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II..  AAXXEESS  PPRRIIMMAARRIIII  ––  FFÔÔTTEENNGGEELLYYEEKK  ––  MMAAIINNEE  AAXXLLEESS
1. axis longitudinalis (seu axis verticalis) – a talajra merôleges

fôtengely – longitudinal axle (or vertical axle)
2. axis transversalis – a hossztengelyre merôleges haránttengely

– transverse axle
3. axis sagittalis – elülsô-hátsó nyílirányú tengely – sagittal axle

IIII..  PPLLAANNII  PPRRIIMMAARRIIII  ––  FFÔÔ  SSÍÍKKOOKK  ––  MMAAIINNEE  PPLLAANNEESS
1. planum medianum (seu planum mediansagittale seu symmet-

ricum) – a hossztengely és a nyílirányú tengely által megha-
tározott sík, másnéven: szimmetriasík – middle plane (or medi-
ansagittal, or symmetrical plane)

2. planum sagittale (seu planum paramedianum) – párhuzamos
sík, vagy a középsík melletti sík – sagittal plane (or paramedi-
an plane)

3. planum frontale (seu planum coronale) – a homlokkal párhu-
zamos, a mediansíkra merôleges sík – frontal plane (or coronal
plane)

4. planum transversale – harántirányú sík (merôleges a homlok-
síkra és a középmelletti síkra) – transverse plane

IIIIII..  DDIIRREECCTTIIOONNEESS  LLOOCCII  ––  TTÉÉRRIIRRÁÁNNYYOOKK  ––  DDIIRREECCTTIIOONNSS  
OOFF  TTHHEE  SSPPAACCEE

1. anterior – elülsô, elöl lévô – anterior (or front)
2. caudalis – farkvégi; a farokhoz tartozó – caudal
3. centralis – középsô; a középhez tartozó – central
4. cervicalis – nyaki; a nyakhoz tartozó – cervical
5. coccygealis – farkcsonti; a farokhoz tartozó – coccygeal
6. cranialis – fejvégi; a koponyához irányuló, ahhoz tartozó –

cranial
7. distalis – végsô; a vég felôli; távol a középtôl – distal
8. dorsalis – háti, a hát felôli; hátsó felszíni – dorsal
9. externa – külsô; a középtôl távolesô – extern
10. fibularis – szárkapcsi; a szárkapocs felôli, ahhoz tartozó –

fibular
11. inferior – alsó; alul elhelyezkedô – downward (or inferior)
12. lateralis – szélsô; a szélhez tartozó; a középvonaltól távol esô

– lateral
13. lumbalis – ágyéki; ágyéki irányú; az ágyékhoz tartozó – lum-

bar
14. medialis (seu medianus) – középsô; belsô; a középrészhez, a

középsíkhoz tartozó – median 

15. medius – középen lévô – medius 
16. palmaris – tenyéri; tenyéri irányú; a tenyérhez tartozó – pal-

mar
17. peripherialis – távoli; a középponttól távolesô – peripheral
18. plantaris – talpi; talpi irányú; a talphoz tartozó – plantar
19. posterior – hátsó; hátsó rész, illetve ehhez tartozó; háti felszí-

ni – behind (or posterior)
20. profundus – mély; mélyen lévô – deep (or profundus)
21. radialis – orsócsonti; az orsócsont felôli, illetve ahhoz tartozó

– radial
22. rostralis – csôrirányú; a csôrhöz tartozó – rostral
23. sacralis – keresztcsonti; a keresztcsonthoz tartozó – sacral
24. superficialis – felületes; felszínes; közelfekvô; a felszínhez kö-

zeli – superficial
25. superior – felsô; fönt lévô – superior
26. thoracalis – háti; a háthoz közeli; a háthoz tartozó – thoracal

(or thoracic)
27. tibialis – sípcsonti; sípcsont közeli, illetve ahhoz tartozó – tibial
28. ulnaris – singcsonti; singcsont közeli, illetve ahhoz tartozó –

ulnar
29. ventralis – hasi; a has felszínén lévô; a hashoz tartozó – ven-

tral

IIVV..  MMOOTTIIOONNEESS  AARRTTIICCUULLAARREESS  ––  ÍÍZZÜÜLLEETTII  MMOOZZGGÁÁSSOOKK  
––  JJOOIINNTT  MMOOTTIIOONNSS

A) OMUM – VÁLL – SHOULDER
1. motio glenohumeralis – magának a felkarnak a mozgása –

glenohumeral motion
2. motio scapulathoracalis – a lapocka és a felkar együttes moz-

gása – scapulothoracal motion
3. motio combinata glenohumeralis et scapulathoracalis – össze-

tett vállmozgás – combined glenohumeral and scapulothora-
cal motion

4. abductio humeri – a felkar távolítása a törzstôl – abduction
motion of the arm at the shoulder

5. adductio humeri – a felkar közelítése a törzs felé – adduction
motion of the arm at the shoulder

6. anteflexio humeri – a felkar elôrehajlítása – forward flexion 
7. retroflexio (extensio) humeri – a felkar hátrahajlítása (hátra-

feszítése) – backward extension
8. flexio horizontalis – vízszintes síkban a törzs felé közelítés –

horizontal flexion
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9. extensio horizontalis – vízszintes síkban a törzshöz viszonyított
hátrahajlítás – horizontal extension

10. elevatio omi – a vállöv felfelé mozgása – elevation of the
shoulder

11. depressio omi – a vállöv lefelé mozgása – depression of the
shoulder

12. rotatio interna – befelé forgatás – inward rotation 
13. rotatio externa – kifelé forgatás – outward rotation 
14. rotatio interna in abductione – befelé forgatás távolításos

helyzetben – inward rotation in abduction
15. rotatio externa in abductione – kifelé forgatás távolításos

helyzetben – outward rotation in abduction
16. rotatio interna posterior – befelé forgatás, a kar a törzs mö-

gött – internal rotation posteriorly
17. rotatio interna, humerus apud truncum – befelé forgatás, a

kar a törzs mellett – inward rotation with arm at side
18. rotatio externa, humerus apud truncum – kifelé forgatás, a

kar a törzs mellett – outward rotation with arm at side

B) CUBITUS – KÖNYÖK – ELBOW
1. flexio cubiti – könyökhajlítás – flexion of the elbow
2. hyperextensio cubiti – túlfeszítés a könyökben, könyöktúlfeszí-

tés – hyperextension of the elbow

C) ANTEBRACCHIUM (cubitus et carpus) – ALKAR (könyök és
csukló) – FOREARM (elbow and wrist)

1. pronatio – borintás (befelé fordítás) – pronation 
2. supinatio – hanyintás (kifelé fordítás) – supination

D) CARPUS – CSUKLÓ – WRIST
1. flexio carpi (palmarflexio) – csuklóhajlítás – palmar flexion 
2. extensio carpi (dorsalflexio) – csuklófeszítés – dorsiflexion
3. radialductio – hajlítás az orsócsont felé – radial deviation
4. ulnarductio – hajlítás a singcsont felé – ulnar deviation

E) POLLEX – HÜVELYK – THUMB
1. flexio articulationis interphalangealis – hajlítás a percközti

izületben – flexion at the interphalangeal joint
2. flexio articulationis metacarpophalangealis – hajlítás az alap-

perc-kézközépcsonti izületben – flexion at the metacarpopha-
langeal joint

3. flexio articulationis carpometacarpalis – hajlítás a kéztô-kézkö-
zépcsontközti izületben – flexion at the carpometacarpal joint

4. circumductio rectiangularis – keresztülvitel derékszögben a te-
nyér síkjára – circumduction of the thumb

5. abductio pollicis – a hüvelyk távolítása – abduction of the thumb
6. adductio pollicis – a hüvelyk közelítése – adduction of the

thumb
7. extensio parallela pollicis – hátrafeszítés párhuzamosan a te-

nyér síkjával – extension of the thumb
8. oppositio pollicis – a hüvelyk szembehelyezkedése (távolítás +

befelé forgatás + hajlítás) – opposition of the thumb (abduc-
tion + rotation + flexion)

F) DIGITI MANUS – KÉZUJJAK – HANDFINGERS
1. flexio articulationis interphalangealis distalis – hajlítás a tá-

voli percközti izületben – flexion at the distal interphalangeal
joint

2. flexio articulationis interphalangealis proximalis – hajlítás a
közeli percközti izületben – flexion at the proximal interpha-
langeal joint

3. flexio articulationis metacarpophalangealis – hajlítás a
kézközépcsont-alappercközti izületben – flexion at the metacar-
pophalangeal joint

4. extensio digiti (id est: extensio articulationis metacarpopha-
langealis) – ujjfeszítés (azaz: feszítés a kézközépcsont-alapper-
cközti izületben) – extension of a finger (that is: extension at
the metacarpophalangeal joint)

5. hyperextensio articulationis interphalangealis distalis – a tá-
voli ujjpercközti izület túlfeszítése – hyperextension at the dis-
tal interphalangeal joint

6. distentio digitorum manus – ujjterpesztés – finger spread
7. abductio digiti manus – ujjtávolítás a középvonaltól (a harmadik

kézsugártól) – abduction of a finger (out of the middle finger)
8. adductio digiti manus – ujjközelítés a középvonalhoz (a harma-

dik kézsugárhoz) – adduction of a finger (to the middle finger)

G) COLUMNA VERTEBRALIS PARTIS CERVICALIS – A GE-
RINCOSZLOP NYAKI SZAKASZA – CERVICAL SPINE
1. flexio columnae vertebralis partis cervicalis – a nyaki gerinc

hajlítása (elôre hajlítása) – flexion of the cervical spine
2. extensio columnae vertebralis partis cervicalis – a nyaki ge-

rinc feszítése (hátrahajlítása) – extension of the cervical
spine

3. deviatio lateralis dextra – jobbra hajlás – right lateral bend
4. deviatio lateralis sinistra – balra hajlás – left lateral bend
5. rotatio lateralis dextra – jobbra forgatás – right rotation
6. rotatio lateralis sinistra – balra forgatás – left rotation

H) COLUMNA VERTEBRALIS PARTIS THORACOLUMBALIS
– A GERINCOSZLOP HÁTI ÉS ÁGYÉKI SZAKASZA – THORA-
COLUMBAR SPINE
1. flexio columnae vertebralis partis thoracolumbalis – a háti-

ágyéki gerinc hajlítása – flexion of the thoracolumbar spine 
2. extensio (retroflexio) columnae vertebralis partis thoracolum-

balis – a háti-ágyéki gerinc feszítése (hátrahajlítása) – exten-
sion (retroflexion) of the thoracolumbar spine 

3. deviatio lateralis dextra columnae vertebralis partis thora-
columbalis – a háti-ágyéki gerinc jobbra oldalhajlítása – right
lateral bend of the thoracolumbar spine

4. deviatio lateralis sinistra columnae vertebralis partis thora-
columbalis – a háti-ágyéki gerinc balra oldalhajlítása – left
latral bend of the thoracolumbar spine

5. extensio (retroflexio) columnae vertebralis partis thoracolum-
balis in positione stante – a háti-ágyéki gerinc feszítése (hát-
rahajlítása) álló helyzetben – extension (retroflexion) of the
thoracolumbar spine in a standing position 
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6. extensio (retroflexio) columnae vertebralis partis thoracolum-
balis in positione cubante – a háti-ágyéki gerinc feszítése
(hátrahajlítása) fekvô helyzetben – extension (retroflexion) of
the thoracolumbar spine in a laying position

7. rotatio columnae vertebralis partis thoracolumbalis – a háti-
ágyéki gerinc forgatása – rotation of the thoracolumbar spine

I) COXA – CSÍPÔ – HIP
1. flexio articulationis coxae – a csípôizület hajlítása – flexion of

the hip
2. extensio articulationis coxae – a csípôizület feszítése – exten-

sion of the hip
3. abductio articulationis coxae – távolítás a csípôizületben – hip

abduction
4. abductio articulationis coxae in flexione – csípôtávolítás fel-

húzott térdekkel – hip abduction in flexion
5. adductio articulationis coxae – közelítés a csípôizületben – hip

adduction
6. rotatio articulationis coxae – forgómozgás a csípôizületben –

hip rotation
7. rotatio interna in articulatione coxae – befelé forgatás a csípô-

izületben – inward hip rotation
8. rotatio externa in articulatione coxae – kifelé forgatás a csípô-

izületben – outward hip rotation
9. rotatio interna in flexione – befelé forgatás hajlított térdhely-

zetben – inward hip rotation in flexion 
10. rotatio externa in flexione – kifelé forgatás hajlított térdhely-

zetben – outward hip rotation in flexion 
11. rotatio interna in flexione et pronus in ventrem – befelé for-

gatás hajlított térddel és hasmánt – inward hip rotation in
flexion and on the belly

12. rotatio externa in flexione et pronus in ventrem – kifelé for-
gatás hajlított térddel és hasmánt – outward hip rotation in
flexion and on the belly

J) GENU – TÉRD – KNEE
1. flexio genus – térdhajlítás – flexion of the knee
2. hyperextensio genus – túlfeszítés a térdben – hyperextension

of the knee

K) ARTICULATIO MALLEOLARIS – BOKAIZÜLET – ANKLE
JOINT
1. flexio pedis (flexio plantaris) – a láb lefelé hajlítása – flexion

of the foot (plantar flexion)
2. extensio pedis (flexio dorsalis) – a láb hátrahajlítása – exten-

sion of the foot (dorsiflexion)

L) PES – LÁB – FOOT
a) pars anterior – elülsô rész – fore part of the foot

(motio activa – cselekvô mozgás – active motion)
1. inversio (supinatio, adductio et flexio plantaris) – befelé fordí-

tás (hanyintás, befelé hajlítás és a talp felé hajlítás) – inver-
sion (supination, adduction and plantar flexion)

2. eversio (pronatio, abductio et flexio dorsalis) – kifelé fordítás
(borintás, kifelé hajlítás és a lábhát felé hajlítás) – eversion
(pronation, abduction and dorsiflexion)

b) pars posterior – hátsó rész – hind part of the foot
(motio passiva – szenvedô mozgás – passive motion)
1. inversio – befelé hajlítás – inversion
2. eversio – kifelé hajlítás – eversion

M) HALLUX – ÖREGUJJ – BIG TOE
1. flexio in articulatione interphalangeali – hajlítás a percközti

izületben – flexion at the interphalangeal joint
2. flexio in articulatione metatarsophalangeali – hajlítás a láb-

középcsont-alappercközti izületben – flexion at the metatarso-
phalangeal joint

N) DIGITI PEDIS – LÁBUJJAK – TOES
1. flexio in articulatione interphalangeali distali – hajlítás a tá-

voli percközti izületben – flexion at the distal interphalangeal
joint

2. flexio in articulatione interphalangeali proximali – hajlítás a
közeli percközti izületben – flexion at the proximal interpha-
langeal joint

3. flexio in articulatione metatarsophalangeali – hajlítás a láb-
középcsont-alappercközötti izületben – flexion at the metatarso-
phalangeal joint

4. extensio in articulatione metatarsophalangeali – lábujjfeszítés
a lábközépcsont-alappercközötti izületben – extension at the
metatarsophalangeal joint 

5. distentio digitorum pedis – lábujjterpesztés – toes spread

VV..  DDEEFFOORRMMIITTAATTEESS  PPOOSSTT  FFRRAACCTTUURRAASS ––  TTÖÖRRÉÉSSEEKK  
UUTTÁÁNNII  AALLAAKKTTAALLAANNSSÁÁGGOOKK  ––  DDEEFFOORRMMIITTIIEESS  

IINN  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEE  OOFF  FFRRAACCTTUURREESS
1. status abductus – a középponttól elirányuló állás – abducted

position 
2. status adductus – a középpont felé irányuló helyzet – adduct-

ed position
3. status angularis – sarkos helyzet – angled (angular) position
4. status antecurvatus – elôre hajló helyzet – bended forward

(antecurvated) position
5. status anteflectus – elôre hajlott helyzet – anteflected position 
6. status antelocatus – elôre helyezett állás – antelocated posi-

tion
7. status arcuatus – ívelt helyzet – curved (arcuate) position
8. status compressus – összenyomott helyzet – pressed (compres-

sion) position
9. status congruens – egybevágó (egybeillô) helyzet – compatible

(congruent) position
10. status consolidatus – megszilárdult helyzet – consolidated

position
11. status correctus – megjavított helyzet – corrected position



12. status cranialis – fejvégi helyzet – cranial position 
13. status cum abbreviatione – rövidüléses helyzet – position

with abbreviation
14. status cum antecurvatione – elôrehajló (elôrehajlott) helyzet

– position with a forward bend (with antecurvation)
15. status cum coniectura prospici repositione – hozzávetôlege-

sen helyretett állás – position with an approximate reduction 
16. status cum deformitate – alakeltéréses helyzet – position with

deformity
17. status cum diastase – állás szétvonással – position with dias-

tasis
18. status cum dyslocatione ad axim – tengelyeltéréses elmozdu-

lásos helyzet – position with angle displacement 
19. status cum dyslocatione ad longitudinem – hosszirányú el-

mozdulásos helyzet – position with longitudinal displacement
20. status cum dyslocatione ad longitudinem et cum contrac-

tione – hosszirányú elmozdulásos helyzet összehúzódással –
position with longitudinal displacement and with contraction

21. status cum dyslocatione ad longitudinem et cum dystrac-
tione – hosszirányú elmozdulásos helyzet széthúzódással –
position with longitudinal displacement and with distraction

22. status cum dyslocatione ad longitudinem et cum impres-
sione – hosszirányú elmozdulásos helyzet összenyomatással –
position with longitudinal displacement and with pression
(compression)

23. status cum dyslocatione ad peripheriam – elmozdulásos és
elcsavart helyzet – position with peripheric displacement

24. status cum dyslocatione ad superficiem – elmozdulásos hely-
zet szintbeli eltolódással – position with displacement and
with deviation of the level

25. status cum dyslocatione et cum abbreviatione – elmozdulá-
sos és megrövidüléses helyzet – position with displacement
and with shortening

26. status cum dyslocatione et cum contractione – elmozdulásos
és összehúzódásos helyzet – position with displacement and
with drawing together (with contraction)

27. status cum dyslocatione et cum dystractione – elmozdulásos
és széthúzódásos helyzet – position with displacement and
with drawing away (with distraction)

28. status cum dyslocatione et cum elongatione – elmozdulásos
és meghosszabbodott állás – position with displacement and
with lenghtening (with elongation)

29. status cum dyslocatione et cum impressione – elmozdulásos
és összenyomatásos helyzet – position with displacement and
with impression (impaction) 

30. status cum dyslocatione valga – kifelé irányuló elmozdulásos
állás – position with outward displacement (valgus position) 

31. status cum dyslocatione vara – befelé irányuló elmozdulásos
állás – position with inward displacement (varus position)

32. status cum excurvatione – kifelé hajló állás – position with
outward bend 

33. status cum flexione – hajlításos helyzet – bend position (flex-
ion position)

34. status cum inversione – befelé csavarodó állás – position
with eversion

35. status cum subluxatione – félficamos helyzet – position with
subluxation

36. status cum torsione – csavarásos (elcsavarodott) helyzet –
position with torsion

37. status dyslocatus – elmozdult helyzet – moved away position 
38. status eversus – kifelé fordult helyzet– position turned inside

out (eversion position)
39. status fixatus – rögzített helyzet – stable position (fixed posi-

tion)
40. status flectus – elhajlott helyzet (meghajlott állás) – bending

position (flected position) 
41. status horizontalis – vízszintes helyzet – plane position (hori-

zontal position)
42. status mobilis – elmozdítható (ingatag) helyzet – mobile

position
43. status perfectus – tökéletes helyzet – perfect position
44. status periculosus – veszélyes helyzet (veszedelmes állás) –

dangerous position (periculous position)
45. status pronatorius – borintásos (befelé fordított) helyzet –

proned (pronated) position
46. status reclinatus – hátrahajló helyzet – reclined position
47. status reponatus – helyretett állás – replaced position
48. status retroversus – visszafordított helyzet – turned back

position (retroversion position) 
49. status rotatus – elforgatott állás – rotated position
50. status supinatorius – hanyintásos (kifelé fordított) állás –

supined position
51. status suspensus – felfüggesztett helyzet – put off position

(suspended position) 
52. status transversus – harántállás – transverse position
53. status valgus – kifelé hajló állás  – bent outward position

(valgus position)
54. status varus – befelé hajló állás  – bent inward position

(varus position)
55. status verticalis (status perpendicularis) – függélyes helyzet
– perpendicular position (vertical position)
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