tarkódra, 
majd a felső tested emeld fel a padlóról úgy, 
hogy a lapockáid kb. 3-5 cm-re 
távolodjanak el a talajtól. Tartsd ezt a 
pozíciót. A térdeidet húzd fel, a talpad 
rögzüljön a talajhoz. Közben végezz egy 
oldalirányú fordulást, azaz törzsfordítást. 
Próbáld meg először a jobb válladat 
közelíteni a bal térdedhez, majd végezd el a 
mozdulatsort a másik irányba is. A 
törzsemelésen legyen a hangsúly, miközben 
a törzs végig a levegőben van, a másik láb 
pedig a talajon. A 41-es gyakorlat párja, ahol 
mindkét láb a levegőben marad. 
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Feladat:  
Feküdj hanyatt. Hajlítsd be lábaidat, a 
talpad rögzüljön a talajon. Tedd a kezedet a 
mellkasod előtt keresztbe. Végezz felülést. 
A hátadat picit görbítsd. Arra koncentrálj, 
hogy a mellkasodat közelítsd a térded felé. 

Has – Felülés keresztezett kézzel 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A kezeidet helyezd el a 
törzseddel párhuzamosan kinyújtva. A 
lábaidat emeld meg, távolítsd el a 
combokat, majd közelítsd őket újra 
egymáshoz. 

Has – Tárogatás hanyatt fekvésben 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A jobb karodat helyezd 
tarkóra. A jobb térdedet húzd fel, a talpad 
rögzüljön a talajon. A bal lábadat enyhén 
hajlítva tartsd a padlón. A talajon lévő 
lábbal ellentétes jobb karodat közelítsd a 
talajon lévő lábadhoz hasprés mozdulattal, 
majd ereszkedj vissza a talajra. Végezd el az 
ellentétes láb, - és kézpárral is. 

Has – Ellentétes hasprés 

 
 
Feladat:  
Helyezkedj oldalfekvésbe úgy, hogy a fejed 
alatt lévő karodat hozzányomod a 
mellkasodhoz, a tenyereddel átkulcsolod a 
csípődet és a fejed nem fekszik a talajon, 
hanem felemeled. A másik kezedet tedd 
lazán a tarkódra. Mindkét lábadat nyújtsd ki 
egyenesen. A felül lévő lábadat emeld 
felfelé csípőből, majd engedd vissza. A 
másik oldalra is végezd el a gyakorlatot. A 
34-es feladat párja. 

Has - Csípő távolítás fekve emelt fejjel 
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Has - Lábmozgatás 

 

Feladat:  
Feküdj a padlóra kinyújtott lábakkal. A 
kezedet helyezd a törzsed mellé vagy a 
popsid alá is helyezheted. Mindkét lábadat 
emeld néhány centiméterrel a föld felé, 
majd kezd el mindkettőt váltakozva 
mozgatni felfelé és lefelé is. 

Has - Felülés hajlított térddel 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Hajlítsd be lábaidat, a 
sarkad rögzüljön a talajon. Tedd a kezedet 
a lazán a tested mellé, a mozdulat közben 
pedig engedd a testeddel mozogni. Végezz 
felülést. A hátadat picit görbítsd. Arra 
koncentrálj, hogy a mellkasodat közelítsd a 
térded felé. 

Has – Pók plank 

 

 
Feladat:  
Vedd fel a plank pozíciót. A karjaidat 
nyújtsd ki, tenyereid nézzenek előre. A 
lábfejeddel emelkedj a talajra. A jobb 
lábadat húzd fel a jobb karodig, majd 
engedd vissza. Ezután a bal lábadat húzd fel 
a bal karodig, majd engedd vissza. 

Has – Térdhúzás haspréssel állva 

 

 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. A kezedet 
helyezd tarkóra. Emeld fel a bal lábadat és 
közelítsd hozzá a jobb karodat. Ezután 
emeld fel a jobb lábadat és közelítsd hozzá 
a bal lábadat. 
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Feladat:  
Feküdj hanyatt. Emeld fel a térdeidet úgy, 
hogy a sípcsontod párhuzamos legyen a 
talajjal. Tartsd meg így a lábadat. A kezedet 
nyújtsd ki a fej mellett. Végezz hasprést 
nyújtott kézzel, majd ereszkedj vissza. 

Has – Hasprés felhúzott térdekkel 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A karjaidat emeld fel a 
mellkasod fölé kinyújtva. Mindkét lábadat 
nyújtsd ki a talajon. A jobb lábadat emeld 
fel a mellkas irányába, a bal láb mozdulatlan 
maradjon. Cserélj, a bal lábadat emeld fel a 
mellkas irányába, a jobb láb mozdulatlan 
maradjon. Ritmusosan váltogasd. 

Has – Hasprés váltott térdhúzással 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt kinyújtott lábakkal. A 
kezeidet is nyújtsd ki, fogj közre egy kisebb 
labdát. Ikermozdulattal emeld fel a 
mellkasodat a labdával együtt a combok 
irányába és a lábaidat párhuzamosan emeld 
fel a talajról a mellkas irányába, majd 
ereszkedj vissza a talajra. 

Has – Labdás felülés páros lábemeléssel 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Forgasd befelé a lábfejedet 
úgy, hogy enyhén hajlított a lábad. Kezeidet 
nyújtsd ki magad előtt. Emelkedj fel a 
talajról a combok irányába, majd ereszkedj 
vissza a talajra. 

Has – Cross fitt felülés 
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Has – Lábemelés hason fekve ellentétes irányban 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra. Enyhén tárd szét a lábaidat. 
A kezedet nyújtsd ki a fejed mellett. A jobb 
lábadat és a bal karodat emeld fel, majd 
ereszd vissza a talajra. Ezután a bal lábadat 
és a jobb karodat emeld fel, majd ereszd 
vissza a padlóra. 

Has – Lábemelés hason fekve páros lábbal 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra. Zárd össze a lábaidat. A 
kezedet helyezd az állad alá összekulcsolva. 
Emeld fel a mellkasodat a földtől, 
miközben mindkét lábadat is egyszerre 
felemeled a padlóról. Majd ereszkedj vissza 
a talajra. 

Has – Plank ellentétes irányú vállérintéssel 

 

 
Feladat:  
Vedd fel a fekvőtámasz pozíciót. A 
karjaidat nyújtsd ki, tenyereid nézzenek 
előre. A lábfejeddel emelkedj a talajra. A 
jobb tenyereddel érintsd meg a bal válladat, 
miközben a bal karodra helyezed a 
támasztó súlyt. Válts kart, a bal tenyereddel 
érintsd meg a jobb válladat, miközben a 
jobb karodra helyezed a támasztó súlyt.  

Has – Hegymászó plank 

 

 
Feladat:  
Vedd fel a fekvőtámasz pozíciót. A 
karjaidat nyújtsd ki, tenyereid nézzenek 
előre. A lábfejeddel emelkedj a talajra. 
Kezdj el hegymászó, bicikliző 
mozdulatokat végezni befelé váltott lábbal.  
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Feladat:  
Állj meg plank pozícióban. Az alkarodat 
tedd a talajra, a lábujjaiddal emelkedj fel. 
Feneked ne menjen ég felé és a hasad se 
essen le a talajra. Tartsd meg a pozíciót. 

Has - Plank 

 
 
Feladat:  
Feküdj a jobb oldaladra. A jobb alkarodat 
tedd le a talajra, a könyököd éppen a vállad 
alá kerüljön. A lábaidat nyújtsd ki, a felül 
lévő lábad pontosan az alul lévőre kerüljön. 
Emeld fel a felsőtestedet, egyenesítsd a 
gerincedet, hogy a csípő egyenes vonalat 
képezzen a felsőtesteddel. A hasizmaid 
szorításával tartsd ki a mozdulatot. Végezd 
el a bal oldaladon is. 

Has – Oldalsó plank 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A lábaidat emeld fel úgy, 
hogy derékszöget zárjanak be a talajjal, 
nyújtsd ki őket. Kezeidet nyújtsd fel a 
magasba. Ebből a pozícióból emeld fel a 
törzsedet a felemelt lábak felé, majd 
ereszkedj vissza a talajra. 

Has – Lábfej érintés 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Emeld meg a csípődet úgy, 
hogy a lábszáraid majdnem derékszöget 
zárnak be a talajjal. Ebben a pozícióban 
nyújtsd ki a bal lábadat, majd ereszd vissza 
kezdő pozícióba. Ezután nyújtsd ki a jobb 
lábadat, majd ereszd vissza kezdő 
pozícióba. 

Has – Csípőemelés nyújtott lábbal 
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Has – Planck Jack 

 

 
Feladat:  
Kerülj plank pozícióba és egyensúlyozz az 
alkarjaidon, valamint a lábujjaidon. Feszítsd 
meg a hasadat úgy, hogy a tested egyenes 
legyen a fejedtől teljesen a sarkadig és a 
lábaidat közel tartod egymáshoz. Tartsd a 
törzsedet stabilan, a lábaidat pedig helyezd 
át egymástól távol. Majd újra helyezd a 
lábaidat szűk terpeszbe. Ezt a közelítő, 
távolító lábmozdulatot ismételd. 

Has – Repülő plank 

 

 
Feladat:  
Állj meg plank pozícióban. Az alkarodat 
tedd a talajra, a lábujjaiddal emelkedj fel. 
Feneked ne menjen ég felé és a hasad se 
essen le a talajra. Emeld fel a jobb lábadat, 
és a bal kezdet. A bal láb hátra, a jobb kéz 
előre irányul. Tartsd meg a pozíciót 
 

Has – Plank egy lábbal 

 

 
Feladat:  
Állj meg plank pozícióban. Az alkarodat 
tedd a talajra, a lábujjaiddal emelkedj fel. 
Feneked ne menjen ég felé és a hasad se 
essen le a talajra. Emeld fel a jobb lábadat, 
és tartsd meg a pozíciót. Majd engedd 
vissza, s cserélj a bal lábadra. 
 

Has – Plank tolás 

 

 
Feladat:  
Állj meg plank pozícióban. Az alkarodat 
tedd a talajra, a lábujjaiddal emelkedj fel. 
Feneked ne menjen ég felé és a hasad se 
essen le a talajra. Ebből a pozícióból emeld 
fel a csípődet a magasba, majd engedd 
vissza a plank kiinduló pozícióba. 
 

 



 

 

Duciforradalom 

Hát gyakorlatok 
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Hát – Döntött törzsű evezés egykezes súlyzóval váltott kézzel 

 

 
Feladat:  
Hajlítsd a térdeidet, és vedd fel a súlyzókat, 
a tenyerek nézzenek befelé. Egyenes háttal 
és enyhén hajlított térdekkel húzd fel az 
egyik karodat az oldalad mellé, a mozdulat 
tetején szorítsd össze a lapockáidat. 
Engedd le a súlyzót a kiindulóhelyzetbe, és 
nyújtsd ki teljesen a karodat. A másik 
oldalra is végezd el a gyakorlatot.  

Hát – Csípőemelés hinta pózzal 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt, tedd tarkóra a kezeidet. A 
térdeidet hajlítsd be, mindkét talpad 
szorosan érintse a talajt. Emeld fel a 
csípődet és derekadat a földről. Tartsd ki 
egy másodpercig, majd ereszkedj vissza. 
Folytatólagos mozdulatként emeld fel a 
lábaidat a hasad irányába, miközben 
közelíted a mellkasodat a térdeidhez, 
mintha felülést végeznél. A két feladatpárt 
ismételd ritmusosan. 

Hát - Döntött törzsű evezés egykezes súlyzóval  

 

 
Feladat:  
Hajlítsd a térdeidet, és vedd fel a súlyzókat, 
a tenyerek nézzenek befelé. Nyújt ki a 
karodat. Egyenes háttal és enyhén hajlított 
térdekkel húzd fel mindkét karodat az 
oldalad mellé, a mozdulat tetején szorítsd 
össze a lapockáidat. Engedd le a súlyzókat 
a kiindulóhelyzetbe, és nyújtsd ki teljesen a 
karjaidat.  

Hát – Törzsemelés hason fekve 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra. Kezedet nyújtsd ki magad 
előtt kicsit szélesen, szorítsd össze a 
fenekedet, majd emeld meg a mellkasodat 
hátrafelé, miközben a karjaidat és tolod 
hátra. Érezned kell a hátadban a gyakorlat 
erejét. 
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Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Enyhén hajlítsd be 
a térdeidet. A jobb kezedet emeld fel a fejed 
mellé kinyújtva, a bal kezedet tartsd nyújtva a 
combod mellett. Mindkét mozdulatban 
feszítsd hátra a karokat, érezned kell a 
hátadon. Majd cserélj karokat, a bal kar 
menjen a fül mellé, a jobb kar a comb mellé. 

Hát – Szitakötő gyakorlat 

 
 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. 1-1 db kézi súlyzót 
fogj meg a kezedben, majd emeld fel úgy a 
fejed mellé szorosan, hogy az alkarod 90 
fokos szöget zár be a vállaiddal. A térdeidet 
enyhén hajlítsd be. Egyenes háttal hajolj előre 
90 fokban, majd emelkedj fel kezdő 
pozícióba. A súlyzók helyzete nem változik. 

Hát – Előrehajolás fej melletti súlyzókkal 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt a talajon. Fogj meg 1-1 db 
kézisúlyzót, a tenyerek befelé nézzenek. 
Enyhén hajlított könyökkel emeld a súlyzókat 
a mellkasod fölé téve. Innen indul a gyakorlat. 
A fejed fölött áthúzva engedd le a fejed mögé 
a súlyokat olyan mélyre, hogy felkarjaid egy 
vonalba kerüljenek a vállaiddal. Húzd fel a 
súlyzót, át a fejed fölött, vissza a mellkasod 
fölé. 

Hát – Áthúzás fekve 

 
 
Feladat:  
Állj széles terpeszben. Tárd oldalre a karjaidat 
90 fokos szöget bezárva a törzseddel. 
Egyenes háttal hajolj előre úgy, hogy 
elfordítod a törzsedet és az egyik kezeddel a 
talajt érinted, a másik kezed a levegőben 
marad a hátad mögött. Fordulj meg ellentétes 
irányba is és ezt ismételd ritmusosan. 

Hát – Előre hajolás ellentétes oldalra 
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Hát – Előre hajolás saját testsúllyal 

 

 
Feladat:  
Állj vállszélesnél kicsit nagyobb terpeszben. 
Egyenes háttal hajolj előre és érintsd meg a 
bokádat, miközben a térdeidet enyhén 
hajlítod. Majd emelkedj vissza kezdő 
pozícióba. 

Hát – Döntött törzsű könyökemelés 

 

 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Hajlítsd és told 
előre a csípődet. Ereszkedj le úgy, hogy a 
hátad párhuzamos legyen a talajjal, a lábad 
legyen enyhén hajlítva, szinte támaszkodj 
hassal a combjaidra. Engedd le a karjaidat, 
amikben 1-1 db súlyzót fogsz. A tenyered 
nézzen a térdeid felé. Húzd fel a 
könyöködet addig, míg a felkar egyvonalba 
kerül a nyakaddal és az alkar 90 fokos 
szöget zár be a felkarral. Engedd vissza a 
könyöködet, nyújtsd ki egyenesre a 
karjaidat. 

Hát – Amerikai felhúzás egykezes súlyzóval 

 

 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Hajlítsd és told 
előre a csípődet, a gerinced maradjon 
semleges helyzetben. A hátadat íveld, a 
csípődet pedig billentsd előre, hogy 
leereszkedés közben alaposan meg tudd 
nyújtani a hátadat. Húzd fel a kézi súlyzókat 
úgy, hogy a mozdulatot visszafelé 
megismétled, tehát felegyenesedsz. 

Hát – Mellkasnyitás elfordulással négykézláb 

 

 
Feladat:  
Állj négykézláb a vállaid alatt nyújtott 
karokkal, csípőszélességben letett 
térdekkel, egyenes háttal. Tedd jobb 
kezedet a tarkódra, és fordítsd befelé a 
könyöködet. A könyököd kifelé tolásával 
nyújtsd és fordítsd a hátad felső részét.  
Mindkét oldalra végezd el. 

 



 

 

Duciforradalom 

Kardio gyakorlatok 
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Kardio - Joggolás 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen szűk, vállszéles terpeszben, 
majd egyhelyben kezdj el viszonylag 
gyorsabb tempóban kocogni. 

Kardio – Fly Jack 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen, összetett lábakkal és előre 
kinyújtott karokkal a mellkasod előtt. Ugorj 
terpeszállásba és karjaidat egyenesen 
kinyújtva emeld a válladdal egy vonalba. 
Ismételd folyamatosan intenzíven. 
Kezdőként csak éppen szökkenj, 
haladóként erőteljesen rugaszkodj el a 
talajtól. 

Kardio – Jump twist 

 

 
Feladat:  
A kezedet emeld fel a mellkasodhoz. Zárt 
álló pozícióból, tehát zárt állásból fordítsd 
el a csípődet elrugaszkodás közben, 
miközben a lábaddal ellentétes irányban 
ugorj felfelé, mintha twist-elnél, majd a 
másik irányba is végezd el a forgást. Ezt a 
páros mozdulatsort kell folytonosan 
végezni. 

Kardio – Jumping Jack 

 

 
Feladat:  
Zárt álló pozícióból, tehát zárt állásból 
ugorj terpeszbe, és közben a karodat 
lendítsd a fejed fölé, majd zárd össze a 
lábadat és engedd a karodat a törzsed mellé. 
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Feladat:  
Kiinduló pozícióban állj összezárt lábakkal, a 
kezedet lazán engedd le a törzsed mellett. 
Ugró lendületből szélesen guggolj le, 
miközben a kezdet a tarkódhoz érinted, majd 
ugorj vissza a kezdő pozícióba. 

Kardio – Power Jack 

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen, karjaidat hajlítsd be 
derékszögben a törzsed mellett. Ugorj fel, 
majd ereszkedj le kissé behajlított combokkal, 
de ne érkezz mély guggolásba. Majd ugorj fel 
ismét. 

Kardio – Nyuszi ugrás 

 
 
Feladat:  
Helyezkedj fekvőtámasz pozícióba, csak 
kicsit szűkebb tartásban, és a csukló a váll 
alatt helyezkedjen el. Húzd előre az egyik 
lábadat, a másik maradjon a talajon, majd 
egyből válts is lábat. Ez olyan, mintha futnál 
a levegőben, húzd folyamatosan a térdedet a 
mellkas irányába. 

Kardio – Hegymászó futás 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A nyakadat emeld fel, de a 
hátad maradjon a talajon. A lábaidat emeld a 
mellkasod irányába úgy, hogy a lábszárak 
párhuzamosak a talajjal. Tartsd ezt a pozíciót. 
A karodat egyesen nyújtsd ki, emeld fel a 
talajról, majd apró mozdulatokkal mozgasd le 
és fel. 

Kardio – Pilátesz kardió 
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Kardio – Energikus szökkenés térdemelésben 

 

 
Feladat:  
Kezedet emeld fel a tested mellé, 
nyugodtan mozgasd a mozdulat ütemére, 
magával a szökkenéssel párhuzamosan. Az 
egyik lábaddal magas térdemelésben 
szökkenj el a földről úgy, hogy teljes 
testeddel a levegőbe kerülsz, azaz a nyújtott 
lábad is elrugaszkodik a földtől. Váltott 
lábbal ismételd. 

Kardio – Boxolás levegőben 

 

 
Feladat:  
Állj meg támadóállásban (karjaidat a 
mellkasod előtt zárd 90 fokos szögben, 
tenyeredet zárd ökölbe). Felváltva nyújtsd 
ki magad előtt a karjaid, mint ha valakit meg 
akarnál ököllel ütni. Kezeid legyenek végig 
ökölbe szorítva és végig arra a pontra 
figyelj, amit meg szeretnél ütni. Váltogasd a 
karodat (jobb-bal, jobb-bal).  

Kardio - Síelés 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen. A karjaidat tartsd a törzsed 
mellett. Ritmusos tempóban végezd a 
gyakorlatot. A bal lábadat keresztezd a jobb 
láb mögött, majd a jobb lábadat kereszted a 
bal láb mögött gyors váltakozással. A kezed 
kövesse a mozdulataidat. 

Kardio – Guggolás-felugrás 

 

 
Feladat:  
Állj csípőszélesnél enyhén szélesebb 
terpeszben. 1. Ugorj fel a magasba, 
rugaszkodj el a talajtól, 2. ebből a 
lendületből érkezz guggolásba úgy, hogy a 
popsid legyen térdvonalban, 3. következő 
ugrásban guggolásban ugorj szélesebb 
állásba, 4. majd ismét ugorj fel egyenes 
tartásba. Tehát ugrás felfelé, guggolás lent 
szűken, guggolásban maradva széles 
terpeszbe ugrás, ugrás egyenes állásba.  
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Feladat:  
Állj egyenesen. Ugorj le kitörés állapotába a 
bal lábaddal hátrafelé, és engedd hátra a 
karodat a leérkező mozdulattal. Ugorj át a 
kitörésben a jobb lábaddal hátrafelé és 
engedd hátra a karodat a leérkező 
mozdulattal. Érdemes először imitálni a 
kitörést lassan. Állj meg, majd hátra imitálj 
egy lassú kitörést és ebből tempósabbra 
tudsz váltani. 

Kardio – Power kitörés 

 
 
Feladat:  
A Jumping Jack guggolós párja. Zárt álló 
pozícióból, tehát zárt állásból ugorj 
terpeszbe, és közben a karodat lendítsd a 
fejed vonalába, majd érkezz guggolásba a 
karjaidat összezárva a tested mellett. Innen 
ismét ugorj a magasba karokat széttárva. 

Kardio - Pillangóugrás 

 
 
Feladat:  
Állj meg egyenesen. A jobb lábadat 
szökkenő mozdulattal húzd fel a levegőbe, 
majd érkezz le úgy, hogy a bal lábaddal 
leguggolsz és a mellkasoddal a bal combodra 
helyezkedsz. Ebből a mozdulatból ugorj fel 
ismét úgy, hogy felhúzod a jobb lábadat 
szökkenő mozdulattal. Egy sorozatban egy 
oldalra dolgozz. Majd válts a bal lábadra. 
Ritmusra végezd az egész feladatot. 

Kardio – Sprinter ugrás 

 
 
Feladat:  
Állj meg egyenesen. Ellentétes lábbal és 
karral fogsz dolgozni. Ugró mozdulattal 
húzd fel térdemeléssel a jobb lábadat és a bal 
kezedet, majd a bal lábadat és a jobb kezdet. 
Ritmusra váltogasd. 

Kardio – Álló hegymászás 
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Kardio – Power skip 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen. A kezdet úgy használd, 
mintha futni akarnál. Imitálj szlalomozó 
mozdulatokat. Ugorj balra, majd jobbra 
(nem pároslábbal). 

Kardio - Hóangyal 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A lábadat nyújtsd ki, a 
karjaidat helyezd a fejed mellett egyenesen 
felfelé. Miközben a kinyújtott lábadat 
térdemelésben felhúzod a mellkas irányába, 
a kezeidet a fejed mögül ereszd le a combok 
irányába, mint egy hóangyal mozdulatban. 

 

 

 



 

 

Duciforradalom 

Láb (& fenék) gyakorlatok 



Duciforradalom Mentorprogram| Edzésforradalom                                                           Láb (& fenék) gyakorlatok 

 

 
36 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

Láb - Csípőemelés 

 

 
Feladat:  
Feküdj a hátadra egy vízszintes talajon. A 
lábaidat húzd fel annyira, hogy a talpaid a 
talajon legyenek. A kezeid legyenek 
kényelmesen magad mellett. Nyomd ki a 
csípődet annyira, hogy a törzsed egy 
egyenes vonalat alkosson a combjaiddal, 
tartsd meg magad ebben a pozícióban 2 
másodpercre, majd engedd vissza a 
csípődet. Ügyelj arra, hogy a fenék izmaid 
minél jobban feszüljenek a gyakorlat 
közben. Tehát a fenék izmokra koncentrálj. 

Láb – Sarokemelés falnál 

 

 
Feladat:  
Támaszkodj neki falnak vagy egy 
szekrénynek a tenyereddel úgy, hogy a 
lábad egy kicsit eltávolodik a faltól. Ebben 
az állásban helyezd a súlyt a lábujjakra és 
emeld meg a sarkadat, majd ereszkedj 
vissza a talajra. 

Láb – Láblendítés hátra & előre 

 

 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Az egyik lábadat 
lendítsd meg hátrafelé, majd visszaengedés 
után folytatólagosan lendítsd meg előre is 
(hátra, majd előre). Végezd el mindkét 
lábadra a feladatot. 

Láb – Combemelés hátrafelé 

 

 
Feladat:  
Ereszkedj le a földre úgy, hogy a 
tenyereiden és térdeden támaszkodsz. 
Fejedet    ne    lógasd, kövesse a gerinced     
vonalát. Nyomd ki az egyik lábad hátrafelé 
úgy, hogy a sípcsontod párhuzamos legyen 
a talajjal, kicsit tartsd meg, majd engedd 
vissza a földre. Mindkét lábaddal végezd el 
külön-külön a mozdulatot. 
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Feladat:  
Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz egy 
aerobik step padra vagy lépcsőfokra és 1-1 db 
kézi súlyzóra. Fogj mindkét kezedben 
súlyzókat, engedd le a karjaidat a combod 
mellé lazán. Állj a lépcsőfok szélére úgy, hogy 
a lábujjakra helyezed a súlyt. Engedd le a 
sarkadat a talaj irányába, érezned kell, ahogy 
a vádlid dolgozik. 
 
A gyakorlat ellentétes párja, hogy a lépcsőfok 
szélén felfelé emeled a sarkadat a 101-es 
feladathoz hasonlóan. 

Láb – Vádli gyakorlat 

 
 
Feladat:  
Állj mindkét kezedben egykezes súlyzóval, 
enyhén zárt lábakkal. Egyik lábaddal lépj ki 
előre egy nagyot úgy, hogy a sípcsontod 90 
fokot zárjon be a comboddal. Ereszkedj le 
annyira, hogy a nyújtott lábaddal enyhén 
megérinted a talajt (nagyobb túlsúllyal 
igyekezz minél mélyebben, de határaidon 
belül), majd nyomd fel magad és ellentétes 
lábaddal lépj ki előre. Ügyelj arra, hogy a 
hátad végig egyenes legyen és csak süllyeszd a 
törzsed, illetve a térded ne előzze meg a 
lábfejedet (bokádat). 

Láb – Kitörés súlyzóval 

 
 
Feladat:  
Kiinduló pozíció vállszéles terpesz. Fogj 
mindkét kezedben 1-1 db kézi súlyzót, a 
tenyered nézzen a combod irányába. Enyhén 
dőlj előre a mellkasoddal. Guggolj le annyira, 
hogy a combod 90 fokot zárjon be a 
sípcsontoddal. A csípődet kicsit told hátra, 
mintha le akarnál ülni. A mellkasod 
ereszkedjen a combjaidra, a súlyzók 
változatlanul maradjanak a kezedben. Ügyelj 
arra, hogy a hátad ne görbüljön. Emelkedj 
vissza kezdő pozícióba. 

Láb – Guggolás szűk terpeszben súllyal 

 
 
Feladat:  
A 130-as feladat súlyzós párja lesz. Állj 
kicsivel vállszélességnél nagyobb terpeszben. 
Fogj a kezedben 1-1 db kézi súlyzót úgy, hogy 
a tenyered a combjaid felé néz. Guggolj le 
annyira, hogy a combod 90 fokot zárjon be a 
sípcsontoddal és a csípődet kicsit told hátra, 
mintha le akarnál ülni. A súlyzót tartsd a 
combjaid mellett. Amikor a guggolásból 
visszaemelkedsz felfelé, az egyik lábadat 
lendítsd előrefelé. Mindkét lábadra végezd el 
a gyakorlatot. 

Láb – Guggolás előre lendítéssel 
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Láb – Combemelés oldalra 

 

 
Feladat:  
Helyezkedj el a földön úgy, hogy a térdeidre 
és a tenyereidre támaszkodsz. Emeld ki 
oldalra az egyik lábad úgy, hogy a talajjal 90 
fokot zárjon be. Egy másodpercig tartsd 
meg ebben a pozícióban, ezután engedd 
vissza a lábadat párhuzamosan a talajon 
támaszkodó lábaddal (induló helyzetbe). Az 
ellentétes oldallal is ismételt meg a 
gyakorlatot. 

Láb – Lábemelés hason fekvő helyzetben 

 

 
Feladat:  
Feküdj le hassal lefelé a talajra, a kezeidet 
nyújtsd ki a fejed mellett. A lábaidat zárd 
össze vagy enyhe terpeszben tartsd. Az egyik 
lábadat emeld fel az ég felé, majd engedd 
vissza a talajra. A felsőtested ne mozogjon. 
Ellentétes lábaddal is végezd el a 
gyakorlatot. 

Láb - Lábemelés hason fekvő helyzetben kitartott pozícióban 

 

 
Feladat:  
A 109-es feladat nehezített verziója. Feküdj 
le hassal lefelé a talajra, a kezeidet nyújtsd ki 
a fejed mellett. A lábaidat zárd össze vagy 
enyhe terpeszben tartsd. Az egyik lábadat 
emeld fel az ég felé, tartsd meg, tartsd ki, 
majd engedd vissza a talajra. A felsőtested 
ne mozogjon. Ellentétes lábaddal is végezd 
el a gyakorlatot. 

Láb – Előre lendítés 

 

 
Feladat:  
Kiinduló helyzeted: a kezeidet emeld a 
mellkasodhoz, zárd ökölbe a tenyered. 
Vállszélesnél kicsivel szélesebb terpeszben 
állj. Az egyik lábadat lendítsd előre. 
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Feladat:  
Ereszkedj le a földre úgy, hogy a tenyereiden 
támaszkodsz, lábaid legyenek behajlítva úgy, 
hogy a sípcsontod merőleges legyen a 
combodra, a combod pedig teljesen 
függőleges legyen. Fejedet    ne    lógasd, 
kövesse    a     gerinced     vonalát. Nyomd ki 
az egyik lábad az ég felé úgy, hogy a 
sípcsontod folyamatosan 90 fokos szöget 
zárjon be a comboddal és a végponton a 
talpad az ég felé nézzen, majd engedd vissza 
a földre. Mindkét lábaddal végezd el külön-
külön a mozdulatot. 

Láb – Combemelés felfelé 

 
 
Feladat:  
Nyújtott lábbak feküdj az oldaladra, a felül 
lévő térdedet hajlítsd be és keresztezd át az 
alul lévő lábon. A gyakorlat az alul maradó 
lábon koncentrálódik, de hatással van a 
térdhajlított combra is. Az egyenesen nyújtott 
lábadat emeld felfelé a keresztezett lábad 
alatt. Lehet nagyobb intervallum és lehetnek 
apró emelések is. Ellentétes oldalra is fordulj 
át és végezd el ott is a gyakorlatot. 

Láb – Combközelítés fekve 

 
 
Feladat:  
Állj csípőszélesnél enyhén szélesebb 
terpeszben. 1. Ugorj fel a magasba, 
rugaszkodj el a talajtól, 2. ebből a lendületből 
érkezz guggolásba úgy, hogy a popsid legyen 
térdvonalban. Tehát ugrás felfelé, majd 
érkezés guggolásban szűken. 

Láb – Guggolás-szökkenés 

 
 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben és tedd csípőre a 
kezedet. Az egyik lábadat húzd fel oldalra, 
miközben a fixált másik lábadat nem 
mozdítod meg. Folytatólagosan ismételd a 
gyakorlatot. Ellentétes irányba is fordulj.  

Láb – Combtávolítás állva 
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Láb – Joggolás falnál 

 

 
Feladat:  
Támaszkodj neki falnak vagy szekrénynek a 
tenyereddel úgy, hogy a lábad eltávolodik a 
faltól. Ebben az állásban végezz joggolást, 
azaz helyben futást. A támaszkodást ne 
enyhítsd. 

Láb – Fellépés padra (székre) 

 

 
Feladat:  
Állj meg egy szék vagy kanapé vagy edzőpad 
mellett egyenesen. Kezdőként a súlyzó 
elhagyható. Haladóként mindkét kezedben 
fogj 1-1 db kézisúlyzót. Egyik lábadat 
helyezd talpaddal az ülőfelületre. Ezzel a 
lábbal lépj fel a székre, a másik lábadat 
hagyd kicsit hajlítva, de egyenesen. Lépj 
vissza a földre. A teljes sorozatot erre a 
lábadra végezd el. Ezután cserélhetsz, 
ellentétes lábaddal is hajtsd végre a 
mozdulatot. 

Láb - Kitörés 

 

 
Feladat:  
Zárt állásból indulsz el, kezed vagy csípődön 
legyen vagy a mellkasod előtt legyen 
összezárva. Az egyik lábadat told hátra, 
majd ereszkedj le a talaj felé úgy, hogy az 
elől lévő láb nem mozdul és a térd nem 
szökik a lábfej (boka) elé. A hát vonala 
egybe kell essen a csípővel, illetve a comb 
az alsó lábszárral derékszöget kell bezárjon. 

➔Végezhetsz nehezítésként járókitörést is. 
Arra ügyelj, hogy ne zárd a pozíciót, hanem 
a lépések folyamatosan előzzék meg 
egymást, így a mozgás folyamatos marad.  

Láb – Kitörés és mérlegállással, egykezes súllyal 

 

 
Feladat:  
Zárt állással indulsz. Lendítsd hátra az egyik 
lábadat, tartsd meg stabilan a pozíciót, és 
engedd le magad, amíg a térded már 
majdnem érinti a talajt. Ezután a comb és 
popsi megfeszítésével emelkedj vissza, s 
ugyanazzal a hátul lévő lábaddal végezz 
mérlegállást (előre dőlsz a mellkassal, 
miközben a lábadat derékszögig emeled. 
Ritmusba kell kerülnöd. Kitörésből 
mérlegállás a gyakorlat ritmusos ismétlése. 
Koncentrálj, érdemes lassan begyakorolni. 
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Feladat:  
Zárt állásból indulsz, kezedet tedd a csípődre. 
Az egyik lábadat lendítsd hátrafelé, majd 
ereszkedj lefelé úgy, hogy a comb az alsó 
lábszárral derékszöget zár be, a hát vonala 
egybeesik a csípővel, a hajlított térd nem 
megy a lábfej (boka) elé.  
Cserélhetsz kitörés előre gyakorlatra is, 
amikor annyi a különbség, hogy az egyik 
lábadat előre lendíted és így ereszkedsz le a 
föld irányába. 

Láb – Kitörés előre 

 
 
Feladat:  
Zárt állásból indulsz, kezedet tedd a csípődre. 
Az egyik lábadat lendítsd hátrafelé és 
ereszkedj le kitörésben a föld felé, majd ebből 
visszaemelkedve ugyanazzal a lábbal előrefelé 
rúgást végezz.  
 
A gyakorlat ellentétje is elvégezhető, amikor 
zárt állásból indulva az egyik lábadat hátrafelé 
lendíted, majd leereszkedsz kitörésbe a föld 
felé. Ebből visszaemelkedve hátrafelé rúgást 
végezz. 

Láb – Kitörés rúgással 

 
 
Feladat:  
Feküdj az oldaladra, húzd a fejed alá a 
felkarodat, ez a kar párnaként funkcionál. A 
két lábadat zárd össze nyújtva. A felül lévő 
lábadat húzd a hasad irányába. A gyakorlat 
akkor helyes, ha a felül lévő combod 
derékszöget zár be az alul stabilan fekvő 
másik lábaddal. A gyakorlatot a másik oldalra 
fordulva is végezd el. 

Láb – Combemelés előre 

 
 
Feladat:  
Állj meg váll szélesnél kicsit szélesebb 
terpeszben. Guggolj le annyira, hogy a 
combod 90 fokot zárjon be a sípcsontoddal 
és a csípődet kicsit told hátra, mintha le 
akarnál ülni. Ügyelj arra, hogy a hátad végig 
egyenes maradjon. Ha nem vagy biztos 
magadban, akkor egy széket tehetsz magad 
mögé és mintha tényleg leülnél rá, de éppen 
csak érintsd meg a popsiddal. A karjaidat 
előre is kinyújthatod, hogy jobban 
egyensúlyban tudd magad tartani. 

Láb – Guggolás széles terpeszben 
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Láb – Kitörés székkel 

 

 
Feladat:  
Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz 
lépcsőfokra vagy puffra vagy székre. 
Kiinduló állás, hogy a hátul lévő lábad 
lábfejét helyezd a székre úgy, hogy a talpad 
az ég felé néz. Ezt a lábadat ereszd le a talaj 
felé. Az elől lévő lábadnak derékszöget kell 
bezárnia a csípőddel. A hátsó lábad 
dolgozik, ne helyezd a hangsúlyt az elől 
lévő, támaszkodó lábra. Mindkét oldalre 
végezd el a gyakorlatot. 

Láb – Guggolás szűk terpeszben 

 

 
Feladat:  
Állj meg váll szélesnél kicsit keskenyebb 
terpeszben. Guggolj le annyira, hogy a 
combod 90 fokot zárjon be a sípcsontoddal 
és a csípődet kicsit told hátra, mintha le 
akarnál ülni. A hátad végig maradjon 
egyenes. Ha nem vagy biztos magadban, 
akkor egy széket tehetsz magad mögé és 
mintha tényleg leülnél rá, de éppen csak 
érintsd meg a popsiddal. A karjaidat előre is 
kinyújthatod, hogy jobban egyensúlyban 
tudd magad tartani. 

Láb – Guggolás oldalemeléssel 

 

 
Feladat:  
Állj kicsivel vállszélességnél nagyobb 
terpeszben Guggolj le annyira, hogy a 
combod 90 fokot zárjon be a sípcsontoddal 
és a csípődet kicsit told hátra, mintha le 
akarnál ülni. Amikor a guggolásból 
visszaemelkedsz felfelé, az egyik lábadat 
emeld oldalra.  

Láb - Mérlegállás 

 

 
Feladat:  
Kiinduló pozíció, hogy a törzseddel picit 
előre dőlsz, az egyik lábadat picivel előrébb 
helyezed, ezen fogsz támaszkodni. A hátul 
lévő lábadat hátrafelé megemeled, majd 
visszaengeded a kiinduláshoz. A törzsed 
nem egyenesedik, marad kicsit döntve. 
Mindkét oldalra végezd el a feladatot. 
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Feladat:  
Állj vállszéles terpeszállásban. Az egyik 
oldalra végezz kitörést úgy, hogy a kitörés 
oldalán lévő lábad 90 fokos szöget zárjon be 
a sípcsontoddal, a másik lábadat pedig 
kinyújtod, ezt követően visszaállsz a kezdő 
pozícióba. Mindkét oldalra végezd el a 
feladatot. 

Láb – Kitörés oldalra 

 
 
Feladat:  
A 126-os feladat párja. Állj kicsivel 
vállszélességnél nagyobb terpeszben. 
Guggolj le annyira, hogy a combod 90 fokot 
zárjon be a sípcsontoddal és a csípődet kicsit 
told hátra, mintha le akarnál ülni. Amikor a 
guggolásból visszaemelkedsz felfelé, az 
egyik lábadat emeld hátrafelé, de ne kerülj 
mérlegállásba. Mindkét lábadra végezd el a 
gyakorlatot. 

Láb - Guggolás hátra lendítéssel 

 
 
Feladat:  
A 129-es feladat ellentétje. Állj kicsivel 
vállszélességnél nagyobb terpeszben 
Guggolj le annyira, hogy a combod 90 fokot 
zárjon be a sípcsontoddal és a csípődet kicsit 
told hátra, mintha le akarnál ülni. Amikor a 
guggolásból visszaemelkedsz felfelé, az 
egyik lábadat emeld előrefelé. Mindkét 
lábadra végezd el a gyakorlatot. 

Láb - Guggolás előre lendítéssel 

 
 

 



 
 

 

 

Az edzést befolyásolják a hormonok is. 

Hormon 
 

A termelés helye Funkció 

Kortizol 
 
 
 
 

Mellékvesék Stimulálja a glükóztermelést a fehérjék és a zsírok kárára. Ha túl 
sokat edzünk, a kortizol elárasztja a szervezetünket, és a 
fehérjebontás túl intenzív lesz. Emellett alvászavar alakulhat ki, 
illetve növekedhet a stresszérzékelés. 

Tesztoszteron 
 
 
 
 

Férfiak: herékben 
Nők: 
mellékvesében és a 
petefészekben 

Növeli az izom-, illetve a csonttömeget. Ha szintje 
megemelkedik, nagyobb izomrostokat hoz létre, és csökkenti a 
regenerációhoz szükséges időt. Túl kemény edzés esetén az 
agyalapi mirigy kikapcsolj a termelését, míg regenerálódunk. 

Ösztrogén 
 
 
 
 

Férfiak: 
mellékvesékben és 
herékben  
Nők: 
petefészekben 

Stimulálja az elraktározott zsírok lebontását, hogy belőlük 
energiához jussunk. Segít fenntartani a csontsűrűséget. A nők 
szervezetében magasabb a szintje. 

Eritropoetin 
 
 
 
 

Vese A csontvelőt vörösvértestek termelésére serkenti, amelyek 
oxigént szállítanak a tüdőből az izmok felé. Ezáltal növeli a vér 
oxigénellátó kapacitását. 

Endorfinok 
 
 
 
 

Agyalapi mirigy, 
illetve a központi 
idegrendszer 

Ez a hormon okozza például futók esetén a hosszan tartó futás 
okán kialakult felfokozott idegállapotát. A szervezet 
hozzászokik az endorfinokhoz, így idővel azonos mértékű 
stimuláció mellett kevesebb termelődik belőle. 

Adrenalin 
 
 
 
 

Mellékvesék Kiváltja a „küzd vagy menekülj” reakciók: növeli a szívritmust, 
ellazítja a légutakat, összehúzza a vérereket és stimulálja a zsír 
lebontását. 

Tiroxin 
 
 
 
 

Pajzsmirigy Az anyagcsere sebességének meghatározásában, illetve az izmok 
és az agy, valamint a teljes hormonrendszer működésében 
játszik szerepet. A normális izom-összehúzódások 
biztosításához fenn kell tartani a tiroxin-egyensúlyt. 

Inzulin 
 
 
 
 

Hasnyálmirigy A sejteket a vérben oldott glükóz felvételére ösztönzi. Ezt a 
sejtek vagy üzemanyagként hasznosítják vagy az izmokban és a 
májban elraktározzák glikogénként. 

Pitvari  
natriuretikus peptid 
 
 
 
 

Szívizom Hozzájárul a vérnyomás szabályozásához. Megterhelő edzés 
alatt a szisztolés vérnyomásunk megemelkedik, mivel a szívnek 
több oxigénben gazdag vért kell pumpálnia a szövetek felé. Így 
tarthatók fenn az életfolyamatok, különösen az izomműködés. 

Növekedési hormon 
 
 
 
 

Agyalapi mirigy Hatással van az izomtömegre, a csontsűrűségre, a szalagok és 
ínak erősségére.  

 



 

 

Duciforradalom 

Mellizom gyakorlatok 
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Mell – Váltott kezes kitolás hanyatt fekve 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt a padlóra. Mindkét kezedet 
hajlítsd be a törzsed mellé, a tenyerek 
befelé, a törzsed irányába néznek. Váltott 
kézzel fogsz dolgozni. Az egyik kezedet 
nyújtsd ki oly módon, hogy elforgatod az 
alkart a tenyerek előre néző állapotáig. Majd 
visszaforgatva a kiinduló pozícióból, 
visszaengeded a kezedet a törzs mellé. A két 
kezedet külön-külön dolgoztasd meg, 
felváltva. 

Mell – Fekvőtámasz szűk tartásban 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a kezeidet tedd 
magad mellé. A felkar olyan közel legyen a 
testedhez, hogy mozgás közben végig 
súrolja. A testedet egyenesen tartva nyomd 
fel magad a padlóról. Engedd vissza a 
testedet, mígnem a mellkasod szinte 
megérinti a padlót.  

Mell – Fekvőtámasz székre tett lábbal 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a kezeidet tedd a 
tested mellé, a lábaidat pedig rakd fel egy 
székre. Emeld fel a testedet plank pózba. A 
végig egyenesen tartott testedet engedd le a 
földre, majd nyomd fel a kiindulóhelyzetbe.  

Mell – Tárogatás földön fekve 

 

 
Feladat:  
Feküdj háttal egy vízszintes talajra, talpaid 
legyenek a padlón vagy nehezítésképpen 
emeld fel úgy a lábad, hogy a combod 
merőleges legyen a törzsedre. Tartsd 
enyhén behajlított helyzetben a karjaidat, 
kezeidben egykezes súlyzókkal. Érintsd 
össze a súlyzókat a mellkasod felett úgy, 
hogy a tenyereid egymás felé néznek, majd 
súlyokat ereszd le úgy, hogy a karjaidat 
mereven tartod végig és a felkarod érinti a 
talajt. A karod végig enyhén hajlított, ne 
legyen teljesen kinyújtva könyékkel, azaz ne 
legyenek a karjaid merevek.  
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Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a testedet a térdeiddel 
és a tested mellett kétoldalt a földre helyezett 
kezeiddel tartsd. Hajlítsd be a térdeidet. 
Keresztezd hátul a két lábszáradat. A hátadat 
egyenesen tartva nyomd fel a felsőtestedet a 
földről. Engedd le a testedet, a mellkasod 
szinte érintse a padlót. 
 

Mell – Térdelő fekvőtámasz 

 
 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön. Nyújtsd ki a karodat, 
támaszkodj a tenyereidre, amelyek nézzenek 
előre, a könyökeid a vállaid alá kerüljenek. Az 
egyik kezedbe vegyél egy labdát, a másik 
kezed a földön marad. A testedet egyenesen 
tartva nyomd fel magad a padlóról, majd 
engedd le a testedet, a mellkasod szinte 
érintse a padlót. 

Mell – Fekvőtámasz labdával 

 
 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a testedet a térdeiddel 
és tested mellett kétoldalt a földre helyezett 
kezeiddel tartsd. A felsőkarod szorosan test 
mellett mozog. Hajlítsd be a térdeidet, 
szorosan zárd össze a két lábszáradat. A 
hátadat egyenesen tartva nyomd fel a 
felsőtestedet a földről. Engedd le a testedet, 
a mellkasod szinte érintse a padlót.  

Mell – Térdelő fekvőtámasz szűk tartással 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Az egyik kezedben fogj 
súlyzót, a felkarodat szorítsd a törzsedhez, 
tenyered nézzen befelé. Nyomd felfelé a 
kezedet úgy, hogy kifordítod a karodat 90 
fokkal, azaz a tenyered kitolás után a 
combjaid felé nézzen. Engedd vissza a 
karodat a törzs mellé 90 fokot visszazárva. 

Mell – Egykezes kinyomás felfelé 
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Mell - Fekvőtámasz 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a kezeidet tedd a 
tested mellé. A testedet egyenesen tartva 
nyomd fel magad a padlóról. Engedd vissza 
a testedet, hogy a mellkasod szinte súrolja a 
padlót. 

Mell – Fekvőtámasz lábemeléssel 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a kezeidet tedd a 
tested mellé, a tenyereid nézzenek előre. A 
testedet egyenesen tartva nyomd fel magad 
a padlóról, miközben az egyik lábadat 
felfelé emeled, ameddig kényelmes a szög. 
Engedd vissza a testedet emelt lábbal, hogy 
a mellkasod szinte súrolja a padlót. Az 
egész gyakorlatsor alatt a lábad maradjon 
emelt pozícióban. A másik oldalra is végezd 
el a gyakorlatot. 

 



 

 

Duciforradalom 

Nyújtás gyakorlatok 
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Nyújtás -Áthúzás talajon 

 

 
Feladat:  
Feküdj az oldaladra úgy, hogy a kezeidet 
előre nyújtod, az alul lévő lábad nyújtva 
van, a felül lévő lábadat derékszögbe zárod. 
A felül lévő kezeddel fordulj hanyatt 
fekvésbe. 

Nyújtás – Nyak nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj közepesen széles terpeszben. Kulcsold 
a tarkódra a kezedet és óvatos mozdulattal 
nyomd előre a fejedet, hogy a nyakadat ki 
tudd feszíteni. Csak előre végzed, hátrafelé 
tilos! 

Nyújtás – Táncoló nyújtás 

 

 
Feladat:  
Ülj le a földre kinyújtott lábakkal. A bal 
lábadat tedd keresztbe a jobb felett, s balra 
fordítsd el a törzsedet úgy, hogy a bal 
kezeddel támaszkodsz a talajon, a jobb 
kezeddel pedig a keresztezett térdeden. 
Ellentétes lábra és oldalra is végezd el. 

Nyújtás – Comb, lábszár nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj le vállszéles terpeszben. Kicsit dőlj hátra 
és a kezeddel támaszkodj meg. Nyújtsd a 
lábadat, nyugodtan forgasd balra és jobbra 
a lábfejedet. 
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Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Emeld fel 
derékszögben a jobb karodat, a bal karoddal 
fogd meg a könyöködet és húzd balra. Majd 
ismételd meg ellentétesen. Emeld fel 
derékszögben a bal karodat, a jobb karoddal 
fogd meg a könyöködet és húzd jobbra. 

Nyújtás – Váll, tricepsz, oldalsó hasizom nyújtása 

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen vállszéles terpeszben. Tedd 
tarkóra a kezdet, majd lassan dőlj előre 
derékszögben és tartsd meg a mozdulatot, 
majd emelkedj vissza. 

Nyújtás – Popsi, comb nyújtása 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt úgy, hogy a talpad rögzüljön 
a talajon. A bal lábadat húzd fel a hasadig, a 
kezeiddel kulcsold át a térdedet és húzd 
magad felé.      

Nyújtás – popsi, comb nyújtása 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Emeld fel derékszögben a 
jobb lábadat. A bal lábadat előtte tedd 
keresztbe. A kezeddel fogd meg a jobb 
combodat és húzd magad irányába. 
Ellentétes lábra is végezd el. Emeld fel 
derékszögben a bal lábadat. A jobb lábadat 
előtte tedd keresztbe. A kezeddel fogd meg a 
bal combodat és húzd magad irányába. 

Nyújtás – popsi, comb nyújtása 
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Nyújtás – Popsi, comb, váll nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj széles terpeszben. A kezedet emeld fel 
derékszögben úgy, hogy a válladdal 
párhuzamos legyen. Dőlj előre úgy, hogy a 
bal karoddal megérinted a jobb lábfejedet, 
majd dőlj előre úgy, hogy a jobb karoddal 
megérinted a bal lábfejedet. 

Nyújtás – popsi, comb nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ereszkedj négykézlábra. A jobb lábadat 
nyújtsd előre és a törzseddel hajolj rá a 
combodra. Fordítsd meg úgy, hogy a bal 
lábadat nyújtsd előre és a törzseddel hajolj 
rá a combodra. 

Nyújtás – Hát nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj le úgy, hogy magad alá húzod a 
lábszáradat és hajolj rá a combodra. 

Nyújtás – Popsi, comb nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ereszkedj kitörés pozícióba és tartsd ki a 
mozdulatot. 
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Feladat:  
Ereszkedj le a térdelőtámaszba az elülső 
lábaddal. A hátsó lábadat hátra felé hajlítsd 
be és a talpadat karolva feszítsd meg. 
Ismételd meg az ellentétes oldalra is. 

Nyújtás – popsi, combok nyújtása 

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen, kulcsold össze hátul a 
tenyeredet és feszítsd minél hátrébb a 
karokat. 

Nyújtás – Váll és nyak nyújtása 

 
 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. Nyújtsd előre a lábadat, 
zárd össze a bokádat és tartsd ki a 
mozdulatot, majd emeld fel az egyik lábadat, 
amennyire csak tudod és ott is tartsd meg. 
A másik lábaddal is végezd el. 

Nyújtás – Combok nyújtása  

 
 
Feladat:  
Állj egyenesen kisebb terpeszben. A 
kezeidet lazán tartsd a tested mellett. 
Döntsd el a törzsedet balra és tartsd ki a 
mozdulatot, majd döntsd el jobbra is és ott 
is tartsd meg a szöget. 

Nyújtás – Törzs nyújtása 
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Nyújtás – Comb, váll nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ereszkedj el úgy, hogy a bal térded 
derékszögben helyezkedik el, a jobb lábadat 
pedig hátrafelé kinyújtod. A karjaidat 
felemeled a fejed vonalában. Tartsd ki a 
mozdulatot, majd cserélj úgy, hogy a jobb 
térded derékszögben helyezkedik el, a bal 
lábadat pedig hátrafelé kinyújtod. 

Nyújtás – Törzs, vállak nyújtása 

 

 
Feladat:  
Állj szélesebb terpeszben. Nyújtsd előre a 
karjaidat mell vonalában és zárd össze a 
tenyereidet. Fordulj el balra, tartsd meg a 
mozdulatot, majd fordulj el jobbra és ott is 
tartsd meg a mozdulatot. 

Nyújtás – Teljes test nyújtása 

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra. Nyújtsd ki a karjaidat a fejed 
fölé. Emelkedj el a törzseddel a talajtól, 
miközben a lábaidat is megemeled. Tartsd 
ki a mozdulatot. 

Nyújtás – Törzs, comb nyújtása 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen. Nyújtsd ki a karodat a fejed 
fölé. Tartsd meg a mozdulatot. Ezután lépj 
a jobb lábaddal a bal mögé keresztben és 
ugyanazzal az oldali kézzel kövesd a 
keresztezett lábadat. Fordítsd meg, a bal 
lábaddal lépj a jobb mögé keresztben és 
ugyanazzal az oldali kézzel kövesd a 
keresztezett lábadat. 

 

 



 

 

Duciforradalom 

Szétnyílt hasizom edzése 
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   Kinek kell foglalkoznia a témával? 

Ahhoz, hogy megértsd a széles hasizom megnyúlásának okait, először a felépítését és feladatát kell megismerned. 

Hasizom anatómiája, felépítése 

A has fontosabb izmai: 

 Külső ferde hasizom (exernal oblique): széles lapos izom, a hasfal külső rétegét képezi, ami a bordákon ered 

és a csípőlapátokon tapad. A külső- és belső ferde hasizmok nagyon jól erősíthetőek az általános hasizom 

gyakorlatokon túl minden olyan gyakorlattal, ami a felső test rotálásával, oldal irányú forgatásával jár. A külső 

ferde hasizom szerepe, hogy segítse a törzs előre hajlítását.  

 Belső ferde hasizom (internal oblique): a hasfal középső tömegét képezi, a külső ferde hasizom alatt 

helyezkedik el, ered a csípőtaréjon az ágyéki pólyán és a lágyékszalag oldalán tapad. Hátsó része az alsó 

bordákon, többi része pedig a széles bőnyébe megy át, és az un. fehér vonalban (linea alba) tapad, az egyenes 

hasizom előtt halad el. 

 Haránthasizom (transversus abdominalis): a hasfal 3. rétege, ered az alsó borda belső felszínén, az ágyéki 

pólyán ágyékcsigolyán és a csípőtaréj belső felszínén, tapad részben a rekeszizmon, de többsége a vízszintes 

széles bőnyébe megy át, részben az egyenes hasizom mögött részben az előtt haladva a linea albában. A haránt 

hasizom is azok az izmok közé tartozik, amelyeket sok embernél zsírpárna fed. Hogy jól kidolgozhassuk őket, 

először le kell adni annyi kilót, amennyi szükséges. Célja, hogy a hasfalat behúzza, segítségével végrehajtható 

a hasprés. Egyoldali összehúzódásnál szerepe van a törzs forgatásában.  

 Egyenes hasizom (rectus abdominalis): a hasfal elülső részén a test vonalával párhuzamosan fut lefelé, 

lefutását 4 közbeiktatott inas rész töri meg (kockás hasizom). Felelős az ágyéki gerinc hajlításáért, pl. felülések 

esetén. Segít a légzésben, ill. fontos szerepet játszik a lélegzetvételben, amikor a páciens levegő után kapkod. 

Segít a belső szervek épségének megőrzésében is. 

 
 

 

Linea alba 

Ahhoz, hogy a szétnyílt hasizom okát jobban megértsük, foglalkoznunk kell a linea alba felépítésével. A linea alba 

kötőszövet, amely szerkezetileg egymással kapcsolatban levő sejtekből áll, amelyek fehérjerostokat tartalmazó 

alapanyagba vannak ágyazva. Az alapanyag lehet folyékony, kocsonyás és szilárd, amelyet normál esetben a sejtek 

választanak ki magukból. A fehérjefonalak három félék: kollagénrostok, rugalmas rostok, rács rostok. Arányuk annak 

a szövetnek a feladatától függ, amelynek az alkotórészei. Mindegyikükre jellemző, hogy hajlékonyak, támasztanak és 

erősítenek. Az embernek 5 fő kötőszövete van, laza rostos, tömött rostos, porc-, csontszövet és vér. Mi esetünkben a 

tömött rostos kötőszövet sajátos típusa, az ín fontos. Ennek egyik altípusa a rugalmas rostos kötőszövet, ami tágulásra 

képes. 

A hasizom és linea alba feladatai: Tónusukkal fenntartják az egyenletes hasűri nyomást, amely nélkülözhetetlen az 

egészséges gyomor és bélműködéshez. Részt vesznek a hasprés kialakításában, mely fontos szerephez jut a szülés, a 

kilégzés, a vizelés, székletürítés, hányás, köhögés, tüsszentés cselekvések elvégzéséhez. Fontos feladatuk a gerinc 
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rögzítése, a testtartás szabályozásában döntő szerep jut nekik és rögzítik a medencét. Lehetővé teszi működésük, hogy 

a törzs előre, oldalra hajoljon, valamint elforduljon. 

A terhesség alatt, ahogy nő a has, a hasfal izmai megnyúlnak, eltávolodnak egymástól.  

Szétnyílt hasizom megelőzésének legfontosabb lépései 

Légy mindig mozgásban 

A szétnyílt hasizom prevenciójában az egyik legfontosabb tényező az aktív, mozgásban és ingerekben gazdag életmód. 

Ennek a legfontosabb tényezője a fejlett törzsizomzat, a jó erőnlét és az állóképesség. A szervek kielégítő működése, a 

keringés és az anyagcsere is ettől függ. Igaz ugyan, hogy a szellemi aktivitás is kalóriaigényes: egy fiatal felnőtt akár napi 

2000 kalóriát is el tud használni a számítógép előtt ülve. De ez az aktivitás nem egyenlő a fizikai aktivitással. Hiszen az 

izmot ugyanolyan fontos ébren tartani, mint az agyunkat, csak inger hatására hozható működésbe, és ahhoz, hogy 

fejlődjön, rendszeres ingerekre van szüksége. 

Érd el az optimális testsúlyt 

A szétnyílt hasizom kialakulásának legnagyobb kockázati tényezője a hasüregi nyomás fokozódása, azaz a hasfalat ért 

olyan terhelés, amely a növekvő súly miatt alakul ki. Ez lehet természetes, a várandósság miatti térfogat gyarapodás 

vagy ettől függetlenül elhízás következménye. Ilyenkor a hasi terület a gravitáció miatt előre boltosul, a felszaporodott 

zsírok miatt pedig kifelé tolódik, feszül és nyúlik. Abban az esetben, ha ez a helytelen táplálkozási szokásaink és a 

mozgásszegény életmódunk miatt következik be, az esztétikai problémák alakulhatnak ki, ami lelki terhet, az 

önbizalomhiányt és a kisebbségi érzést okozhat. A túlsúly miatt a szervezetünkben negatív folyamatok indulnak el, 

amelyek a későbbiekben növelik az egyéb problémákat, többek között a szétnyílt hasizom kialakulásának kockázatát is.  

Kutatási eredmények támasztják alá, hogy akik teherbe esésük előtt nem éltek aktív életet és súlyproblémákkal 

küzdöttek, azok sokkal nagyobb arányban érintettek szülés után a szétnyílt hasizom és az ebből eredő esztétikai és 

fiziológiai problémák kialakulásában – még akkor is, ha a várandósságuk idején jártak kismamatornára. Miért? Az áldott 

állapot igen nagy kihívás elé állítja a női szervezetet. Egyszerre változik a test és a lélek, aki pedig nincs hozzászokva, 

hogy önmagával szemben „szankciókat”, vagy inkább tudatos döntéseket hozzon, azt érhetik meglepetések. Könnyen 

előfordulhat, hogy összevissza esznek, és nem feltétlenül azokat a tápanyagokat veszik magukhoz, amelyekre a 

szervezetüknek ténylegesen szüksége van. Ez pedig egyenesen vezet a többletsúly megszerzéséhez, a vizesedés 

fokozódásához, magas vérnyomáshoz és a baba súlyának jelentősebb növekedéséhez. Ám ez a helyzet könnyen 

orvosolható. Minél hamarabb ébredünk rá a változtatás szükségességére, annál könnyebben reagál a szervezetünk, és 

annál hálásabb lesz. 

Dohányzás, mint kockázati tényező 

A szétnyílt hasizom kialakulását fokozó tényezők harmadik helyezettje a dohányzás. Amellett, hogy káros hatással bír 

a szívre és a keringésre, a szervezetbe jutó nikotin és dohányfüst ugyanazokat a folyamatokat gerjeszti és stimulálja, 

amelyek a természetes öregedés során zajlanak. Bőrünk frissességéért és feszességéért többek közt a kollagén felel, 

amelynek előállításához C-vitaminra van szüksége. A dohányzás keretében viszont apad a kollagén termelése, mivel a 

szervezet nem jut elegendő C-vitaminhoz. Így felgyorsul a sejtek öregedése, sejtképződés lassulása miatt a bőr 

szerkezete lazul, renyhül, dehidratált lesz és száraz. A bőr három rétegből áll, a legfelső hámréteg alatt található az irha, 

legalul pedig a bőralja. A középső bőrréteg hajszálerei táplálják a külső hámréteget. A dohányzás érszűkítő hatása miatt 

jelentősen csökken a vérellátottság. Ahol nincs vér, ott nincs oxigén, ahol nincs oxigén, ott nincs élet. Vér és oxigén 

hiányában pedig anyagcser sincs, így lassul a keringés, a sejtek bomlástermékeinek elszállítása, így válik képtelenné a 

szervezet a regenerálódásra. 

Gyermekvállalás ideje 

Kutatási eredmények igazolják, hogy a fiatalabb szervezet sokkal könnyebben alkalmazkodik a változásokhoz, így a 

várandósság alatti testi – lelki változásokhoz is. Fiatal korban az inak és bőr rugalmasságát biztosító kollagén 

termelődése zavartalan és folyamatos, ami 30 éves életkor környékén elkezd csökkenni, majd az öregedés 

életszakaszában megszűnik az előállítása. Egyénenként változó, meddig tart a fejlődés, stagnálás, és mikor kezdődik az 

öregedési folyamat. Ez nagyrészt genetikai, de helyes életmóddal a csökkenést hosszú időre ki lehet tolni. A káros 

szokások, dohányzás, alkohol, koffein, helytelen táplálkozás gyorsítják az öregedési folyamatokat. Ez nemcsak 

bőrünkön lesz látványos, a nem látható kötőszövet is érintett (pl a linea alba). 
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A kismamatorna jótékony hatása 

A várandósság időszakában végzett mozgásformák nem csupán a kismama egészségét szolgálják, hanem a magzat 

fejlődését is rendkívül pozitívan befolyásolják: serkentik a magzati keringést, ezáltal támogatva a baba ideg- és 

mozgásrendszeri fejlődését. Így már kismamaként is rengeteget tehetünk a gyermekünk egészségéért. A kismamatornán 

sosem a kihívásokat kell keresnünk. Ez nem az az élethelyzet, amikor bepótolhatjuk elmaradt pilates óráinkat, vagy 

felépíthetjük elhanyagolt izmainkat. Elsősorban arra érdemes összpontosítani, hogy olyan napi ritmust alakítsunk ki, 

amiben helyet kap a rendszeres mozgás is. Meg kell találnunk azt a mozgásformát, ami megfelelő az edzettségi 

szintünknek, és tud minket segíteni a testi és lelki fejlődésben. A várandósság idején rendszeresen végzett speciális 

tornával megőrizhető és fejleszthető a test kondíciója, amely az izmok aktív működésével együtt szolgálja a fokozott 

terhelésnek kitett gerincet, és kíméli az ízületeket. Csak az aktív izomzat képes a megnövekedett hasűri nyomásnak 

ellenállni és enyhíteni a kötőszövetekre háruló terhet, mely a szétnyílt hasizom kialakulásához vezethet. Eredményesen 

kezelhető a hát- és derékfájás, a lábdagadás, a visszerek kialakulása, amelyek mind a megnövekedett terhelés 

következményei lehetnek. 

A vérkeringés serkentése 

Az optimális keringés kulcsa a megfelelő szívműködés. A keringésért a szív felel, amely ritmusos mozgásával 

folyamatos, meg nem szűnő összehúzódásaival és elernyedésével pumpálja, áramoltatja a vért. A vér zárt érrendszerben 

szállítja a sejtek felé az oxigént, a tápanyagokat, a vitaminokat, a hormonokat, és elszállítja a sejtanyagcserefolyamatok 

végtermékeit, a széndioxidot és a salakanyagokat. A vérkeringés serkentése tehát pontosan a vér fokozott áramlásának 

elősegítését és az elhasznált anyagcsere-folyamatok végtermékeitől való megszabadulást jelenti. A keringést nagyban 

befolyásolja, hogy az erek milyen állapotban vannak. Az érfalak állapotát elsődlegesen a rugalmassága adja, mely pedig 

attól függ, hogy van-e lerakódás az érfalon, megfigyelhető-e zsírosodás vagy meszesedés. Ha ez a negatív folyamat 

elindul, az kihat a szívünk működésére is, hiszen nagyobb teher alatt kell dolgoznia, a szokásosnál többször kell 

összehúzódnia. Emiatt lassul a keringés, a lerakódás mértéke fokozódik, így az érfalak nem jutnak elegendő oxigénhez, 

ezáltal pedig csökken a rugalmasságuk. 

A vérkeringés serkentésének legjobb módszerei: 

 Igyunk sokat! Az elegendő folyadékbevitel biztosítja a szervezet hidratáltságát. Hiányában lassul a vérkeringés, 

a vér sűrűbb lesz, és az anyagcsere-folyamatok apadnak, a szervezet gyorsabban öregszik. 

 Mozogjunk rendszeresen! Az aktív életet élőknél gyorsabban zajlanak az általános anyagcsere-folyamatok, a 

gyors vérkeringés lassítja az érelmeszesedés folyamatát, a csontok hosszan megtartják sűrűségüket, a vázizmok 

rostjai vastagabbak, tömegük nehezebb és a szervezet is sokkal ellenállóbb. 

 Hideg-meleg váltott zuhany: amellett, hogy kiváló vérkeringés-fokozó és anyagcsere gyorsító, javítja a bőr 

rugalmasságát. Emellett az idegrendszer működését is kedvezően befolyásolja, segít a stresszoldásban, lazítja 

a teljes test izomzatát és nyugalmas alvást biztosít. Ha valamilyen egészségügyi probléma, szív- és érrendszeri 

megbetegedés, vérnyomás ingadozás vagy érszűkület diagnózisa áll fenn, akkor csak orvosi ellenőrzés mellett 

javasolt! 

Gátizmok: az intim kérdés 

Van-e kapcsolat a szétnyílt hasizom és a gátizmok gyengesége között? Van! Hiszen a záróizmok is izmok. Azok 

épségével is törődni kell, legalább akkora mértékű terhelés hárul a törzs alátámasztására is, akár várandósság, akár 

túlsúly következményeként, mint a hasizmokra. A gátizmok rejtett izmok, a károsodásuknak esztétikai következményei 

nincsenek, viszont annál kellemetlenebb egészségügyi és életminőségbeli romlás figyelhető meg. A gátizmok és a 

záróizmok gyengesége a leglehetetlenebb helyzetek sokaságába tud minket sodorni, legyen szó egy tüsszentésről, 

gyermekünk vagy valamilyen nehezebb tárgy felemeléséről, szexualitás és intimitás sérüléséről, de az aranyér kialakulása, 

a hólyag- vagy hüvelyfali sérv és méhsüllyedés is felírható az izomrenyheség számlájára. Modern életmód egyik 

leggyakoribb velejárója a nagyon korán kialakuló – mindkét nemnél – vizelettartási rendellenességek. De van-e 

kapcsolat a szétnyílt hasizom és az emiatt meggyengült hasizmok és a gátizom meggyengülése között? Ezek a 

problémák kéz a kézben járnak. Bár az igaz, hogy a szétnyílt hasizom nem jár azonnal a vizelet elcseppenésével. De, 

aki észleli magán ezt a problémát, az összefüggésbe hozható többek között ezzel is. A törzsünk anatómiai felépítését 

tekintve egy nagyon szép rendszerben működő egység, amely akkor teljesít a legjobban, ha egyes részei teljes 

összhangban funkcionálnak egymással, segítik és kiegészítik egymást feladataikban. Helyettesíteni, pótolni, nem nekik 

szánt szerepeket átvállalni nem tudnak, ezzel próbálkozni nem érdemes. 
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Ha a törzs síkjait nézzük, a hasizmoknak kitámasztó szerepük van, hátulról a törzs felfüggesztve van, alulról pedig 

alátámasztva. Vegyünk példának egy egyszerű emelést: az emelésben részt vevő izomzat megfelelő irányú terhelése 

mellett lehet csak és kizárólag biztonságosan emelni. A súlyt, amit emelünk, a törzsizmok elülső részének kell elbírnia. 

Az emelésben részt vevő izmoknak, azaz a kar-, a mellkas-, a has-, illetve a combizmoknak. Hiába tudjuk úgy a szabályt, 

hogy egyenes háttal, vagyis derékból emelünk, ez így nem igaz. Tény az, hogy a gerinc lumbális részét nem érdemes 

terhelni, nem szabad hajlongani emelés közben, hiszen akkor a hasizmok nem tudnak erőt képviselni. Ám akkor sem 

a törzsünk hátsó részének izmaival emelünk, azok az izmok felfüggesztésben, a gerinc semleges ívének megtartásában, 

illetve az egyensúlyi testhelyzet, a stabilitás biztosításában vesznek részt. Az emelésben érintett a kismedence izomzata 

és a gátizomzat is. Minden pluszteher, amit a törzs magára vállal az emelés pillanatában, alátámasztásban csúcsosodik 

ki, hiszen minden terhet a medence vesz fel, és a csípőn, mint valami pilléren keresztül közvetíti és adja tovább a 

terhelést a térd, a boka és a lábfej irányába. Így kapcsolódnak össze testünk különböző pontjain lévő izomcsoportok 

munkái. Ebből következik az is, ha a hasizmaink rossz állapotban vannak, akkor az emelésben lévő szerepüket nem 

tudják végrehajtani, így az átterelődik a hátizmokra, a gátizmokra, amelyek ezt a terhelést természetüknél fogva 

képtelenek elviselni megsérülhetnek, derékfájdalmak és gátizomproblémák tükrében köszönnek vissza. Ezért 

különösen fontos, hogy a problémát mindig a gyökerénél ragadjuk meg. A helyes technikák megtanulása mellett 

célzottan kezdjük el a hasizmok erősítését, hogy vissza tudjanak kapcsolódni ebbe az egyébként nagyszerűen működő 

rendszerbe, és tehermentesítsék azokat a területeket, amelyekre nem megfelelő feladatok hárultak. Ám ha már kialakult 

– emiatt vagy más miatt – a gátizmok problémája, akkor már nem elég csupán a hasizmok erősítése. Ilyenkor meg kell 

tanulnunk a helyes gátizom-erősítő gyakorlatokat is, hogy a káros folyamatokat vissza tudjuk fordítani. Ahhoz, hogy 

ezek az izmok jól működjenek, kell az erős has, és ezek mellé kellenek a speciálisan gátizmoknak szánt parancsok, 

amelyek ráncba szedik, feszesítik őket, és amelyek segítségével visszakapják erejüket és rugalmasságukat. 

Felvetődik a kérdés, mennyire érintették a nőket a gátizom gyengeségéből érezhető problémák anyáink és nagyanyáink 

korában. Úgy gondolom, hogy a szétnyílt hasizom nem volt ennyire kardinális probléma, és a gát területe sem volt 

annyira sérülékeny, mint napjainkban. Először is nem volt ekkora az elhízás akkoriban, mint manapság. 

Magyarországon a felnőtt lakosság, sőt, már a gyermekek is közel kétharmada túlsúlyos, ami elképesztően rossz érték. 

A túlsúly pedig hoz magával minden rosszat, a szívműködés, a keringés, az idegrendszer és a mozgásrendszer elégtelen 

működését, amely természetesen a gátizmok sérülésének kockázatát is nagyban fokozza. A stressz káros hatása az 

izmokra ugyanúgy érinti a gátizmokat is. A mozgás tekintetében ingerszegény környezetre pedig az izomrendszer 

ellustulása az egyenes válasz. Gondoljunk bele, hogy nagyanyáink mennyivel többet mozogtak. Nem ültek annyit a tv 

és számítógép előtt, nem mentek mindenhova autóval, nem voltak okos gépeik. Az egészséges életmód három 

alappillére a megfelelő táplálkozás, a megfelelő testmozgás és a lelki egészség. 

A Szétnyílt hasizom vizsgálata 

Az orvostudomány és a sporttudomány hozzáállása némiképp eltérő a szétnyílt hasizom kezelésében. Az 

orvostudomány műtét szempontjából ítéli meg a hasfalat. Azt nézi, milyen mértékű sérülés az, amely egészségügyi 

szempontból még nem veszélyezteti a pácienst, és melyik az, amely már jelentős kockázattal járhat például a sérves 

előre türemkedések szempontjából. Az tény, hogy minél hosszabb és szélesebb a meggyengülés, annál nagyobb az 

egészségre gyakorolt káros hatása, annál nagyobb a kockázata a szétnyílt hasizom káros szövődményeinek (köldök- 

vagy hasfali sérv, méhsüllyedés, aranyér, ízületi túlterhelés). Ugyanakkor figyelembe kell vennünk az életminőséget 

befolyásoló állapotot is, ami pedig a sporttudomány kompetenciájához tartozik. Ha megsérül a hasfal szerkezete, a 

linea alba elvékonyodik, kiszélesedik, ez a változás jelentős kihatással van az egyenes hasizom és a haránthasizom 

működésére, akár sportolás, akár hétköznapi tevékenység során. Hiszen, ha megsérül a test tartópillére, a hasizmok a 

terhelés hatására máshogy mozdulnak, megváltozik a reakciójuk, a működésük, ezáltal csökken a fejleszthetőségük. A 

rosszul kiválasztott hasizom-erősítő gyakorlattal pedig még tovább ronthatunk a hasfal egyébként is sérült szerkezetén. 

A sporttudomány, a mozgásterápiák és a Mommy Belly Training a legkisebb elváltozásokat is célzottan kezeli, és a 

sérülés nagyságához mérten a megfelelő gyakorlatok kiválasztásával segíti a panaszok enyhítését vagy megszüntetését. 

Azzal együtt, hogy a szétnyílt hasizom tényét a célzott torna sem tudja teljesen megszüntetni, a sérült linea alba épségét 

sem tudja maradéktalanul visszaadni, de kifogástalanul tudja kezelni a szétnyílt hasizom más izmokra gyakorolt káros 

hatásait, amelyek a panaszokat okozzák, és megelőzik a további szövődményeket. 

Vizsgálat 

A megfelelő edzésterv felállítása előtt első lépésben ki kell deríteni, hogy meg van-e sérülve a hasfal, a linea alba el van-

e vékonyodva, azaz az egyenes hasizom kétoldali irányban elmozdult-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. 
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A vizsgálathoz nyugalmi testhelyzet szükséges, amikor nem nehezedik a hasfalra a hasüreg szerveinek a súlya belülről, 

nem feszíti, és nem tolja kifelé semmi a hasüreget. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk, hanyatt fekve helyezkedjünk el 

a földön, kemény felületen. Láb térdben hajlítva, talp a talajon, medence helyzet stabil. A hasfal felülete teljesen legyen 

szabad a ruha alól a mellkastól a szeméremcsontig. Kéz tarkón, felsőtest emel, enyhe hasprésben. A törzs nagyjából a 

lapockacsúcsig, a melltartópánt vonaláig emelkedjen. Ezt a pózt kell tartani a vizsgálat alatt. Süllyesszük ujjainkat a 

hasüreg irányába, a mozdulat legyen határozott és erőteljes. Ebben a pózban az egyenes hasizom enyhe kontrakcióban 

van, jól tapintható akkor is, ha esetleg vastagabb zsírszövet fedi. A zsírszövet lazább struktúrájú, mint az izomszövet, 

így könnyen meg lehet találni az egyenes hasizom eltávolodását jelző rést, és azt is meg tudjuk mérni, hány ujjnyi széles 

a sérülés. Ezután hosszanti kiterjedést kell vizsgálnunk, vagyis, hogy meddig tart ez a kiszélesedés a köldöktől felfelé a 

szegycsont, illetve a köldöktől lefelé is. És ahol már teljesen szűk, azt a pontot megjelöljük, majd felmérjük a távolságát 

a köldöktől indulva. Ez lesz a hasfali sérülésünk hosszúsága. Ezeket az értékeket figyelembe véve tudjuk megkezdeni 

a hasfal és a hasizmok megfelelő, célzott rehabilitációját. 

Szétnyílt hasizom diagnózisa áll fenn: 

 Ha a rendszeres edzése ellenére a hasizmok nem fejlődnek a tőlük elvárt mértékben. 

 Ha nagyon rossz a tartás. 

 Ha a várandósság alatt a has rendellenesen csúcsosodik előre különböző terhelés, például emelés, tüsszentés 

vagy felülés közben. 

 Ha állandó és szűnni nem akaró hát- és derékfájdalmakra nem találják a megoldást. 

 Ha meggyengültek a gátizmok. 

 Ha köldök- vagy hasfali sérv alakult ki. 

 Ha ismeretlen eredetű ízületi fájdalmak lépnek fel az alsó végtagokban, aminek más oka nem kimutatható. 

Torna vagy műtét? 

Mivel ezt a sérülést, ezt az állapotot – vagy betegséget – a kötőszövet sérülése okozza, és azzal tisztában vagyunk, hogy 

a kötőszöveteinket nem lehet izomerősítő gyakorlatokkal vastagítani, kijelenthetjük, hogy a szétnyílt hasizom anatómiai 

megszüntetése sebészi úton, különböző eljárásokkal történik. Amíg nem kíséri valamilyen egészséget veszélyeztető 

állapot, például sérv megjelenése a köldöknél vagy a kár a hasfal egyéb részein, addig ezek a beavatkozások leginkább 

szépészeti, esztétikai beavatkozásnak számítanak. 

Itt kapcsolódik be a torna és a mozgás fontossága a szétnyílt hasizom kezelésébe, a funkció helyreállításába. Általában 

mire valaki eljut odáig, hogy felismeri a problémát, már ennek a szétválásnak a káros következményeit észleli magán, 

mind esztétikai, mind egészségügyi szempontból. Az egyenes hasizom eltávolodásával az izomszövetek máshogy 

kezdenek funkcionálni, máshogy reagálnak a törzset ért terhelésre. Emiatt eltolódik az izomegyensúly, és a rossz 

terhelés miatt megváltoznak az arányok mind a sagittalis (jobb és bal oldali), mind a frontális (elülső és hátsó), mind 

pedig a horizontális (felső és alsó) síkjában a törzsnek. Kibillen a medence, a gerinc ágyéki szakaszának természetes íve 

megváltozik, a görbület kiegyenesedik vagy fokozódik. Túlterheljük a derekat, jönnek az eleinte enyhébb, majd később 

pokoli hátfájdalmak. A has egyre inkább önálló életet kezd élni, ha nem tornáztatjuk, vagy nem a megfelelő módon 

tornáztatjuk. 

Egyetlen olyan műtéti eljárás sem létezik, amely a has és hát megrenyhült izomzatát adná vissza. Attól, hogy műtéti 

beavatkozással a rést megszüntetjük középen, nem fog elmúlni a derékfájdalom, és a gyermekünk felemelése sem lesz 

picivel se könnyebb. Sőt, ha továbbra is rossz technikával emeljük vagy hordozzuk a műtét után a gyerekeinket, 

előfordulhat, hogy újabb beavatkozásra lesz szükség. Sajnos van az a hasfali sérülés és élethelyzet, amikor a műtét 

elkerülhetetlen, és a szétnyílt hasizom tüneteinek enyhítése, majd megszüntetése csak a műtéti beavatkozás után 

lehetséges. 

Összefoglalva: a hasfali rehabilitáció működhet műtét nélkül is. A sérülés mértékének megfelelő gyakorlatok megadják 

a lapos és izmos hasat, de a szétnyílt hasizom tényét, meglétét nem fogják megszüntetni. A hasizmok megfelelő 

edzésével minimalizálhatjuk a rés szélességét. Így panaszmentesen, egészségügyi kockázatok és esztétikai problémák 

nélkül élhetünk – természetesen az erre vonatkozó szabályok betartásával. Ha viszont először a műtétet választjuk, 

mert nem akarunk minimális rést sem a hasunkon tudni, ez a döntés sem ment fel minket a torna alól. Hiszen csak és 

kizárólag aktív mozgással érhetjük el azt az izomzatot, amely megadja és visszaadja a hasunknak az erőt. A beavatkozás 

után pedig meg kell tanulnunk, hogyan tudunk dolgozni a műtött hasfalunkkal, milyen gyakorlatokat és 

mozgásformákat végezhetünk, és melyek azok, amelyeket mindenképpen el kell kerülnünk. 
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Kinek ajánlott a módszer? 

 Ha az önvizsgálat pozitív eredményt mutat: abban az esetben, ha megvizsgáljuk magunkat, és tapintunk egy 

rést a hasfalon, esetleg olyan elváltozást észlelünk a hasfal és a hasizmok szerkezetében, amely nem volt 

jellemző régebben, akár a várandósságot megelőzően, akkor mindenképpen gyanakodnunk kell a szétnyílt 

hasizomra. 

 Hát- és derékfájdalommal küzdőknek: akár már a várandósság alatt megmutatkozott, akár csak a szülés után 

jelentkezett fájdalom, akár lokalizálható, akár kisugárzó, mindenképpen gondolnunk kell arra, hogy a 

problémát a hasfal megváltozott szerkezete és a hasizmok elernyedése okozhatja. 

 Várandósság alatt: ha aktív kismamák vagyunk, az orvos is engedélyezte a mozgást, és mi is készen állunk 

arra, akkor megtanulhatjuk, milyen jellegű gyakorlatokkal tarthatjuk karban a testet és az izmokat, és hogyan 

minimalizálhatjuk a szétnyílt hasizom kialakulásának az esélyeit. 

 Terhesség utáni mielőbbi regenerálódás miatt: ha biztosak akarunk lenni abban, milyen gyakorlatokkal tudjuk 

fejleszteni a hasizmainkat, ha meg szeretnénk tanulni, mely feladatok és mozdulatok kerülendők, és ha 

tudatosan szeretnénk felkészíteni a testet a következő várandósság időszakára. 

 Ha a szétnyílt hasizom mellé köldöksérv is társul: Ha már a köldöksérv is kialakult, akár már a várandósság 

alatt, akár csak utána, és akár megműtötték azt, akár nem, különösen fontos, hogy megtanuljuk, hogyan és 

milyen erősítő gyakorlatokat lehet végezni egy ilyen diagnózis mellett. 

 Mozgásszegény életvitel esetén: ha a sport mellett döntünk, érdemes tudatosan készülni a terhelésre, és az 

edzéstervünket is úgy kialakítani, hogy ne kudarcélmények párosuljanak a kezdeti lépések mellé. 

 Hormonális problémák esetén: bizony nemcsak az áldott állapot az, amely olyan terhelés képes róni a hasfalra, 

hogy elváltozásokat, akár megrepedt bőrt és szétnyílt hasizmot eredményezzen, hanem sajnos a 

felszaporodott hasfali zsírréteg is okozhat ilyet. A végeredmény ugyanaz, a kezelése ugyanaz. 

 Hasfali műtétek utáni regenerálódás miatt: ha átestünk valamilyen hasfali műtéten, érdemes utána az izmokat 

kiemelt figyelemmel kezelésbe venni. 

 Ha szeretnénk felvenni a harcot a pluszkilókkal: igaz, hogy a hasizom-erősítő gyakorlatok nem okoznak 

közvetlenül zsírégetést, közvetve mégis jótékony hatásúak az anyagcserére nézve, mivel a mozdulatok 

serkentik a véráramlást, a keringést, gyorsítva ezáltal a kiválasztást. Illetve a feszesítő, összetartó hatása a 

gyakorlatoknak tagadhatatlan, ami a karcsúsodást eredményez és az esztétikai korrekciót is segíti. 

 Szétnyílt hasizommal foglalkozó videóm a Komplex Mentorprogram videótárában elérhető. 



 

 

Duciforradalom 

Szenior torna gyakorlatok 
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Kinek ajánlott ez a típusú mozgás? 

A szenior & magas túlsúlyos torna első sorban azoknak ajánlott, akik szeretik az aerobicot, de már idősebbek vagy 

fiatalabbak, de 150 kg feletti a testsúlyuk, ugyanakkor aktívak, egészségesek és nem tudnak túl dinamikusan, gyorsan, 

magas intenzitással edzeni. Ez a torna ízületkímélő, nem tartalmaz magas intenzitású elemeket és pici, gyors 

mozgásokat sem. Túlsúllyal rendelkezőknek és újrakezdőknek is kiváló mozgásforma lehet kedzésként. 

Állásban végzett gyakorlatok 

Bemelegítés 

Alapos, minden izomcsoportra kiterjedő, fokozatosan emelkedő intenzitású és mozgásterjedelmű, dinamikus 

bemelegítést és nyújtást igényel az óratípus. 

A jó bemelegítés 

1. fejdöntés oldalra / fej döntés előre / fej forgatása / fej előrekörzés 

2. vállemelés / vállkör hátra, előre / vállkör hátra, előre vállra tartással 

3. karkör előre, hátra / karhúzás átlósan / karhúzás váltva / alkarkörzés oldalsó középtartásban 

4. törzshajlítás oldalra (ellentétes kar fej fölött) / törzsdöntés előre, hátra nyújtott karral 

5. csípőkör mindkét irányba 

6. váltott testsúly áthelyezés – balra-jobbra 

7. térdkörzés jobb, bal irányba / térdnyitás kifelé, zárás befelé 

8. bokakörzés mindkét irányba 

9. helyben járás karok mozgatásával előre, hátra 

10. joggolás / helyben futás 

Minden bemelegítés így kell történjen, folytatólagosan ismételni kell a 10 gyakorlatot 12 percen át! 

1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, 1234567, 12345678, 123456789, 12345678910 

Vádli gyakorlatok 

 Kis terpeszben alapállásban a vádli izmainak segítségével lábujjhegyre emelkedünk, majd lassan 

visszaereszkedünk (nem ejtjük, engedjük!) kb. 2 x 8 + megtart. 

 Kifelé néző lábfejekkel lábujjhegyre emelkedünk, majd lassan visszaereszkedünk kb. 2 x 8. 

 Befelé néző lábfejekkel lábujjhegyre emelkedünk, majd lassan visszaereszkedünk kb. 2 x 8. 

 Párhuzamos lábfejekkel vállszéles terpeszben lábujjhegyre emelkedünk, majd lassan visszaereszkedünk kb. 2 

x 8 + megtart. 

 Séta sarokérintéssel, majd a vádli nyújtása a gyakorlatok után fontos! 

Törzs, derék gyakorlatok 

 Nagy terpesz alapállásban a térdek és a lábfejek kifelé néznek, a medence előre van billentve, has és farizom 

feszes. 

 Az egyik kéz tarkón törzsből hajolunk oldalra (előre, hátra nem!), majd vissza középre kb. 2 x 8. 

 Ellentétes vállfogással törzsből hajolunk oldalra, majd vissza középre kb. 2 x 8. 

 Ellentétes „fül fogása” (magas könyökkel) törzsből hajolunk oldalra, majd vissza középre kb. 2 x 8. 

 Magas tartásban a kar (a fül mellet, enyhén hajlított könyökkel) törzsből hajolunk oldalra, majd vissza 

középre kb. 2 x 8. 

 A gyakorlatokat a másik oldalra természetesen ugyanígy, ugyanezekkel az ismétlésszámokkal el kell végezni, 

majd a törzset, derekat nyújtani! 

Kargyakorlatok 

 Nagy terpesz alapállásban a térdek és a lábfejek kifelé néznek, a medence előre van billentve, has és farizom 

feszes. A karok a test előtt derékszögben hajlítva össze vannak zárva, a felkarok vízszintesek, az alkarok 

függőlegesek. 
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 Emeljük a karokat a kiinduló helyzetből fentebb (vízszintes fölé), majd vissza, végig zárt könyökökkel kb. 2 

x 8. 

 Előre nyújtanak az alkarok vízszintesbe, majd vissza függőlegesbe kb. 2 x 8 

 Kétszer ismételjük elölről a két gyakorlatot, majd side to side közben nyújtanak statikusan a vállak és a 

mellizom. 

Talajon végrehajtott gyakorlatok 

Ülésben – Comb (feszítő) gyakorlatok 

Nyújtott ülésben a karokkal hátul lazán támaszkodunk (ujjak előre néznek, könyökök enyhén hajlítottak), az egyik láb 

talpon támaszt, a másikkal dolgozunk (a lábujjak végig felfelé!): 

 Nyújtott lábemelés lassan fel és le kb. 2 X 8. 

 Nyújtott láb oldalra nyit kb. 2 X 8. 

 Láb hajlítva törzshöz húz, majd visszanyújt kb. 2 X 8. 

 A comb nyújtása, lazítása után a másik lábbal is végrehajtjuk a gyakorlatokat ugyanígy, majd a másik combot 

is nyújtjuk. 

Oldalfekvésben - Csípő (combtávolító / külső comb) gyakorlatok 

Oldalfekvésben, alkar vagy kéztámaszban, mindkét láb hajlítva van, a medence kicsit előrebillentve (boka fentebb, 

mint a térd), a felül lévő lábbal dolgozunk csípőből: 

 A felül lévő láb hajlítva emel csípőből kb. 2 x 8. 

 A felül lévő láb nyújtva emel csípőből (nem lendít, nem magasra, lábujjak előre néznek) kb. 2 x 8. 

 A felül lévő láb térdből húz a mellkas felé, majd visszanyújt kb. 2 x 8. 

 A felül lévő láb térdből előre nyújt majd hajlít (a comb fix, derékszögben a felsőtesttel) kb. 2 x 8. 

 A felül lévő láb elől nyújtva emel kb. 2 x 8 + megtart. 

 A külső comb nyújtása, lazítása után a másik lábbal is végrehajtjuk a gyakorlatokat ugyanígy, majd a másik 

külső combot is nyújtjuk. 

Oldalfekvésben - Belső comb (combközelítő) gyakorlatok 

Oldalfekvésben, alkar támaszban a felül lévő láb hátul hajlítva támaszt, az alul lévő belső comb fog dolgozni (a lábujjak 

előre, nem felfelé): 

 Az alul lévő láb nyújtva emel belső combból 2 x 8. 

 Az alul lévő láb térdből húz a mellkas felé, majd visszanyújt kb. 2 x 8. 

 Az alul lévő láb térdből előre nyújt majd hajlít (a comb fix, derékszögben a felsőtesttel) kb. 2 x 8. 

 Az alul lévő láb elől nyújtva emel kb. 2 x 8 + megtart. 

 A belső comb nyújtása, lazítása után a másik lábbal is végrehajtjuk a gyakorlatokat ugyanígy, majd a másik 

belső combot is nyújtjuk. 

Háton fekve - Farizom gyakorlatok 

Háton fekvésben a talpak a talajon vannak, felsőtest, kezek szintén a talajon, medence kicsit emel, billent és nagyon 

szorít: 

 Kis terpeszben szorít, kienged a farizom kb. 2 x 8 + megtart. 

 Belső combok, térdek összezárnak (bokák még nyitva vannak) szorít, kienged a farizom kb. 2 x 8 + megtart. 

 Teljesen zárt lábakkal szorít, kienged a farizom kb. 2 x 8 + megtart. 

 Az egyik hajlított láb (boka) az ellentétes térden szorít, kienged a farizom kb. 2 x 8 + megtart. 

 A másik hajlított láb (boka) az ellentétes térden szorít, kienged a farizom kb. 2 x 8 + megtart. A gyakorlatok 

után a farizom nyújtása következik. 
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Háton fekve – egyenes felső has 

Háton fekvésben a talpak a talajon vannak, a kezek tarkón, a derék leszorít a talajra, a fej felfelé néz (áll – mellkas 

messze), egyenes hasból emel a felsőtest lapockáig, majd vissza le (has prés) derék nem emelkedik: 

 Has prés lassan kb. 2 x 8 + megtart. 

 Lábak derékszögben hajlítva megemelnek has prés lassan kb. 2 x 8 + megtart. 

 Alsó has 

 Az egyik hajlított láb (boka) az ellentétes térden, a felsőtest, derék lent, lábak alsó hasból billentenek fel, 

majd vissza kb. 2 x 8 + megtart. 

 A másik hajlított láb (boka) az ellentétes térden, a felsőtest, derék lent, lábak alsó hasból billentenek fel, 

majd vissza kb. 2 x 8 + megtart. 

 A gyakorlatok után az egyenes hasizom nyújtása következik.  

 

Háton fekve - Ferde has 

A.) Háton fekvésben az egyik boka keresztben van az ellentétes térden, az azonos kéz (a felül lévő lábhoz képest) a 

talajon fixál, az ellentétes kéz tarkón van: 

 Keresztbe, ellentétes könyök közelít az ellentétes térdhez, ferde hasból emel és forgat kb. 2 x 8 + megtart. 

 Ellentétesen ugyanígy. 

B.) Háton fekvésben a hajlított térdek egy irányba elborítanak, a kezek tarkón vannak, mellkas és fej felfelé néznek 

(áll – mellkas messze): 

 Ferde hasból emel a felsőtest lapockáig, majd vissza le kb. 2 x 8 + megtart. 

 Ellentétesen ugyanígy. 

 A gyakorlatok után a ferde hasizom nyújtása következik. 

Hason fekvésben - Hátizom gyakorlatok 

Hason fekvésben a kezek tarkón, felsőtest emel hátizomból (lassan, kicsiket, nem rángatva, nem magasra, óvatosan!): 

 Kezek tarkón kb. 2 x 8 

 Kezek test mellett nyújtva tenyérrel felfelé kb. 2 x 8 

 Kezek derékon kb. 2 x 8 

 Kezek tarkón ismét kb. 2 x 8 + megtart 

 A gyakorlatok után hátizom nyújtása következik. 

Nyújtás 

Alapos, minden fő izomcsoportra kiterjedő, statikus nyújtásra van szükség az óra végén, legalább 10- 20 másodpercig 

kitartva a nyújtásokat a mozgáshatáron, ízület kímélően! Nyújtógyakorlatokat az erről szóló fejezetben találsz. 

 



 

 

Duciforradalom 

Edzéstervek 
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1. Edzésterv | 4 gyakorlat | Bicepsz & tricepsz & váll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 9:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 14:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 2:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
2. Edzésterv | 4 gyakorlat | Popsi & láb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 100:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 103:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 116:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 120:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
3. Edzésterv | 4 gyakorlat | Kardio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 81:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 84:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 90:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 98:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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4. Edzésterv | 4 gyakorlat | Hát 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 69:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 75:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 79:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 80:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
5. Edzésterv | 4 gyakorlat | Has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 37:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 40:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 34:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 52:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
6. Edzésterv | 4 gyakorlat | Mell 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 131:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 134:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 137:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 133:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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7. Edzésterv | 4 gyakorlat | Bicepsz & tricepsz & váll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 3:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 8:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 10:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 16:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
8. Edzésterv | 4 gyakorlat | Láb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 102:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 105:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 122:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 124:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
9. Edzésterv | 4 gyakorlat | Kardio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 82:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 95:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 97:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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10. Edzésterv | 4 gyakorlat | Has  

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 51:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 33:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 39:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 46:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
11. Edzésterv | 4 gyakorlat | Mell 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 132:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 135:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 138:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 136:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
12. Edzésterv | 4 gyakorlat | Bicepsz & tricepsz & váll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 4:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 7:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 11:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 20:   

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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13. Edzésterv | 8 gyakorlat | Bicepsz & tricepsz & váll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 5:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 6:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 12:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 13:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 17:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 18:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 4:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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14. Edzésterv | 8 gyakorlat | Láb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 101:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 106:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 108:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 111:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 123:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 126:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 128:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 103:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
 

 



Duciforradalom Mentorprogram| Edzésforradalom                                                                                 Edzéstervek 

 

 
74 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

15. Edzésterv | 8 gyakorlat | Kardio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 83:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 86:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 96:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 85:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 88:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 98:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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16. Edzésterv | 8 gyakorlat | Hát & has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 70:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 78:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 71:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 75:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 53:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 35:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 45:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 63:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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17. Edzésterv | 8 gyakorlat | Kardio & has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 91:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 93:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 82:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 95:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 59:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 33:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 39:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 54:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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18. Edzésterv | 8 gyakorlat | Kardio & láb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 84:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 97:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 90:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 105:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 108:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 119:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 103:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 
 



Duciforradalom Mentorprogram| Edzésforradalom                                                                                 Edzéstervek 

 

 
78 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

19. Edzésterv | 8 gyakorlat | Kardio & bicepsz & tricepsz & váll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 83:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 90:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 81:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 8:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 10:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 25:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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20. Edzésterv | 8 gyakorlat | Bicepsz & tricepsz & váll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 6:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 2:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 9:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 12:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 24:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 22:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 18:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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21. Edzésterv | 8 gyakorlat | Hát & váll & has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 70:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 71:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 76: 

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 17:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 20:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 53:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 55:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 35:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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22. Edzésterv | 8 gyakorlat | Ultra has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 53:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 54:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 62:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 67:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 59:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 43:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 46:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 49:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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23. Edzésterv | 12 gyakorlat |Kardio & láb & has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 82:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 90:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 105:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 108:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 103:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 119:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 104:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 109:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 34:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 39:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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24. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper kardio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 81:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 83:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 85:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 88:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 91:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 94:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 95:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 98:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 97:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 93:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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25. Edzésterv | 12 gyakorlat | Kardio & láb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 82:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 84:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 88:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 98:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 101:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 102:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 105:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 107:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 117:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 110:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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26. Edzésterv | 12 gyakorlat | Bicepsz & tricepsz & váll & hát 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 3:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 5:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 12:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 11:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 22:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 23:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 27:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 69:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 76:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 79:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 75:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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27. Edzésterv | 12 gyakorlat |Szuper has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 51:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 54:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 58:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 62:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 55:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 63:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 36:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 38:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 44:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 52:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 46:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 34:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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28. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 82:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 105:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 111:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 123:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 126:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 71:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 73:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 6:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 2:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 45:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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29. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 97:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 84:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 96:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 83:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 108:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 103:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 107:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 135:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 134:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 8:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 9:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 16:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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30. Edzésterv | 12 gyakorlat | Mell & has & hát 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 138:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 133:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 136:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 71:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 73:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 76:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 77:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 75:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 53:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 55:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 68:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 37:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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31. Edzésterv | 12 gyakorlat |Hát & láb & mell & has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 79:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 80:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 73:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 70:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 117:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 118:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 100:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 101:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 137:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 138:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 51:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 54:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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32. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 83:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 94:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 88:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 140:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 134:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 2:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 9:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 76:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 77:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 33:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 64:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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33. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 95:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 93:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 8:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 13:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 80:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 117:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 107:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 137:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 67:   

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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34. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 82:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 84:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 108:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 127:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 103:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 75:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 134:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 136:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 133:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 139:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 58:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 66:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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35. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 105:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 106:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 111:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 116:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 122:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 123:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 7:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 12:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 20:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 25:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 137:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 131:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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36. Edzésterv | 12 gyakorlat | Szuper body 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 87:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 94:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 95:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 81:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 111:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 117:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 107:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 1:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 13:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 22:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 31:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 29:  

 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 

 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 

 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 
 
 
 
 



 

 

      

Ha úgy érzed, másoknak is hasznos információval 
szolgálhatok, kérlek, ajánld programjaimat, támogasd 
küldetésemet és bátran küldj meghívót sorstársaidnak 
a Duciforradalom közösségi csoportba!  

                            

                         Köszönöm! 
                            Ölelés: Dia 

Köszönöm, hogy engem választottál! 

 
Örömömre szolgál, hogy a Duciforradalmat választottad 

a mozgáshoz is. 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél a 

témában. 

Kívánom, hogy lelj örömet a sportban és növeld 

önbizalmadat a sikerélményeid által. 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz úgy, 

hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      


