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Rövidítések és magyar megfelelőjük 
 
BMI  Body Mass Index, kg/m2 Testtömeg index 

CEU Council of the European Union Európai Unió Tanácsa 

COM  Commission of the European Communities 

Európai Közösségek Bizottsága 

DALY  Disability Adjusted Life-Year 

Egészségkárosodással korrigált életévek 

EPIC European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 

A táplálkozás és a rák kapcsolatának európai követéses vizsgálata 

EU  European Union Európai Unió 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

  Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 

FP6  Sixth Framework Programme 

  Az Európai Unió 6-os keretprogramja 

GDP  Gross Domestic Product Bruttó hazai termék 

IASO  International Association for the Study of Obesity 

  Nemzetközi Elhízástudományi Társaság 

IOTF  International Obesity Task Force 

  Nemzetközi Elhízásügyi Különítmény 

KAP  Közös Agrárpolitika 

MCM  Multi Criteria Mapping Többkritériumos Leképezés 

NEST  New and Emerging Science and Technology 

Újonnan kibontakozó kutatási területek és technológiák 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

PorGrow  Policy Options for Responding to the Growing Challenge of Obesity 

  Szakpolitikai válasz stratégiák az elhízás növekvő kihívására  

WHO  World Health Organization Egészségügyi Világszervezet 
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 Bevezetés 

 
Napjaink legjelentősebb egészségügyi és gazdasági kihívása az elhízás járványszerű 

terjedése.  

Kialakulása látszólag egyszerű okokra: az energia-felvétel és energiafelhasználás 

egyensúlyának megbomlására vezethető vissza.  

Számos próbálkozás vallott kudarcot, mely egyéni szinten, az elhízás étrendi és 

mozgásterápiájára, vagy a viselkedésterápiára irányult. A sikertelenség a kutatók 

figyelmét a környezeti tényezőkre irányította.  

Az élelmiszerkörnyezet túlzott fogyasztásra ösztönöz, a munkahelyi és szabadidős 

tevékenységek egyre kisebb erőfeszítést igényelnek, az aktív közeledési módok helyett 

az autózás vált széles néptömegek életformájává, az egészségipar még mindig a 

betegségek kezelésére, mintsem a megelőzésre fókuszál. Ezen tényezők együttesen 

elhízást előmozdító, obezitogén környezetet jelentenek a XXI. század embere számára.  

Az elhízás epidémiájának megállítása ebből következően elsősorban az olyan 

környezeti változásoktól várható, amelyek mind az egyén, mind a döntéshozók számára 

az egészséget szolgáló választást teszik könnyebbé.  

A kormányok egyre határozottabban próbálnak szembeszállni az elhízás gyorsan növő 

problémájával. A lehetséges szakpolitikai beavatkozások feltérképezése, az érdekelt 

társadalmi csoportok véleményének és hozzáállásának megismerése révén 

azonosíthatjuk az obezitásellenes beavatkozások közül a legalkalmasabbakat. A 

szoftveralapú társadalomkutatás és kockázatelemzés innovatív módszereinek 

segítségével elősegíthetjük, hogy a szakpolitikai döntéshozatal rugalmasabbá, 

érzékenyebbé és hatékonyabbá váljon.  
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Az elhízás epidémiája 
 
A dohányzás és az alkoholizmus után az elhízás a harmadik legfontosabb elkerülhető, 

krónikus betegséghez és halálozáshoz vezető ok, amely az elmúlt évtizedekben egyre 

meredekebben emelkedő tendenciát mutat a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt. 

(Hawkes 2002) Becslések szerint ma az Európai Unió számos országában a túlsúly és az 

elhízás együttes előfordulása meghaladja az 50%-ot. (IASO 2010a) 

A mai napig nem készült az EU-t átfogó egységes felmérés a felnőtt vagy gyermekkori 

elhízás prevalenciájáról. Standardizált adatok hiányában az egyes országokban 

alkalmazott eltérő adatgyűjtési módszerek, adattípusok, korcsoportok és mintanagyság 

miatt csak becslésekre szorítkozhatunk. Összehasonlító vizsgálatok eredményei alapján 

megállapítható, hogy a mérési adatokra épülő prevalencia adatok és a saját bevalláson 

alapuló adatok nagymértékben eltérhetnek. Hollandiában 1809 felnőtt férfi és 1882 nő 

adatainak elemzése rámutatott arra, hogy a bevalláson alapuló testmagasság és 

testtömeg adatok alapján a férfiaknál 26,1%-kal a nőknél 30%-kal alábecsülik a valós, 

mérési adatokon alapuló elhízás prevalenciát. (Visscher et al. 2006) 

Az EU 27 tagállamában az obezitás előfordulását illetően néhány országban a mért 

testmagasság és testtömeg adatokra támaszkodhatunk (pl. Ausztria, Bulgária, Ciprus, 

Csehország, Anglia, Franciaország, Németország, Lengyelország, Portugália és 

Svédország). Más országokban csak a bemondáson alapuló adatok állnak rendelkezésre, 

ezért a prevalencia vélhetően magasabb (pl. Belgium, Dánia, Finnország, Görögország, 

Olaszország, Magyarország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Spanyolország). Ennek 

figyelembe vételével az EU 27 országában a becslések szerint a felnőttek 35,9%-a 

túlsúlyos (BMI 25-29,9) és további 17,2% obez (BMI 30 felett). Összességében 

megállapítható, hogy az EU népességének fele (53%) túlsúlyos vagy elhízott. Több mint 

82 millió férfi és mintegy 61 millió nő túlsúlyos. Az elhízottak között a nők száma 

magasabb: 37 millió, a 31 millió férfival szemben.(IASO 2010a, IASO 2010b) 
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1. táblázat: Elhízás és túlsúly prevalenciája néhány európai ország felnőtt lakosai 
körében 

férfiak nők 
Ország 

% BMI 25-29.9 % BMI 30+ % BMI 25-29.9 % BMI 30+ 

Anglia 41,8 24,1 32 24,9 

Ciprus 46 26,6 34,3 23,7 

Finnország* 44,8 14,9 26,7 13,5 

Franciaország 41 16,1 23,8 17,6 

Görögország* 41,2 26 29,9 18,2 

Magyarország* 41,8 17,1 31,3 18,2 

Olaszország* 42,5 10,5 26,1 9,1 

Lengyelország 41 15,7 28,7 19,9 

Spanyolország* 45 13,4 32,2 15,8 

*: az adatgyűjtés bemondott adatokra támaszkodott   (IASO 2010a) alapján 
 
Az elmúlt évtizedekben a gyermekek körében is drasztikusan emelkedett a túlsúllyal és 

elhízással küzdők száma. Az EU tagországokban a túlsúlyos gyermekek aránya 2006-ra 

elérte a 30 %-ot. (COM 2007a) A ’80-as és ’90-es évek trendjein alapuló becslések 

szerint a gyermekkori elhízás évről évre egyre gyorsuló ütemben nő. Az előrejelzés 

szerint az EU-ban 2010-re 26 millióra tehető a túlsúlyos iskoláskorúak száma, közülük 

6 millió obez. (Lobstein and Jackson-Leach 2006; Jackson-Leach and Lobstein 2006)  

A gyermekkori elhízásra vonatkozó adatok tekintetében Antal és munkatársainak a 

mintegy 2000 budapesti általános iskolás körében végzett reprezentatív vizsgálata is 

felhívja a figyelmet arra, hogy az általánosan alkalmazott BMI percentilisek alapján az 

obesitás előfordulását alulbecsülhetjük. A BMI alapján túlsúlyosnak talált fiúk 49%-a, a 

lányok 28%-a a testzsírszázalék meghatározásakor elhízottnak bizonyult, és 

összességében a testösszetétel alapján az obezitás előfordulása kétszerese (15,4%) volt a 

BMI alapján meghatározottnak (6,9%).(Antal et al. 2009) 
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Az elhízás gazdasági, társadalmi és egészségügyi 

konzekvenciái 

 
Az elhízás a nemzeti jövedelem egyre bővülő szeletét emészti fel. Az elhízás okozta 

társadalmi költségek a WHO Európai Régiójának egyes országaiban a nemzeti 

össztermék (GDP) 1%-át is elérik. A közvetlen egészségügyi kiadások 6%-a írható az 

elhízottság rovására. (WHO 2006b) Az elhízás okozta indirekt költségek, mint pl. a 

munkaképesség csökkenéséből eredő kiesések a direkt költségekkel közel azonos 

nagyságrendet képviselnek.(Roux and Donaldson 2004) 

Az elhízottság költségeit a következő tényezők alapján becsülhetjük: az obezitás okozta 

rossz egészségi állapot terhei, az egészségügyi ellátórendszer által viselt pluszköltségek, 

valamint a nemzetgazdasági termelékenység csökkenése. (Yach et al. 2006; McCormick 

and Stone 2007) Mindezek a becslések figyelmen kívül hagyják a rossz egészségi 

állapot költségeit a túlsúlyos, de nem elhízott személyek vonatkozásában, és nem veszik 

számításba a gyermekkori obezitás költségeit sem. Szintén nincsenek számszerűsítve az 

elhízással kapcsolatos pszicho-szociális problémák rejtett költségei.  

A rendelkezésre álló anyagi erőforrások minden államban korlátozottak, ezért kardinális 

kérdés, hogy a kiválasztott intervenciós beavatkozásokra fordított forrásokból a 

társadalom egésze mennyit profitál. (Roux and Donaldson 2004) 

A költségtényező csak egyike az elhízás járvány következményeinek. Az elhízás 

prevalenciájának növekedésével együtt megszaporodnak az elhízáshoz kapcsolódó 

krónikus betegségek is. (Visscher and Seidell 2001) Ezek egyrészt csökkent 

munkaképességet okoznak és az egyén egészségben töltött éveinek számát rövidítik 

meg, kezelésük pedig növekvő terhet ró az egészségügyre és az egész társadalomra. 

(Avenell et al. 2004) 

Az Európai Unióban az Egészségkárosodással korrigált életévek (DALY: Disability-

Adjusted Life Years, az olyan életévnyi veszteség, amit teljes egészségben lehetett 

volna megélni) 10%-áért a nem megfelelő táplálkozás (4,5%), az elhízás (3,7%) vagy az 

inaktivitás (1,4%) tehető felelőssé. (Byrne 2004) 

A gyermekkorban kialakult obezitás többnyire felnőttkorban is megmarad, és sok 

elhízással kapcsolatos probléma annál súlyosabb, minél régebb óta áll fenn ez az 

állapot.(Lobstein and Jackson-Leach 2006) 
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Mértéktartó becslések szerint Európában 1 millióra tehető a kardiovaszkuláris 

megbetegedésben és közel 20 ezerre a 2-es típusú diabetesben szenvedő elhízott vagy 

túlsúlyos gyermekek száma. További 400 ezer túlsúlyos gyermeknél alakul ki a 

csökkent glukóz tolerancia. (Lobstein and Jackson-Leach 2006)  

Míg 20 évvel ezelőtt a felnőttkorinak tartott 2-es típusú diabetes előfordulása a 

gyermekek körében az összes diabetes esetek 1-2%-ra volt tehető, addig mára ez a típus 

egyes országokban eléri vagy meghaladja az újonnan jelentett diabeteses esetek 80%-át. 

(Yach et al. 2006)  

Egy, a gyermekek életminőségét vizsgáló tanulmány meghökkentő eredménye szerint a 

súlyos gyermekkori obezitás pszichológiai hatásai ekvivalensek egy pozitív 

rákdiagnóziséval. (Schwimmer et al. 2003)  

A pszichológiai hatások mellett figyelmet érdemelnek a tanulásban jelentkező 

hátrányok is. (Swallen et al. 2005) 

Felnőttek vonatkozásában 16 tanulmány elemzése során Neovius és munkatársai szoros 

összefüggést találtak az elhízás és a rokkantsági nyugdíjazás között. Középkorúaknál a 

rokkantság fő okaként megjelölt keringési betegségek szoros korrelációt mutattak az 

elhízással.(Neovius et al. 2008) 

Egy Finnországban mintegy 20 ezer fő bevonásával végzett 15 éves követéses vizsgálat 

során a nem egészségben töltött évek számát tekintve a nemdohányzó elhízott (BMI 30 

felett) felnőttek 0.63 évvel többet voltak munkaképtelenek, 0,36 évvel több volt terhelt 

koronária-betegségekkel és 1,68 évvel a tartós gyógyszerszedést igénylő állapottal a 

normál súlyú alanyokhoz viszonyítva. (Visscher et al. 2004) Szintén egy finn tanulmány 

világított rá arra, hogy a felnőttkorban 1 év alatt bekövetkező 3%-os testtömeg 

növekedés a diabetes kialakulásának kockázatát megkétszerezi a súlyukat tartókéhoz 

képest. (Tuomilehto et al. 2001, Seidell et al. 2005) 

A helytelen étrend és a testmozgás hiánya következtében kialakuló elhízás és a hozzá 

társuló szív-érrendszeri megbetegedések, 2-es típusú cukorbetegség, stroke, 

mozgásszervi megbetegedések, a daganatok bizonyos fajtái és egyes mentálhigiénés 

betegségek csökkentik az EU-ban a várható élettartamot csakúgy, mint sokak 

életminőségét. (COM 2007a) 
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Az elhízáshoz vezető környezeti tényezők 
 
Az elhízás kialakulása a túlzott energiabevitel és az alacsony mértékű 

energiafelhasználás miatti energiafeleslegre vezethető vissza, melynek során a felesleg a 

zsírszövet felszaporodásában mutatkozik meg. Egyéni szinten tehát az obezitás 

kialakulása az energiamérleg felborulására vezethető vissza. A kutatások fókuszában 

sokáig az étrend összetételét meghatározó egyéni szintű tényezők, mint az ízpreferencia, 

a szokások, attitűdök, akaraterő, ismeretek, valamint az energiafelhasználást befolyásoló 

metabolikus tényezők voltak. Ezek a tényezők azonban csak részben magyarázták az 

étrendi szokások közt megfigyelhető különbségeket. A 90-es évek kutatási eredményei 

arra hívták fel a figyelmet, hogy az elhízásra hajlamosító fenotípus expresszióját 

valószínűsíthetően a környezeti tényezők triggerelik. (Goran and Weinsier 2000; Giskes 

et al. 2007)  

A prevenciós programok hatékonyabban képesek megállítani az elhízás epidémiáját 

mint az egyéni testsúlycsökkentő programok, ezért prioritás kell élvezniük mind a 

tudományos kutatások, mind a politikai cselekvési tervek készítésekor. (Hill and Peters 

1998; Goran and Weinsier 2000; Hawkes 2002; Avenell et al. 2004; Nishida et al. 2004; 

CEU 2005; Jain 2005; COM 2007a; Flynn et al. 2006; Brown et al. 2007) 

Egger és Swinburn 1997-ben publikált, azóta sokak által idézett ökológiai paradigmája 

óta napjainkra egyre elfogadottabbá vált az a megközelítés, hogy az elhízás globális 

méreteket öltő járványszerű terjedésében döntően a környezeti tényezőkben 

bekövetkezett változások játszanak szerepet. (Egger and Swinburn 1997; Swinburn et 

al. 1999). Táplálkozási és testmozgási szokásainkat alapvetően a fizikai-, gazdasági-, és 

szocio-kulturális, makro- és mikro-környezeti hatások befolyásolják. (Egger and 

Swinburn 1997)  

A globális tendenciaként megfigyelhető obezitogén környezeti változások és hatások 

azonban nem egyformán érintik az egyes régiókat, populációkat, egyéneket. 

(Kumanyika et al. 2002; Hawkes 2006; Friel et al. 2007). Egy 21 fejlett országot érintő 

kutatás szoros korrelációt talált az elhízás és a diabetes előfordulása valamint a kalória-

bevitel, és a jövedelmi szintek között. (Pickett et al. 2005) 
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Élelmiszerkörnyezet 
 
Az élelmiszerkörnyezetet az élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -terjesztés 

körülményei, a kereskedelmi megállapodások, az élelmiszer árak képzése és alakulása 

valamint a marketing alakítják. Az országonként és régiónként változó, ugyanakkor a 

globalizáció hatásának erősen kitett élelmiszerkörnyezet nagyban meghatározza az 

egyén élelmiszerválasztását, ezáltal étrendjének összetételét.  

Élelmiszerválasztásunkat makroszinten a törvényi szabályozás, az 

élelmiszertechnológia és az élelmiszeripar stratégiái, az élelmiszerekre kivetett adók és 

támogatások, a termelési- és marketingköltségek által befolyásolt élelmiszerárak, 

valamint a nemzeti étkezési tradíciók és a fogyasztói kereslet-kínálati viszonyok 

határozzák meg. Mikroszinten az élelmiszerek otthoni és munkahelyi kínálata, a 

gyorséttermek elérhetősége, a család bevételei és egyéb kiadásai, a saját termelésből 

származó élelmiszerek, nyersanyagok, a munkahelyi, iskolai étkezdék ártámogatásai, 

illetve a családi hagyományok, ünnepi szokások, kortársak elvárásai és nem 

utolsósorban az élelmiszerekhez kötődő promóciós tevékenységek vannak hatással az 

egyén táplálkozási szokásaira. (Egger and Swinburn 1997) 

10 európai országban végzett prospektív vizsgálat rámutat arra, hogy az európai lakosok 

energia-bevitelének 50-90%-a származik a nagymértékben feldolgozott élelmiszerekből, 

melyek gyakran nagy energiasűrűség mellett kevés értékes tápanyagot szolgáltatnak. 

(Slimani et al. 2009).  

A háztartások élelmiszervásárlásait vizsgáló, uniós finanszírozású DAFNE program 

eredményei szerint fokozatosan csökken a különbség élelmiszer választás tekintetében 

Európa déli és északi országai között; bár Dél-Európában még mindig nagyobb az 

olívaolaj és hüvelyesek szerepe a táplálkozásban, mint Észak-Európában. (Naska et al. 

2006) 

Több mint 30 országra kiterjedő összehasonlítások kimutatták, hogy szoros kapcsolat 

van az obezitás gyakorisága és az egy főre jutó élelmiszerenergia kínálatának 

növekedése között, s mindkét mutató korrelál a nemzetgazdasági növekedéssel. 

(Silventoinen et al. 2004) 
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1. ábra: Egy főre jutó napi energiabevitel (kcal/fő/nap) 

Forrás. (FAOSTAT 2009) 

Az elhízás alakulásában különösen fontos jelenség az, hogy az élelmiszerek a 

bérszinthez viszonyítva relatíve egyre olcsóbbá válnak, ami legalábbis rövidtávon 

feltétlenül magasabb fogyasztáshoz vezet, különösen az olyan élelmiszeripari termékek 

esetén, mint az üdítők, az édességek vagy a gyorsételek (fast foods). (White 2007) 

Több vizsgálat is megerősítette, hogy étrendi szokások szoros összefüggést mutatnak az 

anyagi helyzettel és iskolázottság fokával. (Robinson et al. 2004; Friel et al. 2007; Sassi 

et al. 2009; Mullie et al. 2010) Egy francia kutatás arra világított rá, hogy az olcsó 

étrendek energiatartalma magasabb, ugyanakkor értékes tápanyagtartalomban 

szegényebbek az energiatartalomra számítottan drágább étrendekénél. Az étrendek 

összehasonlításakor a 10 MJ energiára jutó árat euróban meghatározva azt találták, hogy 

az olcsóbb étrendet fogyasztók napi energia-bevitele magasabbnak mutatkozott a náluk 

165%-kal drágább étrendet követőkénél. (Andrieu et al. 2005) 

A valódi étel- és italfogyasztás hiteles felmérése számos nehézségbe ütközik. A legtöbb 

felmérés önbevalláson alapul, ezért eredményeik óvatosan kezelendők. Az étrendi 
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szokásokat felmérő kutatások eredményeit némileg torzíthatja, hogy az önkitöltős 

kérdőíves táplálkozási adatfelvétel során a vizsgálatban résztvevők jellemzően 

alulbecsülik az energia bevitelüket: az EPIC kutatásban résztvevő nők 14%-ára és a 

férfiak 10%-ára volt jellemző a „extrém mértékű alul-jelentés”. Az „alul-jelentők” 

többsége magasabb BMI értékkel rendelkező felnőtt volt. (Kroke et al. 1999) 

Az otthonon kívüli élelmiszerfogyasztást közvetlenül nem vizsgálták Európában. 

Bizonyos jelek azonban egyértelműen mutatják a változás irányát: az utóbbi 

évtizedekben pl. gombamódra szaporodtak Európában a gyorséttermek. Több 

tanulmány világított rá a gyorséttermekkel való ellátottság és a testtömeg közötti 

összefüggésekre. Különösen erős korrelációt találtak az alacsonyabb szocio-ökonomiai 

státuszúak, illetve a bevándorlók esetében. (Fleischhacker et al. 2010) A legismertebb és 

legnagyobb éttermi lánc, a McDonald’s 1970 óta exponenciálisan növeli éttermei 

számát Nyugat-Európában, míg Kelet-Európában némi késéssel, az 1990-es évektől 

indult be hasonló trend. Magyarországon 1988-ban nyílt meg az első étterem, 2009-re 

számuk elérte a 100-at, az éves vendégforgalom pedig a tízmilliós országban a 79 millió 

főt. (McDonald's 2010) A felszolgált üdítők, hamburgerek és sült krumpli adagjainak 

nagysága egyre nő, annak ellenére, hogy az egészségügyi hatóságok többször is 

nyomatékosan felkérték a nagy gyorséttermi láncokat az porciók mérséklésére. A 

McDonald’s ugyan levette kínálatából a legnagyobb ajánlatokat, de az adagok így is 

messze meghaladják az 1955-ös nyitáskor alkalmazottakat. A Burger King és a 

Wendy’s épp ellenkezőleg, tovább növelte az adagok nagyságát az utóbbi időben. Az 

USA gyorséttermeiben pedig még az európainál is nagyobb adagokkal találkozhatnak a 

fogyasztók. (Young and Nestle 2007)  

 

Természeti és épített környezet 
 
Az elhízás szempontjából vizsgálva a természeti és épített környezetet a várostervezés, a 

közterületek és középületek használhatósága, a különböző közlekedési eszközök és 

módok elérhetősége és a piacok hozzáférhetősége jellemzi. (Papas et al. 2007) 

A mozgásszegény életmód, a rendszeres fizikai aktivitás hiánya egyrészt családi minta, 

másrészt a változó, urbanizált életmód, és a passzív szabadidő tevékenységek 

következménye.  
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A fizikai aktivitás tekintetében nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek lehetővé 

tennék az európai populációkban jelentkező trendek közvetlen elemzését. A kérdőíves 

felmérések során a vizsgált személyek által szolgáltatott adatok, hasonlóan az 

önbevalláson alapuló testmagasság- és testsúly-, illetve az energia-bevitellel kapcsolatos 

adatokhoz, torzíthatnak. A résztvevők hajlamosak alábecsülni az elvárásoknak nem 

megfelelő, inaktív tevékenységekre fordított időt és túlbecsülni a fizikai aktivitásukat. 

(Clark et al. 2009) A fizikai aktivitás monitorozására alkalmazott eszközök sokfélesége 

pedig szinte lehetetlenné teszi a különböző vizsgálati eredmények 

összehasonlíthatóságát. (Sallis and Saelens 2000; Shephard and Vuillemin 2003; Craig 

et al. 2003) Bizonyos mutatók (gépkocsihasználat, televíziónézéssel töltött idő, az 

intenzív fizikai munkát igénylő munkakörök számának csökkenése stb.) azonban 

egyértelműen arra utalnak, hogy az elmúlt évtizedekben a társadalom jelentős 

csoportjaiban számottevően csökkent az átlagos energiafelhasználás mennyisége. (Clark 

et al. 2009)  

Ami a gépkocsihasználatot illeti, Európában a gépkocsival megtett utak több mint 30%-

a 3 km-nél, 50%-a pedig 5 km-nél rövidebb távolságra történik. Amint a WHO is 

rámutatott, ezt a távolságot kerékpárral 15 – 20 perc alatt, gyors sétával pedig 30-50 

perc alatt meg lehet tenni, s ez éppen megfelelne az ajánlott napi testmozgásnak is. 

(Davis 2004) 

Egy több kontinensre kiterjedő elemzés alacsonyabbnak találta az elhízás előfordulását 

azokban az országokban, ahol az aktív közlekedési lehetőségek, mint a gyaloglás és 

kerékpározás illetve a közösségi közlekedési eszközök igénybevétele jellemző. (Bassett 

et al. 2008) 

 

Társadalmi-gazdasági környezet  
 
A szociális környezetet az élet- és munkakörülmények, munkalehetőségek, a közösségi 

közlekedési eszközök elérhetősége és távolsága, a gazdasági kapacitás, társadalmi 

összetartás, szociális támogatási rendszerek, társadalmi normák, étkezési kultúra 

alkotják, a bennük megmutatkozó regionális és társadalmi szintek közti különbségek 

szintén befolyással lehetnek az elhízás kialakulására.  



 15 

További egyenlőtlenségek tapasztalhatók az elhízás prevalenciájában a társadalmi 

rétegződés, mint a jövedelmi helyzet, az oktatás színvonala, a képzettség, iskolai 

végzettség, nemi és etnikai hovatartozás terén megfigyelhető különbségek 

függvényében.(Martínez et al. 1999; Cossrow and Falkner 2004; Gordon-Larsen et al. 

2006; Hawkes 2006; Friel et al. 2007) 

Tendenciaszerűnek tűnik, hogy az etnikai kisebbségek tagjainak körében magasabb az 

elhízottság szintje, különösen a sokadik generációs bevándorló közösségekben. Ez 

részben bizonyosan visszavezethető általános gazdasági-szociális tényezőkre, de 

kultúra-specifikus egészségmagatartási szokások és genetikai tényezők is szerepet 

játszhatnak benne.  

A fejlett és fejlődő országok összehasonlításából kitűnik, hogy a nemzeti jövedelem 

emelkedésével párhuzamosan a szegényebb rétegekben nő, a jobb módúak körében 

pedig csökken az elhízottság gyakorisága, és kapcsolat figyelhető meg az obezitás és a 

társadalmi egyenlőtlenségek nagysága között. A társadalmi egyenlőtlenségek és az 

obezitás közti ok-okozati kapcsolatok feltárásánál ugyanakkor érdemes különösen 

óvatosnak lenni. Lehetséges ugyanis, hogy maga az elhízottság vezet alacsonyabb 

iskolázottsághoz, és ezen keresztül korlátozott munkalehetőségekhez és alacsonyabb 

jövedelemhez. (Martínez et al. 1999; Sassi et al. 2009) 

Az árak fontosságára mutatott rá egy egyesült államokbeli vizsgálat, amely az árak és 

promóciós tevékenységek hatását vizsgálta 12 iskolai és 12 munkahelyi élelmiszer-

automata által kínált csökkentett zsírtartalmú nassolnivalók fogyasztására. Az árak 

csökkentése szignifikánsan növelte az alacsonyabb zsírtartalmú alternatívák 

fogyasztását mind a felnőttek, mind a gyerekek körében (10%, 25% illetve 50% 

árcsökkentés 9%, 39% illetve 93%-os forgalomnövekedést okozott ezen termékkörben). 

Az egy automatára számított profitra ugyanakkor a beavatkozás nem volt hatással. A 

szerzők is felhívták a figyelmet arra, hogy az értékes tápanyagokban szegény 

csökkentett energiatartalmú nassolnivalók fogyasztásának növekedését nem feltétlenül 

tekinthetjük pozitívnak, de az ilyen beavatkozások hatásosak lehetnek kedvezőbb 

összetételű élelmiszerek fogyasztásának előmozdítására. Előző tanulmányaikban 

hasonló hatásról számoltak be az automatákból kínált egészségesebb alternatívák, a 

zöldségek-gyümölcsök tekintetében is. (French et al. 2001) 
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Ahhoz, hogy a megelőzést szolgáló lépéseket az egyénnel, a társadalommal, az érdekelt 

csoportokkal sikerrel el tudjuk fogadtatni, első lépésként felvilágosításra van szükség. 

Fontos az obezitásban rejlő veszélyeket, a veszélyeztetettség mértékét az egyénnel, 

környezetével és az egészségügyi dolgozókkal is megismertetni, tudatosítani a 

megelőzés és időben való felismerés illetve kezelés szükségességét. A szakpolitikai 

beavatkozások csak ezzel együtt lehetnek hatékonyak, keresztülvihetők.  

A különböző fogyókúrás módszerek összehasonlító vizsgálatának eredményei arra 

hívják fel a figyelmet, hogy a már kialakult állapot kezelése hosszú távon gyakran 

sikertelen, a fogyókúrázók 95%-a egy éves követés után visszanyeri eredeti súlyát. 

(Sacks et al. 2009) Célszerűnek látszik, ha az intervencióra a lehető legkorábban kerül 

sor, hogy tényleges prevenciót végezhessünk. 
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Az obezitáspolitika lehetséges útjai 
 
Az elhízás elleni küzdelem napjainkra az egyik legfontosabb közegészségügyi kérdéssé 

vált, melynek kezeléséhez a szakpolitikák egymáshoz igazítására van szükség az 

élelmiszer- és fogyasztóvédelmi politikától a sportpolitikán át az oktatási- és 

közlekedési politikáig. (Lang and Rayner 2005; COM 2007a) 

Az egyén egészségmagatartására döntő hatással van a fizikai-, társadalmi-, gazdasági-, 

kulturális-, és szociális környezete. (Egger and Swinburn 1997; Papas et al. 2007) Az 

utóbbi évtizedekben ezen környezeti tényezőkben bekövetkezett változások, mind az 

energiabevitel (pl. élelmiszerösszetétel, hozzáférhetőség, marketing) mind az 

energialeadás (pl. fizikai munka arányának és nehézségének csökkenése, motorizáció, 

számítógéphasználat elterjedése, gépjármű-centrikus épített környezet) oldaláról 

előmozdítóivá váltak a túlsúly illetve elhízás kialakulásának. (Kumanyika et al. 2002) 

Ugyanakkor az információk felgyorsult áramlása, a rendelkezésre álló információk 

pontatlansága, esetleg hiánya a társadalom és sokszor az egészségügyi szakemberek 

döntéseit is az elhízás szempontjából kedvezőtlen irányba képesek terelni. 

Az elhízás elleni küzdelem lehetséges lépéseiről, melyeknek célja megállítani azt az 

európai és az egész világot jellemző tendenciát, hogy az emberek magas energiatartalmú 

ételeket esznek, miközben ülő, kevés energiát felhasználó életet élnek, az utóbbi két 

évtizedben számos tanulmány született. Leggyakrabban az étkezési és testmozgási 

szokások populációs szintű megváltoztatása a fő célkitűzés.  

Az ehhez vezető utak különféle megközelítést tesznek lehetővé és szükségessé. A 

globális probléma súlya felveti a felülről jövő (upstream) beavatkozások 

szükségességét, létjogosultságát. (Flynn et al. 2006).  

Az élelmiszerfogyasztás befolyásolására kínálkozó egyik lehetőség a nemzeti, 

populációs szintű táplálkozási ajánlások kidolgozása és a lakosok felé történő 

kommunikálása. (Swinburn et al. 2004; Nishida et al. 2004; Cairns and Stead 2009). 

Az iskolás korosztály különösen fogékony az életmódját, étrendjét érintő 

beavatkozásokra. A gyermekek számára nyújtott iskolai menük összetételének 

javítására vonatkozóan hasznos példa lehet az Észak-Írországban kidolgozott program, 

melynek része lehet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlások kidolgozása is. (Catering for 

Healthier Lifestyles 2001) 
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A reklámozás szabályozására irányuló szakpolitikai javaslatok nagy része elsősorban a 

gyermekeket megcélzó promóciós tevékenységeket szabályozná. (Matthews et al. 2005; 

Caraher et al. 2006) 

Tekintettel arra, hogy a vásárlói magatartásra az árak nagymértékben befolyással 

vannak, az élelmiszerválasztás befolyásolásának egyik eszközeként megfogalmazódott 

olyan javaslat is, hogy az obezitást előmozdító, nagy energiasűrűségű, kis tápértékű 

élelmiszerekre különadót lehetne kivetni, illetve hogy a megelőzés szempontjából 

kedvező összetételű élelmiszerek, elsősorban zöldség és gyümölcs termékek esetében 

állami támogatások odaítélésével lehetne elérni a fogyasztás szerkezetének 

megváltoztatását.(Powell and Chaloupka 2009) 

Az élelmiszerkörnyezet, élelmiszerválaszték befolyásolást célzó intervenciós lépések 

között a gyorséttermek adagnagyságainak csökkentése is szerepelhet. (Young and 

Nestle 2007; Vermeer et al. 2009) 

Az élelmiszeripar szerepét és lehetőségeit taglalja egy amerikai tanulmány, mely az 

együttműködés fontosságára hívja fel a figyelmet a kormányzattal, kutatói- és 

orvostársadalommal annak érdekében, hogy a fogyasztót megfelelő tájékoztatásban 

részesítsék, bővítsék táplálkozási ismereteit, és egészségesebb élelmiszerválasztékot és 

választási hajlandóságot alakítsanak ki bennük. (Verduin et al. 2005) 

A fizikai aktivitás fokozásának érdekében az egyéni egészségmagatartást kétféle módon 

befolyásolhatjuk. Egyrészt a munkahelyekkel és a közlekedéssel kapcsolatos aktivitást 

fokozhatjuk, amit mintegy kikényszeríthetnek a felülről jövő intézkedések. Az egyén 

szabadidős fizikai aktivitásához ezzel szemben más megközelítést kell alkalmazni, 

hiszen ilyenkor az egyén döntése, hogy milyen lehetőségekkel él, milyen igények 

támadnak benne.(Clark et al. 2009). Minden egyes dollár, melyet a fizikai aktivitásba 

fektetnek, 3,2 dollár megtakarítást jelent az egészségügyben. (WHO 2003b) 

A fizikai aktivitás fokozásának egyik lehetséges útja az autóval történő városi 

közlekedés visszaszorítása, és helyette az aktív közlekedési módok, mint a gyaloglás, 

kerékpározás, közösségi közlekedés előmozdítása. (Davis 2004; Bassett et al. 2008).  

A testmozgás népszerűsítése, a mozgásgazdag életmód elérése az iskolai testnevelés és 

a szabadidősport lehetőségeinek kiszélesítésével és a hozzáférés javításával egyaránt 

lehetőségként merül fel.(Erlichman et al. 2002; COM 2007b; Papas et al. 2007; 

65/2007. (VI. 27.) OGY határozat; Bamana et al. 2008) 
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Az étrendi ajánlások mellett szükség van a fizikai aktivitásra vonatkozó populációs 

szintű ajánlások megfogalmazására is. (Erlichman et al. 2002)  

A WHO-nak az elhízásról 1997 júniusában megrendezett szakértői tanácskozásán 

résztvevő nemzetközi szakemberek megállapították, hogy a túlsúly és az elhízás 

rohamosan növekvő fenyegetést jelent egyre több ország lakosainak egészségére. A 

FAO, a WHO és az IOTF szakértői szorgalmazták annak a felismerésnek a 

kinyilvánítását, hogy az elhízás globális problémává vált. A járvány megállítása 

érdekében azonnali hatékony stratégiai lépések meghozatalának szükségességére hívták 

fel a figyelmet. Javaslatokat tettek az elhízás társadalmi okainak felszámolására. A 

lakosság étrendi és testmozgási szokásainak kedvezőbbé tételét célzó direkt és indirekt 

intézkedések a legkülönbözőbb szektorok összefogását és munkájuk összehangolását 

igényli, beleértve a közlekedést, a lakó-, munkahelyi-, és iskolai környezetet, a 

tömegtájékoztatást, az egészségügyi- és szociális ellátórendszert, valamint az élelmiszer 

előállításának és forgalmazásának résztvevőit. A beavatkozásokra egyéni, közösségi, 

társadalmi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken egyaránt szükség van. A 

hatékony intervencióhoz nélkülözhetetlen az egyénre vagy akár a társadalom egészére 

irányuló különböző szinteken és ágazatokban meghozott szakpolitikai lépések 

összehangolása.(WHO 2000; Kumanyika et al. 2002; WHO 2006b) 

Az Európai Bizottság 2000-ben egy „Fehér Könyvet” („White Paper”) adott ki az 

élelmiszerbiztonság témájában, majd átfogó revízió alá vette a Bizottság táplálkozással 

kapcsolatos tevékenységeit.(COM 2000) 

Ezt követően a Bizottság elindította a „Platform for Action on Diet, Physical Activity 

and Health” (A táplálkozás, fizikai aktivitás és az egészség érdekében tett intézkedések 

platformja) nevű fórumot az érdekelt társadalmi csoportok részvételével, illetve 

koordinálta a „European Network on Nutrition and Physical Activity” (Európai 

táplálkozási és fizikai aktivitási hálózat) üléseit (ez utóbbi szervezet tagjai a tagállamok 

táplálkozástani szakértői). (COM 2003; COM 2005) 

A Platform ezt követően számos találkozót tartott, ahol a résztvevő szervezetek több 

kötelezettséget vállaltak a monitoring, információszolgáltatás, a helyi kezdeményezések 

támogatása, a nemzetközi együttműködés és a kutatás területén. A Platform három 

munkacsoportot is létrehozott: „az egészséges életmód”, „a fogyasztók tájékoztatása” és 
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„a monitoring” témájában. Ez utóbbi a résztvevők vállalásainak teljesülését kíséri 

figyelemmel.  

Az Európai Közösségek Bizottsága 2005-ben nyilvánosságra hozott egy „Az egészséges 

táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus 

betegségek megelőzésének európai dimenziójáról” szóló zöld könyvet (Green Paper), 

melyben a következő pontok kaptak kiemelt figyelmet: 

• a fogyasztók kielégítő tájékoztatása (pl. az élelmiszerek címkézésével) és a 

fogyasztók egészségügyi ismereteinek szélesítése annak érdekében, hogy 

helyesen tudják értelmezni a címkéken található adatokat 

• olyan önkéntes reklámetikai szabályok kidolgozása és elfogadása, amelyek 

korlátozzák a magas energiasűrűségű és mikronutriensekben szegény 

élelmiszerek reklámozását 

• a közétkeztetés kiemelt fontossága (iskolai és munkahelyi menzák) 

• a gazdasági szereplők és egyéb érdekelt csoportok szerepe a fogyasztók 

egészségügyi ismereteinek növelésében, különösen az iskolai 

egészségnevelésben 

• az iskolai testmozgás szerepe, az aktív közlekedés fontossága iskolába és 

munkába menet 

• az egészséges táplálkozás és a testmozgás fontosságának előtérbe helyezése az 

egészségügyi ellátás mindennapi gyakorlatában 

• a testmozgást elősegítő, támogató környezet megteremtése 

• a hátrányos helyzetű és a kisebbségi társadalmi csoportokra fordítandó fokozott 

figyelem 

A zöld könyvről az Európai Unió intézményei, a tagállamok és a civiltársadalom 

szervezetei részvételével folytatott konzultáció során igen széles körben egyetértettek 

abban, hogy az Európai Közösségnek együtt kell működnie a különböző nemzeti, 

regionális és helyi szintű szereplőkkel. A zöld könyvben megfogalmazott kérdésekre 

érkezett válaszok hangsúlyozták, hogy elengedhetetlen a közösségi politikák 

összehangolása és fontos a multiszektoriális megközelítés. 

Az Európai Bizottság a vitaanyagra érkezett reakciók figyelembe vételével 2007-re 

kidolgozott egy stratégiai intézkedéstervezetet (White Paper, Fehér könyv). Az 

intézkedések a jobb fogyasztói tájékoztatást, az egészséges választás elérhetővé tételét, 
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a testmozgás ösztönzését valamint a prioritási csoportok és helyek meghatározását, és a 

döntéshozatal alapjául szolgáló bizonyítékok megszerzését, ellenőrzési rendszerek 

kialakítását célozzák.(COM 2007a) 

Az Unió másik vezető szerve, a Miniszteri Tanács (melyet a tagállamok szakminiszterei 

alkotnak) 2001 és 2002-ben felkérte a Bizottságot, hogy szakpolitikái kidolgozásakor 

vegye figyelembe a táplálkozási, egészségügyi és különösen az obezitás megelőzési 

szempontokat. Ez a felkérés eleinte az információs és oktatási tevékenységekre 

vonatkozott, később azonban a Tanács többek között kiterjesztette a távközlés-

szabályozás, a Közös Agrárpolitika és a szociálpolitika területeire is.  

Nemzetközi és regionális szinten a WHO vállalt vezető szerepet az obezitás elleni 

stratégia kidolgozásában, többek között szakértői tanácskozások megszervezésével, 

régiós akciótervek és a „Táplálkozás, testmozgás, egészség globális stratégiájának” 

(„Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health”) kidolgozásával.  

A WHO az alábbi területeket célozta meg: 

• Az összes szakpolitikát át kell gondolni az obezitás elleni küzdelem 

szempontjait figyelembe véve (oktatás, közlekedés, társadalombiztosítás, 

mezőgazdaság, távközlés, pénzügyek stb.) 

• Az iskolai étkeztetésben és oktatásban fokozottabban kell érvényesíteni az 

egészséges étkezés szempontjait 

• Támogatás a szülőknek, különösképpen a még nem iskoláskorú gyermekek 

szüleinek 

• Az obezitogén környezeti tényezők visszaszorítása: a kerékpározás és gyaloglás 

népszerűsítése, az egészséges étkezési lehetőségek bővítése. 

• Az egészségtelen élelmiszerek gyermeknek történő reklámozásának korlátozása, 

az élelmiszercímkék hasznos információtartalmának növelése 

Hangsúlyozták továbbá, hogy az egyes országok obezitás ellenes lépéseit globális 

szinten kell támogatni és összehangolni. (WHO 2004b) 

Az obezitás elleni lehetséges válaszlépéseket tartalmazza a szakminiszterek 2006 

novemberében Isztambulban megtartott tanácskozását követően kibocsátott „Elhízás 

elleni európai charta”. Az elhízás járványának leküzdése összetett: csökkenteni kell a 

zsír és cukor fogyasztását és növelni a gyümölcs és zöldség bevitelét; valamint a fizikai 

aktivitást is fokozni szükséges. Az egészséges élelmiszereket könnyebben 
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hozzáférhetővé kell tenni. Az energia-dús élelmiszereket nem szabad reklámozni, 

hozzáférésüket korlátozni kell, és olyan új termékekkel kell helyettesíteni, melyek 

tápanyag összetétele kedvezőbb. A mindennapi élet részévé kell tenni a fizikai 

aktivitást.  

Alapvető, hogy mindebben a társadalom valamennyi rétege részt vegyen. Az emberek 

viselkedésének megváltoztatása a magánszektor aktív támogatását igényli az 

élelmiszertermelőktől a szupermarketekig, az állami szektor és a helyi önkormányzatok 

közreműködésével. A média fontos szerepet tölt be az egészséges életmód 

terjesztésében. Az egészséges étkezés és az aktív testmozgás nemcsak az egészségre, 

hanem a gazdaságra és a fejlődésre is igen előnyös.(Watson 2006; WHO 2006a) 

Számos európai civilszervezet fejtett ki hasonló tevékenységet: többek között 

javaslatokat dolgoztak ki az obezitogén környezeti tényezők kezelésére, és találkozókat 

szerveztek az érintett társadalmi csoportok képviselőinek abból a célból, hogy 

konszenzusra jussanak a gyermekkori obezitás elleni fellépés prioritásait illetően. A 

„European Heart Network” egy – az Európai Bizottság által finanszírozott – projektet 

koordinált 14 ország részvételével. A gyermekkori obezitásra adható lehetséges 

szakpolitikai válaszokat az érintett társadalmi csoportok képviselőinek bevonásával 

vizsgálták. (Lobstein and Kestens 2006)  

 



 23 

A kutatás célkitűzése 
 
Az obezitás (és általában bármely krónikus megbetegedés) prevenciója szempontjából 

létfontosságú, hogy a döntéshozók tisztában legyenek vele, mely lépések hatékonyak, és 

melyek számíthatnak a társadalom és a különböző érdekcsoportok támogatására. Amíg 

ugyanis az elhízott személyek orvosi kezelését ellenőrzött kísérletekkel objektíve ki 

lehet értékelni, az obezitás prevencióját ritkán és csak korlátozott mértékben lehet 

ellenőrzött kísérletekkel modellezni.  

Multikauzális betegségről lévén szó, az obezitás elleni fellépésre is számos lehetőség 

kínálkozik. (WHO 2000; Kumanyika et al. 2002;WHO 2003a; WHO 2004a; WHO 

2004b; Nishida et al. 2004; WHO 2005; Lobstein and Baur 2005; Lang and Rayner 

2005) 

A különböző társadalmi csoportok, szakmai és civil szervezetek eltérő nézőpontokat 

képviselhetnek, eltérő megközelítést igényelhetnek, melyek feltérképezése és elemzése 

értékes információt szolgáltat az obezitáspolitikai döntések meghozatalához (Mathieson 

2006).  

Kutatásunkban célul tűztük ki a konkrét megelőzési stratégiák meghatározását, annak 

vizsgálatát, hogy vajon egyetlen megközelítési mód lehetséges-e, vagy a különböző 

országokra, régiókra jellemző étkezési szokásokban és kultúrában meglévő egyedi 

vonások eltérő megközelítést tesznek- e szükségessé.  

Az érintett csoportok nézőpontjainak elemzése fontos kiegészítője az orvostudományi 

és táplálkozástani kutatásoknak. A társadalmi szintű adatgyűjtés és a teendők 

rangsorolása az „elhízás-járvány” komplex megközelítését teszi lehetővé. 

 

Kutatásunkban a következő kérdésekre kerestünk választ:  

 

• Melyek a lehetséges intézkedések, s egy adott opciót a különböző érdekelt 

társadalmi csoportok milyen mértékben támogatnak, illetve elleneznek?  

• Melyek lehetnek az egyes intézkedések által érintett csoportok, és hogyan 

definiálhatók az érdekeltek úgy, hogy azok mind a 9 országban megtalálhatóak és 

azonosíthatóak legyenek? 

• Mi a véleményük az egyes érintetteknek a szóban forgó intézkedések gyakorlati 

megvalósíthatóságáról?  
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• Milyen kritériumok és szempontok alapján alakítják ki véleményüket az egyes 

intézkedésekről?  

• A hatékonyság mellett milyen egyéb megfontolások játszanak szerepet, a társadalmi 

egyenlőtlenségekre tett hatás, esetleg az intézkedés (privát vagy állami) költségei-e 

a döntőek? 

• Milyen azonosságok és különbségek figyelhetők meg az egyes szakterületek 

képviselőinek véleményspektrumában? 

• Milyen különbségek illetve hasonlóságok figyelhetők meg a különböző demográfiai 

mutatókkal, étkezési- és mozgás-kultúrával rendelkező, eltérő földrajzi 

elhelyezkedésű országok véleményformáló csoportjai között?  

A cél érdekében egy összetett, jól strukturált folyamat keretében kellett azonosítani és 

értékelni az obezitás elleni fellépés lehetséges alternatíváit Európában. 
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Módszerek 
 

Az EU FP6 keretprogram keretében a PorGrow (Policy Options for Responding to the 

Growing Challenge of Obesity EU FP6-2002-NEST) projekt az obezitás problémáját és 

az egészségpolitika fejlesztését újszerű módon, a szoftveralapú társadalomkutatás és 

kockázatelemzés innovatív módszereivel közelítette meg.  

A projektben kilenc ország: Ciprus, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, 

Görögország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Spanyolország vett részt. 

Az országokat úgy válogatták össze, hogy azok lefedjék Európa különböző demográfiai, 

szocio-kulturális, gazdasági és földrajzi régióit. (2. ábra) A projekt magyar résztvevője a 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi 

Tanszék munkacsoportja volt. 

 

 

2. ábra: A kutatásban résztvevő országok 
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A többkritériumos leképezés módszere 

(MCM: Multi-Criteria Mapping) 

A különböző társadalmi csoportok, szakmai és civil szervezetek véleményét strukturált 

interjú módszer segítségével térképeztük fel. 

Az adatokat a Sussex-i Egyetem által fejlesztett, innovatív számítógépes alkalmazás 

segítségével vettük fel, az ún. többkritériumos leképezés módszerrel (MCM: Multi-

Criteria Mapping), amely lehetővé tette a válaszok és vélemények strukturált, átlátható 

és könnyen elemezhető feldolgozását. Az MCM-módszer széles körben alkalmazható a 

társadalompolitikai dilemmák és a kockázat elemzésének területén. Egyik fő előnye más 

hasonló módszerekkel szemben az, hogy explicit módon képes kezelni az interjúalanyok 

által bevezetett új, egyéni szempontokat, illetve a különböző tényezők közötti 

interdependenciát és feltételes viszonyokat.(Stirling and Mayer 2000; Stirling and 

Mayer 2001) 

Az MCM módszer előfutárai az elmúlt évtizedekben a döntéselemzés tudományága által 

kifejlesztett ún. döntéstámogató eszközök voltak. (Keeney and Raiffa 1976; Stirling 

1997)  

A legtöbb többkritériumos módszerhez hasonlóan az MCM is 4 részből áll: 

1. Egy adott cél eléréséhez több alternatívát, cselekvési lehetőséget azonosítunk 

(ezek az ún. szakpolitikai opciók, vagy röviden opciók). 

2. Azonosítjuk és definiáljuk azon kritériumokat és szempontokat, amelyek alapján 

a résztvevők az egyes opciókat minősítik, rangsorolják. 

3. Ez követően minden egyes opciót minden egyes kritérium szerint kiértékeltetünk 

a résztvevőkkel. Ennek során a résztvevők számértékekkel pontozzák az egyes 

opciók „teljesítményét” az adott kritérium szerint. 

4. Az egyes kritériumokat relatív fontosságuknak megfelelően súlyozzuk. 

Végeredményként egy olyan összesített számértéket kapunk, ami azt jellemzi, hogy 

összességében, valamennyi kritériumot figyelembe véve az interjúalany mennyire 

pozitívan vagy negatívan értékelte az adott opciót. 

Az MCM módszer nagy előnye, hogy egyensúlyt teremt a döntéstámogató módszerek 

két ellentétes szempontja között. Egyrészt ugyanis nyilvánvaló cél, hogy a vélemények 

komplexitásából minél többet meg tudjunk ragadni és őrizni az interjúkészítés során. 

Másrészt ugyanakkor cél az is, hogy az átláthatóság és összehasonlíthatóság érdekében 
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az egyéni véleményeket valamiféle egységes struktúrába helyezzük. Sok 

döntéstámogató módszer valamelyik végletbe esik ebből a szempontból: az ún. szűk 

kvantitatív módszerek jól elemezhető, igen világos adathalmazt eredményeznek, ennek 

ára viszont az, hogy rengeteg komplexitás és releváns részlet elvész; a tág kvalitatív 

módszerek tág teret engednek a komplex és bonyolult véleményeknek, emiatt viszont a 

számszerű elemzés és az átláthatóság igénye szenved csorbát.  

Az MCM módszer igyekszik megtalálni az optimális kompromisszumot a két jogos 

szempont között: 

• az összehasonlíthatóság érdekében az opciókat a kutatócsoport már az interjúk 

elindítása előtt pontosan meghatározza és definiálja; az ún. alapopciókat (core 

options) minden résztvevőnek értékelnie kell, a választható opciók (discretionary 

options) esetében ez nem kötelező. A résztvevőknek lehetősége van arra is, hogy 

átdefiniálják az opciókat, vagy új, egyéni opciókat vezessenek be. 

• A résztvevők saját kritériumokat választhatnak és definiálhatnak, anélkül, hogy 

ezzel sérülne az eredmények összehasonlíthatósága 

• A válaszolóknak nem egy konkrét számértéket kell megadniuk az értékeléskor, 

hanem egy pesszimista és egy optimista számértéket (vagyis egy intervallumot): ez 

tükrözi az értékelésben rejlő bizonytalanságot (ami például azért állhat fent, mert az 

opció későbbi „viselkedése” számos, előre nem látható külső tényező függvénye is). 

• Világosan áttekinthető, hogy melyik válaszadó egyénileg hogyan értékelte az egyes 

opciókat, ugyanakkor lehetőség nyílik a különböző szempontok (pl. válaszadói 

csoportok) szerinti aggregációra is. Szintén világosan áttekinthető, hogy egy adott 

kritérium szempontjából hogyan szerepeltek az opciók, valamint az is, hogy egyes 

válaszadói csoportok „átlagosan” hogyan értékelték az opciókat. (Stirling et al. 

2007) 

A szakirodalom tanulmányozása, a lehetséges résztvevőkkel való konzultáció és a 2004 

őszén Brightonban megtartott projekt-összejövetel során a 9 ország munkacsoportjaival 

megvitattuk a lehetőségeket, és hosszas viták után végül 21 érdekcsoport képviselőit 

vontuk be a vizsgálatba. A válaszadók toborzása az így meghatározott minta alapján 

történt. 

A fentiek szerint kiválasztott személyeket ezután az egyes országok kutatócsoportjai 

felkeresték: tájékoztatták őket a projekt céljairól, az adatfelvétel körülményeiről, és 
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felkérték őket a projektben való részvételre. Sor került az MCM módszer ismertetésére 

és az egyéb, az interjúalanyban felmerült kérdések tisztázására. Ezt követően a 

résztvevők mindegyike egy kis tájékoztató csomagot kapott: ez további háttér-

információkat, az MCM módszer leírását és az ún. kötelezően értékelendő szakpolitikai 

opciók meghatározásait tartalmazta. (Stirling 2004) 
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Az interjú 
 
Az MCM interjút az interjúalany számára kényelmes helyen (többnyire az illető 

munkahelyén) folytattuk le egy laptop segítségével. Az interjú rögzítésére és 

feldolgozására a MC Mapper nevű szoftvercsomagot használtuk. Egy-egy ülés 

nagyjából két-három órát vett igénybe. A pontszámokat és a szöveges megjegyzéseket 

azonnal rögzítettük a programban, és az interjúkról hangfelvétel is készült. 

Az interjúk a fent ismertetett 4 lépést követték. Az alanyok először kiválasztották azokat 

a választható opciókat, melyeket értékelni kívántak, illetve igény esetén újabb opciókat 

vezethettek be. Ezt követően meghatározták az értékelés során használni kívánt 

kritériumokat. A harmadik lépésben pontszámokkal értékelték az opciók 

„teljesítményét” az egyes kritériumok szerint (rendszerint 1-től 10-ig terjedő skálán), az 

eredmény sávok formájában is megjelent a képernyőn, így a résztvevőknek lehetőségük 

nyílt áttekinteni az opciók egymáshoz való viszonyát is. Ugyanakkor lehettek olyan 

kritériumok, melyek „elvi kérdéseket” fogalmaztak meg, ahol a pontokkal kifejezhető 

viszonylagos értékelésnek nincs helye, hanem az elfogadható – nem elfogadható 

alternatívája között kell választani, vagyis igen vagy nem lehet az értékelés eredménye. 

A kritériumok értékelésének tehát két módja volt: a pontozás és az igen-nem 

kategorikus minősítés. Ha egy opciót egy ilyen kategorikus kritérium szerint az 

interjúalany elfogadhatatlanként értékelt, akkor az adott opció a végső értékelésből ki 

lett zárva. 

 

 Opció 
kiválasztása 

Kritériumok 
meghatározása 

Pontozás  
Bizonytalanság 
„attól függ” 
feltárása 

Súlyozás  

Sorrend 
átgondolása 

 

3. ábra: Az MCM interjú lépései 
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Az MCM módszer már említett fontos jellegzetessége, hogy konkrét pontérték helyett 

az interjúalanyoknak egy, a lehetséges bizonytalanságokat is tükröző intervallumot 

kellett megadniuk. Az intervallum fölső határa tükrözte az opció teljesítményét a 

legkedvezőbb feltételek teljesülése esetén, az alsó határ pedig a pesszimista 

forgatókönyvet képviselte. 

A negyedik lépésben az interjúalanyoknak súlyozniuk kellett az egyes kritériumokat: ez 

tükrözte azt, hogy számukra melyik kritérium relatíve mennyire volt fontos. Az egyes 

kritériumokra adott pontértékek súlyozott összege adta meg az opció összesített 

pontértékét, vagyis azt, hogy az adott opciót az interjúalany mennyire értékelte 

pozitívan. (Természetesen ez az érték is intervallumként jelentkezett.) 

Az MCM interjú utolsó lépéseként az opciókra adott értékelést vizuálisan is 

megjelenítettük az interjúalanyok számára. Az alanyok ekkor addig módosíthatták a 

súlyozást, amíg olyan végeredményeket nem kaptak, amelyek véleményük szerint jól 

tükrözték álláspontjukat az opciók teljesítményét illetően. 

 

Az adatok elemzése 
 
Az MCM-interjúkhoz használt szoftver a következő adatokat tárolja: számszerű 

pontértékeket (scores), bizonytalanságokat (uncertainities) és súlyokat (weights), 

valamint az ezekből kiszámolható végső rangsorértékeket (ranks), és az interjúkészítő 

által rögzített szöveges megjegyzéseket (text notes). (Ez utóbbiak azt rögzítik, hogy 

milyen megfontolások vezették az interjúalanyt a számszerű paraméterek 

meghatározásakor.) A pontozás elemzésének első számú eszközei a pontértékeket 

különböző csoportosításokban (interjúalanyok, opciók, perspektívák, issue-k, 

kritériumok stb. szerint) bemutató grafikonok voltak.  

Az elemzés során ezen kívül más adatokat is felhasználtam: például az interjúk 

átiratainak egyes jellemző részleteit (nuggets - aranyrögök), vagy az interjúalany által 

említett külső dokumentumokat. Az eredmények értékelésénél az interjú átiratok, 

háttérinformációk, szöveges megjegyzések alapján levonható következtetések 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Az említett kvantitatív és kvalitatív adatok elemzése 

párhuzamos módon, iteratív és induktív eljárásként történt: ennek során természetesen 

fontos szerepe volt az elemző döntéseinek, meglátásainak.  
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Az adatfeldolgozáshoz a Sussex-i Egyetem kutatói egy külön szakértői szoftvert 

fejlesztettek ki MCM Analyst néven. A szoftver része egy központi adatbázis, amely az 

összes interjúalanytól nyert összes adatot tartalmazza. Az adatok össze vannak kötve ún. 

szöveges jelentésekkel (reports), amelyek szöveges formába képezik le a kvantitatív 

adatok mintázatait. A szoftver tartalmaz egy táblázatkezelőt is a számszerű adatok 

elemzésére és grafikus megjelenítésére.  

Az MCM elemzés főbb lépései tehát a következők voltak: 

• Ismerkedés az anyaggal: az elemző csapat elolvasta az összes szöveges jegyzetet, az 

interjúk átiratait és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat, és azonosította a fontos 

információt tartalmazó részleteket. 

• Az adatok csoportosítása első közelítésben: az elemzők kidolgozták a résztvevők 

perspektívákba való csoportosítását, első olvasatban a fent bemutatott minta alapján. 

Hasonlóképpen sor került a kritériumok szempontokba (issue) való csoportosítására, 

a kritériumdefiníciók és a szöveges jegyzetek, valamint az interjúátiratok fontos 

részletei alapján. 

• A különböző alapfeltevések következményeinek feltárása: az elemző csapat 

megvizsgálta az opciókommentárokban, a kritériumok definícióiban és a pontozások 

indoklásaiban található szabályszerűségeket, mintázatokat, az azok mögött 

meghúzódó előfeltevéseket; valamint – a végeredményeket kifejező ábrák 

segítségével – a rangértékek, a súlyok és a bizonytalanságok eloszlásában mutatkozó 

szabályszerűségeket. 

• Rendszeres és teljes körű adatrögzítés. Az elemzés minden stádiumában rögzítésre és 

gondos archiválásra került az összes olyan eredmény, amelyet az elemző csapat a 

különböző perspektíva és szempont csoportosításokkal kialakított. 

• Explicit hipotézisek felállítása és tesztelése: az adatokban szembetűnő mintázatok és 

szabályosságok alapján az elemzők hipotéziseket állítottak fel a különböző 

perspektívák (résztvevő-csoportok) és szempontok (kritérium-csoportok) közti 

eltérésekről. Ezeket a hipotéziseket ezután az interjúátiratok újraolvasásával és 

újraelemzésével tesztelték. 

• Részletesebb elemzés: az eddigi felismerések alapján az elemzők csoportokba (ún. 

klaszterekbe) rendezték az opciókat. Ezután – szükség esetén – megismételték a 

korábbi lépéseket, de ezúttal már a klaszterekbe rendezett opciókat alapul véve. 
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• A kvalitatív adatok ellenőrzése: ennek során az elemzők arra törekedtek, hogy a 

szöveges megjegyzésekben és az „aranyrögökben” rejlő információt minél teljesebb 

mértékben felhasználják, különösen a hipotézisek tesztelésében és módosításában. 

Szükség esetén az elemzők újra átolvasták az interjúk átiratait, illetve a releváns 

külső anyagokat is. 

• Törekvés az eredmények kiegyensúlyozott bemutatására: az elemzők igyekeztek 

elkerülni az eredmények túlmagyarázását, ill. ügyeltek arra, hogy a példák-

ellenpéldák rengetegében ne vesszenek el a lényegi megfigyelések. 

A fent vázolt elemzési folyamat összes lépését az egyes országok elemző csapatai 

hajtották végre. A magyar adatok felvételét és elemzését önállóan végeztem, a 

nemzetközi adatokkal való összehasonlításkor a 9 ország összesített adatait tartalmazó 

adatbázis mellett támaszkodtam az egyes országok kutatócsoportjai által összeállított 

nemzeti jelentésekben közölt adatokra is. 

Ugyanakkor bizonyos kulcsfontosságú döntések (pl. az interjúalanyok perspektívákba, a 

kritériumok csoportokba, és az opciók klaszterekbe sorolása) a különböző elemző 

csapatok közötti iteratív konzultáció (projekt-összejövetelek és telefonkonferenciák) 

során születtek meg. Erre az eredmények későbbi összehasonlíthatóságának biztosítása 

miatt volt szükség.  
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Eredmények, megbeszélés 
 
Az interjúalanyok kiválasztása 
 
A kutatásban részvevő interjúalanyok kiválasztásánál célunk az volt, hogy a résztvevők 

a különböző releváns nézőpontok széles körét képviseljék. Az opciók értékelése során a 

válaszadók egy hivatalos szerv vagy intézmény állásfoglalásánál jóval részletesebb 

véleményt fejtenek ki, ezért szükségszerű, hogy a véleményüket egyéni véleményként 

kezeljük. Ugyanakkor viszont nyilvánvaló, hogy a résztvevők kiválasztásakor fontos 

információ volt az, hogy milyen intézményben vagy szervezetben dolgoznak. Így tehát 

az általuk kifejtett vélemények – még ha nem is tekinthetők „hivatalos álláspontnak” – 

várhatóan jól tükrözik az elhízáspolitikai vitákban az érintett szervezetek, szakmák, 

iparágak által képviselt különböző álláspontokat. 

Ennek megfelelően a válaszadók toborzásakor nem az volt a cél, hogy statisztikailag 

reprezentatív vagy gondosan rétegezett mintát alakítsunk ki, hanem az, hogy a 

szakpolitikai diskurzus valamennyi résztvevője szóhoz jusson. Ezáltal tudjuk ugyanis 

figyelembe venni a különböző gazdasági, politikai és intézményi érdekeket, a 

szaktudósok és a különböző tudományágak esetenként eltérő véleményeit és 

szempontjait, valamint az egyes társadalmi-politikai és kulturális csoportok eltérő 

értékválasztási preferenciáit.  

Ahhoz, hogy a kutatás eredményei minél hitelesebben és a lehető legtöbb szempont 

figyelembe vételével tükrözzék az obezitás leküzdését célzó intézkedésekről alkotott 

véleményeket, különös gondot kellett fordítani arra, hogy minden területet a lehető 

legrelevánsabb intézményi, szervezeti csoport képviseljen. A minta kidolgozását 

részletes ún. stakeholder (érintett szereplő) elemzés előzte meg: ennek alapján 

határoztuk meg a releváns intézményi és társadalmi-politikai szereplők és 

érdekcsoportok körét. További szempont volt, hogy ezen csoportokat, kategóriákat úgy 

és olyan mélységben pontosítsuk, hogy az azoknak megfelelő interjúalany mind a 9 

résztvevő országban beazonosítható, fellelhető legyen. Ez lehetővé tette azt, hogy az 

egyes országokban felvett adatok és eredmények jól összehasonlíthatóak legyenek. 

Az MCM módszerrel készített interjúk rendkívül időigényesek, ezért nem kínálkozott 

lehetőség arra, hogy minden potenciálisan érintett csoportot teljes körűen bevonjunk az 

elemzésbe. Nem elhanyagolható szempont volt továbbá, hogy a projekt célkitűzéseit 
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határidőre teljesíteni tudjuk, valamint az adatfeldolgozást ne lehetetlenítsük el a 

kezelhetetlenül nagy adathalmaz előállításával. Az egyeztetési folyamat 

eredményeképpen a kutatócsoport végül az alábbi 21 érdekcsoport képviselőit 

(stakeholder) vonta be a vizsgálatba: 

 

2. táblázat: A kutatásba bevont érdekcsoportok (stakeholder kategóriák) 
 

Kategória 
azonosító 

száma 
Érdekcsoport (stakeholder kategória) leírása 

1.  Mezőgazdasági termelők 
2.  Élelmiszeripari cégek 
3.  Nagy kereskedelmi éttermi láncok 
4.  Nagy élelmiszer-kereskedők 
5.  Kis, „egészséges” élelmiszerekre specializálódott üzletek 
6.  Közétkeztetők (pl. iskola menzák) 
7.  Fogyasztóvédelmi egyesületek 
8.  Egészségügyi minisztériumi vezető 
9.  Pénzügyminisztériumi vezető 
10.  Népegészségügyi szakmai szervezet 
11.  Város- és közlekedéstervező testület 
12.  Életbiztosítók 
13.  Kereskedelmi sport- és fitnesz-szervezők 
14.  Pedagógusok 

15.  Táplálkozástani/obezitológiai tudományos tanácsadó 
bizottságok 

16.  Egészségügyi újságírók 
17.  Marketing ipar 
18.  Gyógyszeripar 
19.  Civil népegészségügyi szervezetek 
20.  Civil sport- és fitnesz egyesületek 
21.  Szakszervezetek 

 

A kilenc ország részvételével 2005 decemberében megtartott hosszas és alapos 

egyeztetés eredményeként az egyéni résztvevőket („stakeholder” kategóriákat) további 

csoportokba (ún. perspektívákba) soroltuk az elemzés megkönnyítése érdekében. (3. 

táblázat) Ennek eredményeképpen plasztikus képet kaphatunk az egyes szakpolitikai 

opciók értékelése és a különböző intézményi-szakmai nézőpontok összefüggéseiről. 
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3. táblázat: Az érdekcsoportok (stakeholder kategóriák) perspektívákba sorolása 

Perspektíva 

betűjele 

Perspektíva meghatározás A perspektívába sorolt 

kategóriák azonosítója 

A Közérdekű tevékenységet végző nem 

kormányzati szervezetek 

7, 19, 20 és 21 

B Az élelmiszerlánc nagy piaci résztvevői 1, 2, 3 és 4 

C Kis élelmiszeripari és rekreációs cégek 5 és 13* 

D Nagy nem-élelmiszeripari piaci résztvevők 12, 13*, 17 és 18 

E Állami döntéshozók („politika-csinálók”) 8 és 9 

F Közszolgáltatók 6, 11 és 14 

G Közegészségügyi szakértők 10, 15 és 16 

*Ez a kategória (kereskedelmi sport- és fitnesz-szervezők) a cég méretétől függően a 

C és D perspektívába is kerülhetett. 

Az egyes kategóriák azonosítójához tartozó érdekcsoportok leírását ld. 2. táblázat 
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Az opciók kiválasztása, csoportosítása 
 
A lehetséges opciók körét azokból a szakértői jelentésekből és szakpolitikai 

javaslatokból merítettük, melyeket az Európai Bizottság, a WHO, kormányzati szervek; 

ipari, kereskedelmi, fogyasztói és közegészségügyi érdekeket képviselő civil 

szervezetek publikáltak az elmúlt évtizedben (Antal and Gribble 1999; WHO 2000; 

WHO 2003a; WHO 2004a; WHO 2004b; Hawkes 2002; Kumanyika et al. 2002; 

Hastings et al. 2003; Byrne 2004; Davis 2004; Avenell et al. 2004; Lobstein et al. 2004; 

Nishida et al. 2004; Silventoinen et al. 2004; Swinburn et al. 2004; CEU 2005; Jain 

2005; Seidell et al. 2005; Lobstein and Baur 2005). Mivel a PorGrow projekt az 

országos és uniós szintű lépésekre koncentrált, a konkrét kis helyi közösségeket érintő 

javaslatokat itt nem tudtuk figyelembe venni. 

A PorGrow projekt 7 kötelező és 13 választható opciót azonosított. A kötelező opciókat 

úgy választottuk ki, hogy az obezitás táplálkozással és testmozgással összefüggő 

dimenziója egyaránt képviselve legyen, hogy az opciók tartalmazzák a tagállamokban 

és uniós szinten leginkább napirenden lévő javaslatokat, illetve hogy a lehetséges 

szakpolitikai eszközök széles spektrumát vonultassák fel. 

A PorGrow projekt munkacsoportja az opciók 3 fajtáját határozta meg:  

� A mindenki által kötelezően elbírálandó 7 alapopciót, melynek pontos 

definiálása a kutatócsoport tagjainak egyeztetésével történt. 

� Szintén előre meghatározott leírással rendelkezett a 13 választható opció. Ezek 

közül minden résztvevő tetszése szerint választhatott, hogy melyikről kíván 

pontozással véleményt nyilvánítani. 

� Ezen túlmenően a résztvevőknek lehetőségük volt saját (kiegészítő) opciók 

megfogalmazására és pontozására. 

Minden opció meghatározása 3 szinten történt: egy rövid összefoglaló név, amely a 

grafikus megjelenítéskor szerepelt, egy teljesebb meghatározás, mely az opció tartalmát 

egyértelműen tükrözte, és egy részletes, magyarázó jellegű leírás. A 9 ország 

munkacsoportja a Brightonban megtartott munkaértekezletén megvitatta, kiválasztotta 

az interjúhoz használni kívánt opciókat, majd angolul egyeztette, pontosította az 

opcióknak ezen háromszintű leírását. Ezt követően az így kialakított végső változatokat 

az interjúk készítése előtt minden nemzeti team saját nyelvére fordította, és az 

interjúalanyok rendelkezésére bocsátotta.  
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Az előre meghatározott opciók a következők voltak (a rövid meghatározást angolul is 

szerepeltetem):  

 

Alapopciók 
 

1. A várostervezési és közlekedési politika megváltoztatása (Change planning 

and transport policy) 

A várostervezési és közlekedési politika megváltoztatása, s ezáltal a fokozottabb fizikai 

aktivitás elősegítése 

A lakó-, szabadidős és üzleti/irodai/ipari negyedek (újra)tervezése az építészek, 

építésügyi hatóságok, közlekedési szakemberek és a lakosság közreműködésével azt 

ösztönözhetné, hogy a lakók saját gépkocsijuk helyett inkább a közösségi közlekedést 

használják, illetve gyakrabban és nagyobb távolságokra is gyalog vagy kerékpárral 

közlekedjenek. 

A közlekedéspolitika és a várostervezés szervei javíthatnák a gyalogos és kerékpáros 

közlekedés tárgyi feltételeit. A helyi hatóságok előnyben részesíthetnék az ilyen jellegű 

fejlesztéseket, például az iskolák gyalogos megközelíthetőségének javítását, illetve a 

tervezés során az utcákat, mint a közösségi élet tereit vehetnék figyelembe, túl a 

parkolással és gépkocsiforgalommal kapcsolatos funkcióikon. 

 

2. A tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése (Improve communal sport 

facilities) 

A sport- és szabadidős tevékenységek tárgyi feltételeinek javítása az iskolákban és más 

közösségekben 

A lakosság és különösen a fiatalok sport- és szabadidős lehetőségeinek bővítése és 

fejlesztése könnyen elérhető és megfelelő létesítmények és egyéb tárgyi feltételek 

biztosításával. A hagyományos iskolai testnevelésen túl a testmozgási lehetőségek 

széles és sokszínű skáláját kellene biztosítani az iskolákban. Ide tartozhatnak a 

legkülönbözőbb játékok, a tánc, a gimnasztika, az úszás, az atlétika, valamint a 

szabadtéri vagy kifejezetten kalandos mozgási lehetőségek (pl. kirándulás, evezőstúra 

stb.). 
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3. Az élelmiszerek és italok reklámozásának szabályozása (Controls on food an 

drink advertising) 

Az élelmiszerek és italok hirdetésének és népszerűsítésének szabályozása 

Az egészségpolitikának figyelmet kellene fordítania azokra a promóciós 

tevékenységekre, amelyek a vásárlási és étkezési szokásokat célozzák, különösen akkor, 

ha ezek kifejezetten a gyerekekre irányulnak. Ennek egyik módja lehetne az elhízást 

elősegítő élelmiszerek reklámozását és népszerűsítését korlátozó törvényi szabályozás, a 

néhány európai ország kormánya által már alkalmazott elvek szerint. A 

megszorításoknak különösen a gyermekeket célzó reklám- és promóciós 

tevékenységekre kellene irányulniuk, különös tekintettel a televíziós gyerekműsorok 

alatt és után elhangzó hirdetésekre. Emellett korlátozni kellene a hírességeknek, a 

gyerekfilmek szereplőinek és a gyerekeknek szánt műsorok műsorvezetőinek részvételét 

az élelmiszerek reklámozásában és népszerűsítésében. 

 

4. Az élelmiszerek árusításának szabályozása/ellenőrzése a közintézményekben 

(Controlling sales of food in public institutions) 

A magas zsírtartalmú gyorsételek, szendvicsek, az édességek és a cukrozott italok 

árusításának és terjesztésének szabályozása/korlátozása a közintézményekben (pl. 

iskolák, kórházak) 

Az egészséges táplálkozási szokások kialakítását szolgáló kezdeményezéseket aláássa, 

hogy a fogyasztók, köztük a gyerekek az elhízás kialakulását elősegítő ételeket-italokat 

kínáló büfékkel és automatákkal találkoznak a közintézményekben – az iskolában, 

egészségügyi központokban, kórházakban. Elő lehetne írni, hogy a közintézményekben 

üzemelő étkezdék, büfék és étel-ital automaták csak egészséges ételeket-italokat 

árusíthatnak. Ez javítaná az általuk nyújtott élelmiszerellátás minőségét és – a jó példa 

erejével – fölhívná a figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára. 

 

5. Kötelező tápértékjelölés (Mandatory nutritional information labelling) 

Kötelező tápértékjelölés a feldolgozott élelmiszereken, pl. az ún. energiasűrűségi 

közlekedési lámpa rendszer segítségével 

Az élelmiszerek és italok címkézésére vonatkozó szabályokat úgy kellene 

megváltoztatni, hogy a fogyasztó könnyen tájékozódhasson arról, milyen hatással van 
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az adott termék az egészségére. Ilyen világos és egyszerű jelölési mód lehet pl. az ún. 

„energiasűrűségi közlekedési lámpa” rendszer, ahol a magas energiasűrűségű termékek 

pirossal, az alacsony energiasűrűségűek zölddel, a közepesek pedig sárgával vannak 

jelölve.  

 

6. Az egészséges élelmiszerek anyagi támogatása (Subsidies on healthy foods) 

Az egészséges ételek költségvetési támogatása az élelmiszerfogyasztás szerkezetének 

javítása érdekében 

Ha az egészséges élelmiszereket államilag támogatjuk, akkor azok alacsonyabb áron 

juthatnak el az emberekhez. Ezzel arra ösztönözhetjük a fogyasztókat, hogy 

egészségesebb élelmiszereket fogyasszanak. 

 

7. Az elhízást elősegítő termékek adóztatása (Taxes on obesity-promoting foods) 

Az adórendszer megváltoztatása az élelmiszerfogyasztási szerkezet javítása és az 

elhízást elősegítő élelmiszerek fogyasztásának csökkentése érdekében 

Az élelmiszerek árának módosításával az embereket étkezési szokásaik 

megváltoztatására ösztönözhetjük. Ha az elhízást elősegítő élelmiszerek, úgymint a 

magas zsír- és cukortartalmú termékek ára nő, akkor az emberek minden bizonnyal 

kevesebbet fognak fogyasztani belőlük. 

Az elhízást elősegítő termékek árát növelhetjük egy kizárólag őket sújtó ún. „zsíradó” 

bevezetésével, vagy differenciált ÁFA kulcsok alkalmazásával (bizonyos tejtermékekre, 

gyorsételekre vagy édességekre vonatkozóan). 

 

Választható opciók 
 

8. Az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése (Improve taraining for 

health professionals) 

Az elhízás megelőzésével, diagnosztizálásával, valamint az elhízással kapcsolatos 

tanácsadással foglalkozó egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése 

Az egészségügyi szakemberek csak akkor tudják eredményesen felvenni a harcot az 

egyre inkább társadalmi méreteket öltő obezitás ellen, ha rendelkeznek a szükséges 

képességekkel, képzettséggel és ismeretekkel. Vagyis képességeik fejlesztése és 
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ismereteik bővítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyre hatékonyabban segítsék 

betegeiket az obezitás megelőzésében és a súlyproblémák kezelésében. 

 

9. Közös Agrárpolitika reformja (Common Agricultural Policy reform) 

Az EU Közös Agrárpolitikájának reformja a táplálkozási célok elérése érdekében 

Az EU Közös Agrárpolitikája jelenlegi formájában a kalóriákban és zsírokban gazdag 

élelmiszer-alapanyagok túltermelését támogatja. Ráadásul az így keletkezett 

terményfölöslegek eltűntetése érdekében hozott intézkedések, pl. az élelmiszeripar 

számára történő értékesítés szubvencionálása azt eredményezik, hogy a feldolgozott 

élelmiszerekbe is túlságosan nagy arányban kerülnek bele az említett zsír- és energiadús 

alapanyagok. Ez pedig végső soron a fogyasztók étrendjét is kedvezőtlen irányban 

befolyásolja. A KAP-ot tehát olyan módon kellene megreformálni, hogy - a jelenlegi 

helyzettel ellentétben - az elhízás elleni társadalmi szintű erőfeszítéseket segítse és 

erősítse. Jelentősen csökkenteni kellene a fent említett egészségtelen élelmiszer-

alapanyagok túltermelésének támogatását, az elhízást elősegítő élelmiszer-alapanyagok 

értékesítésének szubvencionálását pedig fokozatosan meg kellene szüntetni. Másrészt 

viszont ösztönözni kellene az olyan relatíve egészséges élelmiszerek termelését, 

feldolgozását és értékesítését, amelyek fokozottabb fogyasztása kedvezően hatna a 

közegészségre és csökkentené az elhízás veszélyét. 

 

10. Az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának emelése (Improved health 

education for general population) 

Az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának emelése, jól tájékozott és dönteni tudó 

állampolgárok nevelése 

Az egészségügyi nevelés színvonalának emelése, az állampolgárok ismereteinek 

bővítése szükséges ahhoz, hogy az emberek hatékonyabban tudják ellenőrizni, kordában 

tartani a testsúlyukat. 

Vagyis világosan a tudomásukra kellene hozni, hogy milyen egészségi kockázatokkal 

jár a túlsúlyosság vagy az obezitás, és fel kellene mutatni azokat a táplálkozási és 

életmódmintákat, amelyek leginkább elősegítik az egészséges testsúly megőrzését. Az 

ilyenformán megerősített egészségügyi oktatás a műfajok és médiumok széles körét 
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venné igénybe: a szórólapok, brosúrák és előadások mellett egyéni és közösségi szintű 

tevékenységekre is szükség lenne. 

 

11. Az élelmiszerek összetételének szabályozása (Controls on food composition) 

A feldolgozott élelmiszeripari termékek összetételének szabályozása 

A kormányok összetétel-sztenderdeket határozhatnának meg az élelmiszerekre 

vonatkozóan, pl. hogy mennyi cukrot tartalmazhatnak a lekvárok, vagy mennyi zsír 

lehet a kolbászfélékben. Ilyen szabályokat széles körben alkalmaztak Európában 

egészen a nyolcvanas évek közepéig. Ezek többnyire minimumkövetelmények voltak, 

pl. előírták, hogy minimálisan mennyi gyümölcsöt kell tartalmazniuk a lekvároknak, 

vagy mennyi húsnak kell lennie a különböző hústermékekben. Ha újra bevezetnénk ezt 

a fajta szabályozást, akkor maximum-előírásokra is szükség lenne: így korlátozni 

lehetne a hústermékekben a zsír, a lekvárokban és cukros üdítőitalokban pedig a cukor 

mennyiségét. 

 

12. Ösztönzők bevezetése az élelmiszer-összetétel javításának érdekében 

(Incentives to improve food composition) 

Ösztönzők bevezetése az élelmiszer-összetétel javításának érdekében 

Az élelmiszeripart ösztönözni lehetne arra, hogy megváltoztassa az általa előállított 

élelmiszerek összetételét, s egészségesebb, kisebb energiasűrűségű (kevesebb zsírt, 

szénhidrátot és cukrokat tartalmazó), értékes tápanyagokban gazdagabb élelmiszereket 

(is) kínáljon a fogyasztóknak. Ilyen pozitív ösztönző lehet az egészséges összetevők 

szubvencionálása, ill. negatív ösztönző a jelenleg egészségtelen mértékben fogyasztott 

összetevők megadóztatása. Az új címkézési előírások, ajánlások bevezetése szintén jó 

ösztönző lehet. Végül pedig a kormányzati szervek nyilvános dicséretben, elismerésben 

részesíthetnék azokat a cégeket, amelyek haladást érnek el ezen a téren, s 

megnevezhetnék azokat, amelyek leginkább el vannak maradva. 

 

13. Az elhízáskutatás erősítése (More obesity research) 

Az elhízással kapcsolatos kutatás erősítése 

Az elhízással kapcsolatos kutatás erősítése, ismereteink bővülése elősegítené az obezitás 

hatékonyabb megelőzését és kezelését. A kutatást azokra a területekre kellene 
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koncentrálni, ahol még hiányosak vagy bizonytalanok az ismereteink, és amelyek 

kulcsfontosságúak az elhízással kapcsolatos egészségpolitikai döntések és akciók 

szempontjából. Ilyen kérdések lehetnek a fizikai aktivitás, a testmozgás pozitív hatásai, 

a különböző táplálkozási és életmódminták választásának okai és következményei, 

illetve annak a komplex társadalomtudományi vizsgálata, hogy miért okoz a testsúly 

kontrollálása nehézségeket az embereknek.  

 

14. Egészséges étrend a közélelmezésben (Provide healthier catering menus) 

Ösztönzés és támogatás az élelmezők számára, hogy egészséges étrendet nyújtsanak 

Mivel az emberek egyre nagyobb számban és gyakrabban étkeznek az otthonukon kívül, 

különböző közétkeztetési intézményekben, büfékben, menzákon; biztosítanunk kell, 

hogy ezeken a helyeken is lehetséges legyen az egészséges táplálkozás. Az élelmezők 

többféle módon tehetnék egészségesebbé kínálatukat. Bővíthetnék az egészséges ételek 

körét, pl. alacsony zsír és energiatartalmú szószok, salátaöntetek bevezetésével. Fontos 

lenne az egészségesebb étel-előkészítési, főzési és tálalási módok alkalmazása is: a zsír 

eltávolítása a húsokról főzés előtt, a főzéshez használt zsír és cukor mennyiségének 

csökkentése, vagy annak lehetővé tétele, hogy a vendégek maguk adhassanak az 

ételekhez annyi mártást, öntetet, vajat/margarint, amennyit szeretnének. 

 

15. Az egészséges táplálkozásra való nevelés (Food and health education in 

schools) 

Az egészséges táplálkozás (és általában az egészséges életmód) kötelező, órarendbe 

illesztett oktatása az iskolákban 

Sok országban az egészséges táplálkozással kapcsolatos oktatás nem része a hivatalos 

tanrendnek. Az iskolák (sőt a főiskolák, egyetemek is) fontos szerepet játszhatnak azzal, 

hogy megtanítják a gyerekeknek és a fiataloknak, mit jelent egészségesen élni, s hogy 

ebben milyen nagy szerepe van a táplálkozásnak. A gyerekeket meg kell tanítani arra, 

hogy felismerjék, és fontosnak tartsák az egészséges étkezési szokásokat. Meg kell 

tanulniuk az egészséges főzést, ételkészítést, alapvető táplálkozástani ismeretekkel is 

kell rendelkezniük, s fontos hogy helyesen tudják értelmezni az élelmiszerek címkéit és 

az élelmiszerreklámokat.  
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16. A testsúlykontrollt elősegítő gyógyszerek használata (Medication for weight 

control) 

A testsúly kontrollját elősegítő (az anyagcserét módosító) gyógyszerek fokozottabb 

használata 

A gyógyszeripari cégek számos olyan gyógyszert fejlesztettek ki és forgalmaznak, 

melyek különféle módokon az egészséges testsúly megőrzéséhez nyújtanak segítséget. 

A gyógyszerek egy része a zsírfelszívódást gátolja, mások az éhségérzetért felelősnek 

tartott receptorokat blokkolják. Vannak olyan gyógyszerek is, amelyek telítettségérzetet 

keltő, ezáltal az étvágyat csökkentő hormonokat tartalmaznak. 

 

17. Zsír- és cukorhelyettesítők (Substitutes for fat and sugar) 

A szintetikus zsírok és a mesterséges édesítőszerek fokozottabb használata 

Az élelmiszeripari és kémiai kutatásoknak köszönhetően számos cég fejlesztett ki 

szintetikus zsírhelyettesítőket és mesterséges édesítőszereket az étkezési zsiradékok és a 

cukor pótlására. Az emberek jelentősen csökkenthetnék napi kalória-bevitelüket azzal, 

hogy nagyobb mennyiségben fogyasztanak olyan ételeket, amelyek mesterséges 

édesítőszereket és zsírhelyettesítőket tartalmaznak. A kormányok és az Európai Unió 

támogathatnák ezeket a fejlesztéseket például azzal, hogy megvizsgálják, elég magasak-

e az említett helyettesítők használatára vonatkozó maximumküszöbök ahhoz, hogy 

elősegítsék ezek fokozottabb felhasználását és fogyasztását. 

 

18. Új felelős kormányzati szerv (New government body) 

Egy új kormányzati szerv létrehozása az elhízással kapcsolatos stratégia 

összehangolására 

A legtöbb európai országban nincs egyértelmű felelőse az elhízással kapcsolatos 

kormányzati politikának, különböző kormányszervek különböző részterületekért 

felelnek, s hiányzik az egységes koncepció és cselekvés. Sokkal szervezettebb és 

hatékonyabb lehetne az obezitás elleni fellépés, ha minden országban egy új, egységes 

szerv felelne az elhízással kapcsolatos politika, programok és akciók irányításáért és 

összehangolásáért. Az új szerv átfogó célokat tűzhetne ki (pl. az obezitás előfordulási 

gyakoriságának adott mértékű csökkentése); s ellenőrizné, felügyelné és értékelné a 

különböző akciókat, programokat. 
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19. Marketing kifejezések szabályozása (Control of marketing terms) 

A „diet/diétás”, „light”, „lite”, „zsírszegény” és hasonló marketing kifejezések 

használatának szabályozása és ellenőrzése 

Szükséges lenne pontosan szabályozni, milyen feltételekkel használhatók a „diétás”, 

„light” és hasonló jelzők a reklámokban és címkéken. A jelenlegi helyzet ugyanis igen 

zavaros, és a feliratok, minősítések gyakran megtévesztőek, félrevezetőek. Így az 

egyébként egészségtudatos fogyasztók is gyakran választanak olyan termékeket, 

amelyeket aligha vennének meg, ha tisztában lennének azok valódi energia, zsír- stb. 

tartalmával. A szabályozásnak arra kellene törekednie, hogy a címkéken feltüntetett 

minősítések a valóságnak való megfelelésen túl egyértelműek és a fogyasztók által 

könnyen és helyesen értelmezhetőek legyenek. 

 

20. A fizikai aktivitás monitorozását segítő eszközök (Physical activity 

monitoring devices) 

A pedométerek (lépésszámlálók) és hasonló műszerek hozzáférhetőségének és 

használatának növelése (hatékonyabbá téve a testmozgási célkitűzések megvalósulását) 

Még ha az emberek tisztában is vannak azzal, milyen és mennyi testmozgást kellene 

végezniük egészséges testsúlyuk megőrzése érdekében, nemegyszer nehézséget okoz 

annak számontartása, hogy vajon elvégezték-e az előírt/javasolt napi, heti penzumot. Az 

ún. fizikai aktivitást monitorozó eszközök (pl. lépésszámláló) apró, viszonylag olcsó 

elektronikus készülékek: a felhasználó csuklójára vagy derekára erősítve mérik a fizikai 

aktivitás szintjét (pl. a megtett lépések számát). Ha az emberek könnyen hozzájutnának 

ezekhez az eszközökhöz, maguk tudnák ellenőrizni, elegendő testmozgást végeztek-e. 

Bizonyított tény, hogy az ilyen eszközöket használókban jobban tudatosul a tunya, 

mozgáshiányos magatartás helytelen volta, s ez fokozottabb fizikai aktivitásra ösztönzi 

őket. A kormányok akár ingyenesen is eljuttathatnák ezeket az eszközöket azokhoz a 

veszélyeztetett csoportokhoz, melyek egyébként feltehetően nem vásárolnának ilyen 

műszereket. 
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Az opciók klaszterekbe sorolása 

 
Az interjúk feldolgozása előtt megtartott projekt-összejövetelen a nemzeti 

kutatócsoportok megvitatták egymással a feldolgozás szempontjait. Több szempontot 

mérlegelve végül az elemzés érdekében az előre definiált opciókat az alábbiak szerint 

ún. klaszterekbe (clusters) csoportosítottuk. Az egyes klasztereket eltérő színekkel 

jelöltük, ezt a színkódot az eredmények bemutatásánál a továbbiakban is következetesen 

alkalmazom. (4. táblázat) 

4. táblázat: Az opciók klaszterekbe sorolása 
 

Opció klaszter A klaszterbe sorolt opció 

száma 

Fizikai aktivitás fokozását szolgáló (zöld) 1, 2, 20 

Élelmiszerellátást, hozzáférést befolyásoló 

(piros) 

4, 6, 7, 11, 12, 14 

IInnffoorrmmáácciióóss  lleehheettőőssééggeekk  ((ssáárrggaa)) 3, 5, 19  

Oktatás, nevelés, kutatás (fekete) 8, 10, 13, 15 

Technológiai újítások (kék) 16, 17 

Intézményrendszer átalakítása (narancs) 9, 18 

 

A kritériumok és csoportosításuk 

 
A kormányzati tevékenységek értékelésekor széles körben használják az alábbi 

kritériumokat: 

• Hatásosság (effectiveness): annak mértéke, hogy az intézkedés milyen eséllyel 

éri el a kívánt eredményt. 

• Hasznosság (utility): milyen előnyökkel, pozitív hatásokkal bír az intézkedés 

• Arányosság (proportionality): megfelelő költség-haszon arány 

• Egyenlőség (equality): az intézkedés ne növelje a már meglevő társadalmi 

egyenlőtlenségeket, ne legyen diszkriminatív 

• Számonkérhetőség (accountability): az intézkedés átlátható a közvélemény 

számára, vita tárgyává lehet tenni  

Az MCM módszer egyik erőssége, hogy az interjúalanyok maguk határozhatják meg az 

opciók kiértékeléséhez használandó kritériumokat: nincs rájuk kényszerítve semmilyen 
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elemzési vagy értékelési keret, az egyetlen követelmény az volt, hogy ha bevezetnek 

egy kritériumot, akkor azt valamennyi opció elbírálásánál alkalmazniuk kell. A 

különböző perspektívák képviselői más-más kritériumokat határozhatnak meg.  

Az egyéni kritériumok bevezethetősége biztosítja az MCM módszer inkluzivitását, 

vagyis azt, hogy a vélemények széles és változatos körét képes befogadni és 

feldolgozni. 

Minden résztvevőtől legalább 4 kritérium meghatározását kértük, melyek részletes 

szöveges értelmezését rögzítettük. Az elemezhetőség céljából a PorGrow projekt 

kutatócsoportjai összesítették az egyes országokban megállapított kritériumokat, majd a 

nemzeti elemzőkkel egyeztetve a különböző kritériumokat az alábbi csoportokba 

(issues) soroltuk. (5. táblázat) 

5. táblázat: A kritériumok csoportjai (issues) 

Kritérium csoport 
(issue) 

A kritérium jellemzői 

I. Társadalmi 
támogatottság 

Méltányosság, kisebbségek és rászorulók elérése. Pozitív 
hatás a környezetre, emberi jogokra és a 
szabadságjogokra, oktatásra, közösségi létesítményeket 
hoz létre, megerősíti a helyi közösségeket, a demokráciát, 
segíti a társadalmi mobilitást. 

II. Járulékos pozitív 
egészségügyi 
hatások 

Egészségügyi előnyök (az obezitás leszorításán túl), pl. 
kardiovaszkuláris betegségek kockázatásnak csökkenése, 
táplálkozással összefüggő és anyagcsere betegségek 
visszaszorítása, jobb közérzet, jobb általános egészségi 
állapot stb. 

III. Hatékonyság az 
obezitás elleni 
fellépésben 

 

Működik-e a gyakorlatban? Már bevált-e, milyen időtávon 
működik, fenntartható-e, megtalálja-e a rászorulókat, lehet-e 
monitorozni és értékelni? 

IV. A közszférát 
terhelő költségek 

Költségek, bevétel, megtakarítás az állam, önkormányzatok, 
egészségügy számára 

V. Az egyéneket 
terhelő költségek 

Árak, munkanélküliség, háztartási költségek, személyes 
megtakarítás vagy veszteség, adók. 

VI. Az üzleti szférát 
terhelő költségek 

Kiesett árbevétel, piacvesztés, gyártók nyeresége vagy 
vesztesége, részvényárak emelkedése/csökkenése 

VII. Specifikálatlan 
költségek A fentiekbe nem sorolt gazdasági hatások 

VIII. Gyakorlati 
megvalósíthatóság 

Meg lehet-e valósítani politikailag, technikailag? Hivatalos 
szervek együttműködése, parlamenti támogatása, 
jogalkotás. Technikai megvalósíthatóság, műszaki, 
logisztikai feltételek. 

IX. Társadalmi 
támogatottság 

Társadalmi, kulturális, egyéni elfogadhatóság, népszerűség, 
ellenállás 

X. Egyéb További egyénileg kidolgozott szempontok 
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Magyar eredmények 
 

A magyar interjúalanyok 
 
A magyar interjúalanyok kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy a nemzetközi 

egyeztetésen meghatározott szempontoknak leginkább megfelelő alany képviselje az 

adott kategória véleményét. (6. táblázat) 

6. táblázat: Az egyes kategóriáknak megfeleltetett magyar interjúalanyok 
 
Kategória azonosító száma és neve A magyar résztvevő tevékenysége/beosztása 
1. Mezőgazdasági termelők Egy nagy agrár termelő és szolgáltató Rt. elnök-

vezérigazgatója 
2. Élelmiszeripari cégek Az Élelmiszerfeldolgozók Országos 

Szövetségének egyik vezetője 
3. Nagy kereskedelmi éttermi láncok Egy nagy nemzetközi gyorséttermi lánc 

minőségbiztosítási vezetője 
4. Nagy élelmiszer-kereskedők Egy nemzetközi élelmiszer áruházlánc 

kereskedelemi vezetője 
5. Kis, „egészséges” élelmiszerekre 
specializálódott üzletek 

PR menedzser egy kis, egészséges (bio) 
élelmiszereket forgalmazó cégnél 

6. Közétkeztetők (pl. iskola menzák) Vezető nemzetközi közétkeztető cég menedzsere 
7. Fogyasztóvédelmi egyesületek Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

élelmiszerbiztonsági szakértője 
8. Egészségügyi minisztériumi vezető Parlament Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának tagja 
9. Pénzügyminisztériumi vezető Nemzeti Fejlesztési Hivatal egyik vezetője 
10. Népegészségügyi szakmai szervezet Egészségügyi Minisztérium, Népegészségügyi 

Főosztály egyik vezetője 
11. Város- és közlekedéstervező testület Építész, várostervező, felsőoktatási 

beruházásokért felelős kormánybiztos 
12. Életbiztosítók Egy nagy nemzetközi biztosítótársaság 

vezérigazgató-helyettese 
13. Kereskedelmi sport- és fitnesz-
szervezők 

Személyi edző és dietetikus egy fitnesz 
centrumban 

14. Pedagógusok Általános iskolaigazgató 
15. Táplálkozástani/obezitológiai 
tudományos tanácsadó bizottságok 

Az Elhízástudományi Társaság elnöke 

16. Egészségügyi újságírók Orvos, több orvosi és táplálkozástudományi 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 

17. Marketing ipar Agráregyetemi Kar Menedzsment és Marketing 
Tanszék vezetője, marketing tanácsadó 

18. Gyógyszeripar Egy nagy gyógyszeripari vállalat orvos vezető 
kutatója 

19. Civil népegészségügyi szervezetek Magánszemélyek tulajdonában lévő 
társadalomkutató intézet vezető kutatója 
(népegészségügyi, szociológiai kutatások) 

20. Civil sport- és fitnesz egyesületek Euro-Obez Egyesület a Túlsúlyosakért elnöke 
21. Szakszervezetek Vegyipari dolgozók szakszervezetének 

társadalompolitikai és szociálpolitikai főszakértője 
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Az értékelésre felkínált, előre meghatározott opciók 
 

Minden interjúalanyt arra kértünk, hogy az első 7 alapopciót feltétlenül bírálja el. 

További 13 előre megfogalmazott ún. „választható opció” közül az interjúalanyok 

kedvük szerinti számú opciót emelhettek be az értékelési folyamatba. Lehetőséget 

biztosítottunk továbbá arra is, hogy saját ötleteiket egy „kiegészítő opció” formájában 

megfogalmazhassák és értékelhessék.  

 

7. táblázat: A választható opciók az opciókat értékelésre kiválasztó résztvevők száma 
szerinti sorrendben 

 

Opció Értékelők száma(fő)  
10. Az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának emelése 18 
15. Az egészséges táplálkozásra való nevelés 18 
14. Egészséges étrend a közélelmezésben 16 
8. Az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése 11 
11. Az élelmiszerek összetételének szabályozása 9 
12. Ösztönzők bevezetése az élelmiszer-összetétel javításáért 9 
19. Marketing kifejezések szabályozása 7 
16. A testsúlykontrollt elősegítő gyógyszerek használata 5 
9. Közös Agrárpolitika reformja 4 
18. Új felelős kormányzati szerv 4 
13. Az elhízáskutatás erősítése 3 
20. A fizikai aktivitás monitorozását segítő eszközök 3 
17. Zsír- és cukorhelyettesítők 2 
 

Nagy különbségek mutatkoztak az opciókat választók számában: volt olyan opció, 

melyet csupán néhány résztvevő választott, míg más opciót a résztvevők döntő többsége 

elbírált. (7. táblázat) Így előfordulhat, hogy az adott opcióra vonatkozó kiemelkedően 

kedvező ítélet csupán 2-3 interjúalany véleményét tükrözi.  

 



 49 

Egyénileg megfogalmazott kiegészítő opciók 
 
A magyar adatfelvétel során 8 interjúalany fogalmazott meg összesen 10 saját, 

kiegészítő opciót. Ketten fogalmaztak meg 2-2 opciót, a többiek 1-1-et, ahogy azt az 

alábbi táblázat szemlélteti. (8. táblázat) 

 

8. táblázat: A magyar interjúalanyok által megfogalmazott kiegészítő opciók 
 

Interjúalany A kiegészítő opció neve 
Az egyének saját aktív magatartása az egészségük 
megőrzése érdekében 

10. Népegészségügyi 
szakember 

Pszichés egyensúly 
12. Életbiztosító Leadott kalóriák 
13. Fitnesz Éttermekben kötelezően fel kellene tüntetni az ételek 

tápértékét  
Obezitás menedzsment 15. Elhízástudományi 

szakember EU ajánlás az állami egészségügyi kiadások 
obezitásra fordítandó arányára vonatkozóan 

16. Egészségügyi. újságíró Fittség, mint társadalmi elvárás figyelembe vétele 
munkába álláskor 

17. Reklám, marketing „Claim” igazsága 
19. Civil népegészségügy Az elhízás egészség következményeinek 

bemutatása 
21. Szakszervezet Foglalkozás egészségügyi ellátás 
 

Egy olyan perspektíva volt, a „Népegészségügyi szakemberek”-é, amelynek minden 

tagja megfogalmazott egy vagy két kiegészítő opciót. Az interjúalanyok által 

megfogalmazott opciók egy része az elhízottak egészségügyi ellátásának javítását 

célozta, kiemelve a pszichés és a gazdasági háttér megteremtésének szükségességét 

éppúgy, mint az egészségtudatosság egyéni szinten történő kialakításának fontosságát, 

az elhízás következményeinek bemutatását. Mások a fogyasztók tájékoztatását 

hangsúlyozták: egyrészt a vendéglátásban felszolgált ételek tápértékére, másrészt a 

feleslegben elfogyasztott kalóriák elégetésének módjaira vonatkozóan. 

 

Kritériumok és súlyozásuk 

 
A 21 magyar résztvevő összesen 92 kritériumot határozott meg, melyek alapján 

értékelték az adott opciókat. A kritériumok meghatározásakor minden résztvevőtől egy 

rövid leírást valamint a pozitív és negatív szélsőértékek rövid szöveges magyarázatát is 

kértük. A szöveges kiegészítések segítségével pontosítottuk az értékelési szempontokat 
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és megőrizhettük a pontozás folyamatában mutatkozó egyedi vonásokat is. 

Interjúalanyaink személyenként 4-7 kritériumot határoztak meg, átlagban 4-et. A 21 

résztvevőből 16-an határoztak meg 4, 5 fő fogalmazott meg 3, míg 1-1 fő határozott 

meg 6 illetve 7, az elbíráláshoz használt kritériumot.  

A legtöbb kritériumot meglehetősen hasonlóan határozták meg a résztvevők, de voltak 

kivételek. Így pl. a hatékonyságot a legtöbben az obezitás leszorításában való 

hatékonyságként értelmezték, a közegészségügyi szakértő viszont a hatékonyság 

mérhetőségére helyezte a hangsúlyt; és a megvalósíthatóság kritériumának 

definíciójában is tükröződött a szakpolitikus hozzáállása. Az általa választott „A 

hatékonyság mérhetősége” kritériumot a következőkben definiálta: „Mérhető-e 

objektíven az opció hatása? Mégpedig két szempontból: életmód, hozzáállás változása: 

egészségtudatosság, egészséges életmód kialakulása; egészségi állapot, életkilátások, 

várható élettartam, amit mondjuk 3 évente kellene felmérni. A magas pontérték az 

indikátorokkal való jó mérhetőséget jelzi.” 

Egyes interjúalanyok hangsúlyt helyeztek az egyének szabadságának vagy az 

esélyegyenlőségnek a tiszteletben tartására. A 17. interjúalany (marketingágazat) pl. így 

definiált kritériumot: „Szabadság korlátozása: korlátozza-e az érintetteket a 

szabadságukban, a fogyasztókat a választásuk szabadságában, a gyártókat és 

kereskedőket a verseny szabadságában.” 

Voltak, akik a hatékonyságot két részre bontották a testmozgásra és a táplálkozásra 

gyakorolt hatás szerint. A szakszervezetek képviselője pedig kifejezetten az életstílus 

megváltoztatásának képességében látta a hatékonyságot. Ő a következő kritériumot 

definiálta: 

„A hozzáállás megváltoztatása: meg tudja-e változtatni az opció az emberek 

gondolkodását az elhízásról és az egészséges életmód fontosságáról.” 

Három olyan kritérium csoport (issue) volt, amelyikbe tartozó kritériumot 

perspektívánként legalább egy interjúalany felhasznált: a közszférát terhelő költségek, a 

gyakorlati megvalósíthatóság és a társadalmi támogatottság. Általánosságban a 

hatékonyság az obezitás elleni küzdelemben volt a legnépszerűbb kritériumcsoport, 

érdekesség ugyanakkor, hogy a C perspektíva (kis élelmiszeripari és fitnesz 

vállalkozások) egyik tagja se használta föl ezeket a kritériumokat. 
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Az A perspektíva (közhasznú civil szervezetek) körében a társadalmi előnyök, a 

hatékonyság az obezitás elleni küzdelemben és a gyakorlati megvalósíthatóság voltak a 

legnépszerűbb csoportok. A D perspektíva (nagy nem-élelmiszeripari kereskedelmi 

vállalkozások) és a G perspektíva (közegészségügyi szakértők) fontosabbnak tartották a 

hatékonyság az obezitás elleni küzdelemben csoportot, mint a többi perspektíva. A 

gazdasági vonatkozású kritériumcsoportok közül a közszférát terhelő költségek volt a 

legnépszerűbb (17 kritérium), a többi három kritériumot csak néhányan (1-4) 

választották. (9. táblázat) 

 

9. táblázat: A választott kritériumok száma kritérium csoportonként és perspektívánként 
 

Választás száma perspektívánként Kritérium csoportok (Issue) 
A B C D E F G összes 

Hatékonyság az obezitás elleni 
küzdelemben 

3 4 0 5 1 1 5 19 

A közszférát terhelő költségek 3 3 2 2 2 2 3 17 
Gyakorlati megvalósíthatóság 3 3 2 2 1 1 2 14 
Pozitív társadalmi hatások 4 1 0 2 1 3 1 12 
Társadalmi támogatottság 1 2 2 2 1 1 2 11 
Járulékos pozitív egészségügyi hatások 0 1 1 0 1 2 1 6 
Egyéb 1 2 2 0 1 0 0 5 
Az egyéneket terhelő költségek 1 0 0 0 2 0 1 4 
Specifikálatlan költségek 1 1 0 0 0 1 0 3 
Az üzleti szférát terhelő költségek 0 0 0 1 0 0 0 1 
A: Közérdekű tevékenységet végző nem 
kormányzati szervezetek 
B: Az élelmiszerlánc nagy piaci résztvevői 
C: Kis élelmiszeripari és rekreációs cégek 

D: Nagy nem-élelmiszeripari piaci résztvevők 
E: Állami döntéshozók („politika-csinálók”) 
F: Közszolgáltatók 
G: Közegészségügyi szakértők 

 

Az interjúalanyok a kritériumok egymáshoz viszonyított fontosságát a súlyozással 

jelezték. A súlyok finom változtatásaival változtak az opciókra adott pontszámok, és 

azok rangsorrendje is. A résztvevők szívesen éltek a súlyok állítgatásának a 

lehetőségével, általában úgy érezték, ezáltal pontosabban és jobban ki tudták fejezni a 

véleményüket az opciókról, s a végeredményt jobban magukénak tudták érezni. (4. 

ábra) 
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4. ábra: Az opciók súlyozásának megjelenítése az MCM Mapper képernyőjén egy interjú 
felvételekor 

A magyarországi válaszadók esetében, bár a 10 szempontból 4 gazdasági kritériumokat 

takart, a definiált 92 kritériumból összesen 26 kapcsolódott valamilyen 

költségtényezőhöz. Ennek ellenére a súlyozásokból az tűnik ki, hogy a résztvevők 

tisztában vannak vele, hogy a megvalósításhoz szükséges előteremteni az anyagi 

eszközöket, de az értékelésben nem ezt tartják a leginkább fontosnak, három kivétellel 

(11. város- és közlekedéstervező testület, 18. gyógyszeripar és 17. marketingipar 

képviselői).  

A magyar résztvevőknél az opciók értékelésekor a kritériumok közül az obezitás elleni 

hatékonyság, a gyakorlati megvalósíthatóság, a társadalmi támogatottság, a társadalmi 

és egészségügyi járulékos pozitív hatások szerepeltek a legnagyobb súllyal. (5. ábra) Az 

üzleti szféra költségeivel kapcsolatos kritériumot csak 1 résztvevő határozott meg (12. 

életbiztosító képviselője). 
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5. ábra: A kritériumcsoportok súlyozásának szélsőértékei a 21 magyar résztvevőnél 

 

A különböző perspektívák választását elemezve megfigyelhető, hogy míg a B 

perspektíva (az élelmiszerlánc) és a G perspektíva (közegészségügyi szakértők) 

résztvevői az obezitás elleni hatékonyságot és gyakorlati megvalósíthatóságot, az F 

perspektíva (közszolgáltatók) résztvevői a megvalósíthatóságot tekintették a 

legfontosabbnak, addig az E perspektíva („politika-csinálók”) tagjai számára a 

leghangsúlyosabb a társadalmi támogatottság volt. 

 

A pontozás (scoring) folyamata 

 
Mivel az egyes interjúalanyok maguk határozhatták meg a pontozáshoz használt skálát 

(1-10, 1-100 stb.), az összehasonlíthatóság érdekében a pontértékeket az elemző 

szoftver normalizálta, egységes skálára transzformálta, melynek végpontjai minden 

kritérium esetében a legjobban és legrosszabbul szereplő opcióra adott pontértékek 

voltak. A transzformált pontértékek grafikus formában azonnal megjelentek az 

interjúkészítő számítógépén, így az interjúalany ott helyben reagálhatott rájuk, 

módosíthatta azokat. Az interjúalanyok valójában nem diszkrét pontértékekkel, hanem 

intervallumokkal jellemezték az opciók teljesítményét. Az intervallum alsó határa 

jelezte a legrosszabb szcenárió szerinti, pesszimista értékelést; a felső határ a legjobb 
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szcenárió szerinti, optimista értékelést. Az interjúalanyok így szabadon kifejezhették az 

opció értékelésével kapcsolatos bizonytalanságaikat, illetve azt a véleményüket, hogy az 

opció esetleges teljesítménye nagyban függ a környezet előre nem látható változásaitól. 

A puszta pontértékek megadásán túl az interjúalanyok szóban is megindokolták 

döntésüket. 

Mivel a pontozás mindig az interjúalany egyéni döntését tükrözte, nem volt mód (és 

szükség) a pontértékek tesztelésére, külső verifikálására. A szöveges kommentárok 

ugyanakkor hasznos adalékot nyújtottak annak elemzéséhez, hogy egy-egy pontérték 

mögött milyen elgondolások, szempontok húzódhattak meg. 

A választható opciók esetében fontos figyelembe venni, hogy hány interjúalany 

értékelte őket. Néhány választható opciót a részvevők nagy száma értékelt, ezért a 

kapott pontszám valószínűleg megbízhatóan tükrözi az interjúalanyok véleményét. Más 

választható opciók látszólag pozitív teljesítményét ugyanakkor óvatosan kell kezelnünk, 

mert ha azokat kevesen értékelték, véleményük aligha reprezentatív (pl. a 20-as opció jó 

értékeléseket kapott, de összesen 3 interjúalanytól). Az adatfelvétel során azt 

tapasztaltam, hogy az interjúalanyok többsége a neki nem tetsző választható opciókat 

nem lepontozta, hanem egyszerűen negligálta (nem választotta be az értékelendők közé, 

szóban azonban jelezte esetleges fenntartásait az opcióval szemben), ezért a választható 

opciókra kapott rangértékek valószínűsíthetően felfelé torzítanak, és minél kevesebb 

interjúalany értékelte őket, annál jobban. 

 

Az opciókon belüli és opciók közötti összehasonlítások korlátai 

 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a különböző résztvevők által adott pont- és 

rangértékek összehasonlításakor óvatosan kell eljárni. Az interjúalanyok által adott 

pontértékek ugyanis elsősorban arra szolgáltak, hogy az egyes opciókat sorba rendezzék 

az adott kritérium szerint. Emiatt a pont- és rangértékek valójában inkább sorszámként 

(ordinal number), mintsem egy folytonos skála pontjaiként (cardinal number) 

értelmezendők. Ráadásul egyes interjúalanyok jóval optimistábbak voltak (magasabb 

átlagpontszámokat adtak), mint mások. Ezért a különböző résztvevők által adott pont- 

és rangértékek egyszerű összeolvasása félrevezető lehet. Azért, hogy ezt a veszélyt 

csökkentsem, az átfogó kép bemutatását követően - perspektívánként csoportosítva -

bemutatom minden egyes opció értékelését minden egyes résztvevő szerint: ezek 
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alapján megítélhető, hogy az egyes interjúalanyok általában, vagy egyes opcióknál, 

optimistábbak vagy pesszimistábbak voltak-e az átlagnál. Ismertetem továbbá az egyes 

opciók pontozásának eredményeit, a különböző csoportosítások során megfigyelhető 

sajátosságokat, melyhez kiegészítésként felhasználom az interjúk átirataiból a hozzájuk 

fűzött értékes, jellemző kommentárokat is. Végeredményként az adatok többféle 

szempont szerinti bemutatása segítségével, a számszerű elemzés mellett, az egyéni 

véleményeket is figyelembe vevő, kellően árnyalt képet kaphatunk. 
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A pontozás értékei: átfogó kép 
 

Hungary

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15. Food and health education in schools (D)

20. Physical activity monitoring devices (D)

10. Improved health education for general population (D)

8. Improve training for health professionals (D)

2. Improve communal sports facilities (C)

13. More obesity research (D)

19. Control of marketing terms (D)

11. Controls on food composition (D)

18. New  government body (D)

14. Provide healthier catering menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

4. Controlling sales of foods in public institutions (C)

5. Mandatory nutritional information labelling (C)

16. Medication for w eight control (D)

6. Subsidies on healthy foods (C)

12. Incentives to improve food composition (D)

9. Common Agricultural Policy reform (D)

17. Substitutes for fat and sugar (D)

7. Taxes on obesity-promoting foods (C)

1. Change planning and transport policies (C)

 

6. ábra: Az opciók rangsora a súlyozott átlag pontszámok alapján,  
az összes magyar résztvevőt tekintve 

Az ábrán a kötelező opciók jelzésére kiszínezett, míg a választható opciók jelölésére kitöltés 
nélküli, csak körvonallal jelzett sávokat használtunk. Az opciók számozása és színkódolása 
megegyezik a leíró részben említettel. Mindegyik opcióhoz egy intervallum tartozik, melynek 
alsó és felső határa a részvevők által megadott intervallumok alsó és felső határainak 
átlagaként alakult ki.  
 

A kutatásban rész vett 21 magyar interjúalany véleményét összesítő ábrából leolvasható, 

hogy az optimista pontértékeket tekintve a legjobban a következő öt opció szerepelt:  

1. 15. Az egészséges táplálkozásra való nevelés  

2. 20. A fizikai aktivitás monitorozását segítő eszközök  

3. 10. Az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának emelése  

4. 8. Az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése  

5. 2. A tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése  

 

Kiemelést érdemel, hogy a legjobban szereplő első 5 opció közé csak egy kötelező 

került, a tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése. Míg az első 4 helyre rangsorolt 

válaszható opciók közül a 20-as opció pusztán 3 értékelő véleményét tükrözi, addig a 8., 

10., és 15. opciót a részvevők több mint fele (11-18-18 fő) értékelte. 
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A résztvevők többsége osztotta azt a véleményt, hogy mind a táplálkozási, mint a 

testmozgási szokások tekintetében változásokra van szükség. Konszenzus alakult ki 

abban a kérdésben, hogy az embereket rá kell döbbenteni arra, hogy elsősorban ők a 

felelősek a saját egészségükért: amíg ez nem történik meg, a környezetükre irányuló 

változtatások önmagukban aligha vezetnek célra. Az interjúalanyok többsége szerint 

fontos lenne a népesség táplálkozási, egészség- és életmóddal kapcsolatos ismereteinek 

fejlesztése. Erős támogatást élvezett tehát az gyermekek és felnőttek oktatása, az 

ismeretterjesztés, bár többen megjegyezték, hogy ez önmagában, a vásárláskor 

rendelkezésre álló információk növelése nélkül aligha elégséges. Az olyan gazdasági 

eszközöket, mint az egészséges/egészségtelen ételeket jutalmazó/büntető 

támogatások/különadók, a válaszadók többsége elvetette. Bár a különböző intézkedések 

összehangolását az interjúalanyok többsége fontosnak tartotta, kevesen támogatták egy 

új kormányzati szerv létrehozását erre a célra. Az olyan technológiai innovációkat, mint 

a zsír- vagy cukorhelyettesítők fokozott használata, a válaszadók többsége elutasította: 

tartottak az esetleges mellékhatásoktól, illetve úgy vélték, minden csupán tüneti kezelés 

lenne, hiszen nem változtatna az emberek táplálkozási szokásain vagy életmódján. 

 

Az opciócsoportok (klaszterek) vizsgálata perspektívánként 

 
Az általános képet árnyalja, ha perspektívánként is megvizsgáljuk az opciócsoportok 

(klaszterek) pontértékeit. 

A közérdekű tevékenységet végző nem kormányzati szervezetek (A perspektíva) tagjai 

körében az oktatással kapcsolatos opciók voltak a legnépszerűbbek. Kivételt képez a 13. 

opció (Egészségügyi szakemberek képzése), melyet csak a 20. résztvevő (Civil sport- és 

fitnesz egyesületek) választott, ő a pontozásában jelentős különbségeket jelenített meg a 

4 ide tartozó opció között, és pesszimista volt az egészségügyi képzés hatásosságát 

illetően az obezitás leküzdésében.  

Az intézmények átalakítása klaszterből a 4 résztvevő közül 3 választott, de a pontozás 

során ezeket alacsonyra értékelték. (7. ábra) 
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Ranks for Participant 07

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 Presenting the unhealthy consequences of obesity (A)

Ranks for Participant 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

13. Increase research into obesity prevention and treatment (D)

16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 21

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 Occupational health-care system (A)

Rank Means for A. Public interest non-governmental organisations

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of  medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sw eeteners (D)

18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 

7. ábra: A perspektíva: Közérdekű tevékenységet végző nem kormányzati szervezetek  
 pontozásának értékei 

 
Participant 07: fogyasztóvédelem; 19: civil népegészségügy; 20: civil sport és fitnesz egyesület,  

21: szakszervezet képviselője 
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Ranks for Participant 01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

(UNAPPRAISED) 14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Rank Means for B. Food chain large industrial and commercial 
organisations

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sw eeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

(UNAPPRAISED) 14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 04

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for  health profess ionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

(UNAPPRAISED)  15. Inc lude food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyw eight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new  governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 
8. ábra: B perspektíva: Az élelmiszeripar és kereskedelem nagy piaci szereplői 

pontozásának értékei 
 

Participant 01: mezőgazdasági termelő; 02: élelmiszeripari cég; 03: nagy éttermi lánc;  
04: nagy élelmiszer-kereskedő képviselője 
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Az élelmiszeripar és kereskedelem nagy piaci szereplői (B perspektíva) résztvevőinek 

értékelése alapján nagy különbség mutatkozott az élelmiszerellátást, hozzáférést 

befolyásoló klaszter opcióinak megítélésében, viszont a többi klaszter értékelése 

egységes volt. A 20. opcióra (fizikai aktivitás monitorozását segítő eszközök) igen 

magas pontszámokat adott a 4. résztvevő (nagy élelmiszer-kereskedő), de ezt az opciót 

egyedül ő értékelte, a többiek ezt nem választották. (8. ábra) 

 
 Ranks for Participant 05

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of  processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

(UNAPPRAISED) 14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 13
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1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activ ity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 The obligatory indication of the nutritional value of meals (A)

Rank Means for C. Small food and fitness commercial organisations

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 
9. ábra: C perspektíva: Kis élelmiszeripari és rekreációs cégek pontozásának értékei 

 
Participant 05: kis „egészséges” élelmiszerekre specializálódott üzlet;  

13: kereskedelmi sport és fitnesz-szervezők képviselője 
 
A C (kis élelmiszeripari és rekreációs cégek) perspektívában szereplő résztvevők 

értékelése az opciókról igen jelentős mértékben eltért a többi interjú alanytól, és igen 

nagy különbségek mutatkoznak kettejük értékelése között is. Az egyéni vélemények 

tiszteletben tartása mellett ez lehetetlenné teszi, hogy a perspektívára jellemző közös 
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értékeket határozzunk meg, de az összesített értékelésben is kiugró értékekként jelennek 

meg. (9. ábra) 

 
 Ranks for Participant 12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obes ity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyw eight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sw eeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new  governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 Calories burnt (A)

Ranks for Participant 17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

(UNAPPRAISED) 14. Provide incentives  to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

(UNAPPRAISED) 15. Include f ood and health in the school curriculum (D)

13. Increase research into obesity prevention and treatment (D)

16. Increase the use of medication to control bodyw eight (D)

17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sw eeteners (D)

18. Create a new  governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 Veracity of claims (A)

Ranks for Participant 18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of  processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity  prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of medication to control bodyw eight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats  and artificial sw eeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Rank Means for D. Large non-food industrial and commercial 
organisations

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of  processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of  medication to control bodyw eight (D)

17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

18. Create a new  governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 
10. ábra: D perspektíva: Nem-élelmiszeripari nagy piaci szereplők pontozásának értékei 

 

Participant 12: életbiztosító; 17: marketing ipar; 18: gyógyszeripar képviselője 

 

Az egyedi meglátások és vélemények nagy szerepet kaptak a D perspektívában. Az 

oktatással kapcsolatos klasztert a többihez képest magasabbra értékelték. Két érdekes 
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addicionális (szürke színnel jelzett) opciót fogalmaztak meg ebben a csoportban. Az 

egyiket a „kalóriák elégetése címmel” a 12. résztvevő (biztosító társaság), a másikat a 

„claim igazsága” címmel a 17. számú marketing szakértő, ezek érdekes nézőpontokat 

hoztak az értékelésbe, de a pontozás során végül csak közepes értékeket kaptak. (10. 

ábra) 

 

 
Ranks for Participant 08

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of  physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 09

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyw eight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sw eeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Rank Means for E. Policy-makers

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of  marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sw eeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 
11. ábra: E perspektíva: Állami döntéshozók pontozásának értékei 

 

Participant 08: Egészségügyi minisztérium; 09: Pénzügyminisztérium képviselője 

 

Az állami döntéshozók, E perspektívában a résztvevők magas pontokat adtak az 

oktatással kapcsolatos (fekete színnel jelzett) klaszter opcióira, és egységesen a 

legalacsonyabbat az 1. opcióra (Várostervezés és közlekedésszervezés). Nem volt 

egyetértés piros színnel jelzett, az élelmiszerellátást, hozzáférést befolyásoló klaszter 

opcióinak megítélésében. A 9. résztvevő (Gazdasági minisztérium) a kereskedelem 
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kontrollját értékelte magasabbra, a 8. résztvevő (Egészségügyi minisztérium) az 

egészséges élelmiszerek ártámogatását (6. opció) preferálta. (11. ábra) 

 
 Ranks for Participant 06

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of  processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of  processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

(UNAPPRAISED) 10. Improve health education for the general public (D)

(UNAPPRAISED) 15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Ranks for Participant 14

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of  processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

(UNAPPRAISED) 10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

Rank Means for F. Public providers

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 
12. ábra: F perspektíva: Közszolgáltatók pontozásának értékei 

 
Participant 06: közétkeztető; 11: város- és közlekedéstervező; 14: pedagógusok képviselője 
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A közszolgáltatók (F perspektíva) résztvevői kevesebb opciót választottak az oktatással 

kapcsolatos klaszterből. Egyikük, a 11. résztvevő (várostervező), teljesen kihagyta 

ezeket az opciókat az értékelendők közül. A közétkeztetőket képviselő 6. interjúalany 2, 

míg - érdekes módon - a tanárokat képviselő résztvevő csak 1 opciót (az iskolai 

curriculummal kapcsolatosat) választott értékelésre. Összességében az oktatással 

kapcsolatos opciók viszont elég magas pontszámokat kaptak, hasonlóan a többi 

perspektívákhoz. Alacsony pontokat kapott az 1. opció (Várostervezés és 

közlekedésszervezés) a fizikai aktivitás fokozását szolgáló klaszterből. (12. ábra) 

 

A népegészségügyi szakértők (G perspektíva) résztvevői egyöntetűen igen magasra 

értékelték az oktatással kapcsolatos opciókat. Ugyanakkor azt is egységesen kifejtették, 

hogy az oktatás önmagában nem fogja megoldani az obezitás problémáját, a környezet 

körülményeinek is meg kell változnia. Ebben a perspektívában minden résztvevő 

megfogalmazott addicionális opciót, és ezeket magasra is értékelte. A 2. opciót 

(sportlétesítmények és sportolási lehetőségek fejlesztése) mindannyian magasra 

értékelték. (13. ábra) 
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 Ranks for Participant 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of  physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 Increased public awareness and activity (A)

+2 Psychological background (A)

Ranks for Participant 15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of  foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of  processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

(UNAPPRAISED) 14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

(UNAPPRAISED) 8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

(UNAPPRAISED) 10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+1 Obesity management (A)

+2 An EU recommendation on proportion of expenditure spent on obesitology (A)

Ranks for Participant 16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of  physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sweeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

+ 1 Physical fitness as a social norm (A)

Rank Means for G. Public health specialists

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 11. Control the composition of processed food products (D)

12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of  marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

16. Increase the use of medication to control bodyweight (D)

17. Increase the use of synthetic fats and artif icial sweeteners (D)

18. Create a new governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

(UNAPPRAISED) 9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)

 
13. ábra: G perspektíva: Népegészségügyi szakértők pontozásának értékei 

 
Participant 10: népegészségügyi szakmai szervezet; 15: obezitológiai tudományos társaság; 

16: egészségügyi újságírók képviselője 
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Az egyes alapopciók pontozásos értékelései 
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A: Közérdekű tevékenységet végző nem 
kormányzati szervezetek 
B: Az élelmiszerlánc nagy piaci résztvevői 
C: Kis élelmiszeripari és rekreációs cégek 
D: Nagy nem-élelmiszeripari piaci résztvevők 
E: Állami döntéshozók („politika-csinálók”) 
F: Közszolgáltatók 
G: Közegészségügyi szakértők 
1: várostervezés 
2: szabadidősport 
3: reklám 
4: büfé 
5: tápérték jelölés 
6: támogatás 
7: adó  

14. ábra: A 7 kötelezően elbírálandó opció megítélése perspektívánként 
Az ábra sorszám szerint rendezve mutatja be a 7 alapopció pontozásos értékelését. A zöld 
sávok bal oldali vége a perspektívába tartozó résztvevők által adott legalacsonyabb, a jobb 
oldali vége a legmagasabb pontértékek átlagát jelöli a súlyozás elvégzése után. A könnyebb 
áttekinthetőség érdekében perspektívánként (A-G) összesítettem a pontértékeket. 
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1. opció: A várostervezési és közlekedési politika megváltoztatása 

Az A perspektívába (közérdekű tevékenységet végző nem kormányzati szervezetek) 

tartozó interjúalanyok elfogadták az opcióban megfogalmazottakat, azzal a 

megjegyzéssel, hogy hatás csak nagyon hosszútávon várható tőle. Az összes perspektíva 

közül ők értékelték legkedvezőbben ezt az opciót. Bár az opciót elég költségesnek és 

nehezen megvalósíthatónak találták, a társadalmi fogadtatásra és előnyökre adott magas 

pontszámok miatt mégis kedvezőbb végső megítélés alakult ki. (14. ábra) 

Az élelmiszerlánc képviselői (B perspektíva) körében a közbiztonság kapott kiemelt 

szerepet:  

2. (élelmiszer-feldolgozó) kategóriát képviselő részvevő: „A biztonságos környezet 

kialakítása fontos, hogy a város élhetővé váljon, ki merjenek menni az utcákra a 

gyerekek, felnőttek egyaránt”. 

Az időjárást is akadályként vélték (az emberek nem fognak biciklire ülni esős, havas, 

ködös, hideg időben), ezért ez „az egyik leggyengébb lábon álló opció” fogalmazta meg 

a 3. (nagy étteremlánc) kategória képviselője. 

Ez az opció ebben a perspektívában szerepelt a leggyengébben: drágának és nehezen 

megvalósíthatónak tartották, olyan opciónak, amit hosszú időbe tellene bevezetni és 

még hosszabb távon lenne érzékelhető hatása az elhízásra. 

A D (nagy nem-élelmiszeripari piaci résztvevők) perspektíva véleménye nem volt 

egységes. A 12 (életbiztosító) kategóriát képviselő interjúalany nagyon alacsonyra 

pontozta: „tipikus kontraszelekcióval lehet számolni, azokat lehet megmozgatni, akiknek 

olyan nagy gondjuk nincs, a valódi testmozgásra nem sarkallna, nem lesz érdemi hatása 

a fő problémára”. A 17. (reklám) kategória képviselője, ezzel szemben nagyon 

kedvezően pontozta, mondván az opciót nagyon könnyű megvalósítani, és széleskörű 

kedvező hatásaival lehet számolni. 

A „politika-csinálók” (E perspektíva) az átlagnál kedvezőtlenebbnek pontozták ezt az 

opciót. A 9. (pénzügy) kategóriát képviselő úgy gondolta, hogy ez tartós megoldást 

hozna, és ebben az értelemben a legjobb opció, de – sajnos, - a legdrágább is. A 8. 

(egészségügyi minisztérium) kategória képviselője úgy vélte, nehéz lenne 

megváltoztatni a meglévő város struktúrákat, az opcióban megfogalmazott ajánlásokat 

azonban az új városrészek tervezésekor célszerű lenne figyelembe venni. A 

tömegközlekedés fejlesztését azonban ő is alapvetőnek tartotta. 
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Az F (közellátók) perspektíva tagjai két említést érdemlő ötletet vetettek fel. A 11. 

(várostervező) kategóriát képviselő szerint az opciót az egészségneveléssel 

párhuzamosan kell bevezetni. A 6. (közétkeztető) és 14. (tanár) kategóriát képviselő 

interjúalanyaink a balesetveszélyre és a nagyvárosi levegő erősen szennyezett voltára 

hívták fel a figyelmet, ami gátja lehet a kerékpárral való közlekedés elterjedésének. 

A népegészségügyi szakemberek (G perspektíva) néhány más aspektusát világították 

meg az opciónak. A 16. (egészségügyi újságíró) kategória képviselője szerint fontos 

szempont kell legyen, hogy a környezetet: „nemcsak a fiatal és egészséges embereknek 

tervezzük, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a mozgásában korlátozott idős vagy 

kisgyermekes szülő részére is használható legyen.” A 10. (népegészségügyi szakember) 

kategória képviselője messzemenően támogatná az opciót, de felhívta a figyelmet arra, 

hogy először „meg kell teremteni a kultúráját, feltételeit” és csak azután van értelme 

beruházásokba kezdeni. 

Összefoglalva: a megkérdezettek egyetértettek az opció célkitűzéseivel, kedvezően 

fogadták a javasolt változtatásokat, de legtöbbjük úgy gondolta, az elhízás 

visszaszorítását ez az intézkedés csak nagyon hosszú távon, kis mértékben és nagy 

költségráfordítás árán érheti el. Még a legpozitívabb értékelést adó (A) perspektívánál 

is, a 18 elbírált opció közül a rangsorban a 10-11. helyre került ez az opció. 

 

2. opció: A tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése 

Az opció célkitűzéseivel többen egyetértettek, általában hatásosabbnak, fontosabbnak 

tartották, mint az 1. opciót. A költségvonzat megítélése már nem volt ilyen egyértelmű: 

voltak, akik nagy beruházásokat tartottak nélkülözhetetlennek, ezért igen költségesnek 

gondolták az opciót, mások a meglévő lehetőségek jobb kihasználását tartották 

szükségesnek, illetve a kis költségigényű szabadtéren is művelhető lehetőségeket 

preferálták, így az opciót nem tartották drágának. (14. ábra) 

A 3. kategória (étteremlánc) képviselője így fogalmazta meg véleményét: „Fontosabb 

az 1. opciónál, mert fiatalkorban alakít ki olyan életformát, ami az egyén felnőtt korára 

is kihat Ha a gyerek már az iskolában kedvet kap ahhoz, hogy „elfáradni jó”, 

életformájává válhat a mozgás. Minél több csapatjáték, labdajáték kellene, mert ez 

olyanokat is bevon, akik nem olyan ügyesek, illetve egyéniben nem teljesítenének 

(atlétika, úszás nem tud olyan nagy tömeget megmozgatni). Megfelelő lehet az iskolák 
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meglévő lehetőségeinek kiaknázása. A cél: a napi energiaégetés több legyen, mint amit 

magukhoz vesznek. A munkáltató is támogathatja a dolgozók sportolását.” 

Több esetben felmerült, hogy a meglévő sportlétesítmények kihasználtságán kellene 

változtatni, ennek viszont személyi feltételeit is meg kell teremteni (pl. a gyermekeket 

nem lehet felügyelet nélkül tornaterembe, uszodába engedni, a testnevelés tanárok 

azonban nem tudnak ennyi túlórát vállalni; a felnőttek is igényelnék a szakemberek 

segítségét). A személyi feltételek jó társadalmi szervezéssel biztosíthatók (pl. 

munkanélküli pedagógusok, civil szervezetek bevonásával). Sok helyen az iskolák 

délutánonként a versenysport céljait szolgáló szűk körű foglakozások céljaira (jó 

pénzért) bérbe adják a meglévő létesítményeiket, hogy a fenntartási költségeket fedezni 

tudják.  

Az 1. (mezőgazdasági termelő) kategória álláspontja szerint: „nem az eszközök 

hiányoznak, elég lenne a szabad, tiszta környezet, családi, közösségi együttlét terei 

(grundok, játszóterek...), melyek most nagyon hiányoznak. („A láb az mindig kéznél 

van"). A közösség segít a legtöbbet, egyszerűbb körülmények, nem hivalkodó 

nagyberuházások kellenek. Felnőttek példamutatása a cél (pl. munkanélküli 

pedagógusok feladata lehetne ilyen közösségek szervezése, kialakítása) Tisztántartott, 

zöld környezet, mely a vidékfejlesztés feladata, ami munkahely teremtő is lehet, és az 

csinálna kedvet a közterek sporttevékenységekre használásához. Vidéki városokban is a 

jellemző probléma, hogy a létesítményeket az élsportolók szűk köre használja, a 

lakosság számára nem elérhető.” 

Általános véleményként fogalmazódott meg, hogy ma Magyarországon a diákok 

számára - ha nem a versenysportot választják, - kevés lehetőség marad a sportolásra. 

Gyakori vélemény volt, hogy a megteremtett lehetőségeket sokan nem vennék igénybe, 

elsősorban azok használnák ki, akik most is egészségtudatosan élnek, kevésbé lehetne a 

rászoruló, elhízásra veszélyeztetett, illetve már túlsúlyos embereket nevelés, propaganda 

vagy más motiválás nélkül a megteremtett lehetőségek használatára bírni. Legtöbben 

egyetértettek abban, hogy gyerekkorban kell kedvet csinálni a mozgás gazdag 

életmódhoz, lehetőleg minél változatosabb kínálat biztosításával. A testnevelési órák ne 

teljesítmény alapúak legyenek, mert ezzel a gyengébben teljesítőknek (köztük sok 

túlsúlyosnak) kudarcélményt, és nem sikerélményt, örömforrást fog jelenteni a mozgás. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy az opcióban vázolt lehetőségeket megfelelő 

edukációval, a motiváció felkeltésével kiegészítve az interjúalanyok nagy része 

fontosnak tartotta elsősorban az elhízás megelőzésében. A különböző perspektívák 

között nem volt nagy eltérés ezen opció rangsorolásában. 

 

3. opció: Az élelmiszerek és italok reklámozásának szabályozása 

A stakeholderek egy része az opciót teljesen elutasítóan fogadta. (14. ábra) Egyrészt a 

hatásosságát kérdőjelezték meg, „máshol úgyis találkoznak a gyerekek ezekkel a 

termékreklámokkal” (17. marketing kategória), másrészt a megvalósíthatósággal 

kapcsolatban fogalmaztak meg aggályokat: a beavatkozást vagy túl durvának találták (2. 

élelmiszer-feldolgozó és 9. pénzügymin. kategória), vagy a túlkapásoktól tartottak, vagy 

erősebbnek gondolták a lobbi érdekeket (6. közétkeztető és 8. egészségügyi. min.) 

„Komoly innovációra, kreativitásra sarkallná a reklám szakembereket, hogyan lehet 

megkerülni a szabályozást” fogalmazta meg aggályait a 17. (marketing) kategória 

képviselője. Voltak azonban, akik ezt az egyik legkönnyebben, pusztán egy rendelet 

megalkotásával megvalósíthatónak gondolták. Fontos kiemelni, hogy a legkülönbözőbb 

perspektívákban az interjúalanyok inkább a gyerekek és a fogyasztók nevelése, a 

reklámok, médiahatások megismertetése által remélnek nagyobb hatást elérni (pl. 14. 

tanárok kategória képviselője szerint iskolai tantárgy is lehetne a médiaismeret), nem 

annyira a reklámok korlátozásától, tiltásától. Ki kellene alakítani egy tudatos vásárlói 

magatartást, hogy a fogyasztói döntés meghozatalában a reklámnak kisebb szerep 

jusson. A B perspektíva tagjai ugyanakkor inkább a gyártók, reklámozók önszabályozó 

magatartására építenének. Erre jó példákat is említettek: „A tiltás sehova sem vezet, 

inkább különleges bukéja van tőle a terméknek, a „tiltott gyümölcshöz”egyre többen 

igyekeznek hozzájutni. A megoldás az üzleti szféra önszabályozása lenne” (2. kategória, 

élelmiszer-feldolgozó). A mezőgazdasági feldolgozók képviselője pedig azt javasolta, 

hogy „a reklámbevételből képzett alapból kellene finanszírozni a társadalmi célú pl. 

zöldség vagy egyéb értékes élelmiszer reklámokat a kereskedelmi csatornákon is”. A 

forgalmazókat, gyártókat érintő gazdasági hatásokra hívta fel a figyelmet (forgalom-

kiesés, munkahelyek elvesztése) az egyik interjúalany (4. kategória, 

élelmiszerforgalmazó). Többen megemlítették, hogy az eddig az ilyen termékeket 

gyártók által támogatott, pl. sportesemények, iskolai programok finanszírozását az 
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effajta promóció kitiltása esetén más (főleg állami, társadalmi költséget jelentő) 

forrásból kellene megoldani.  

Összefoglalva elmondható, hogy ez az opció megosztotta az interjúalanyokat, 

többségük nem tartotta számottevően hatékonynak, bevezetése estén sokan akadályokat 

említettek, mások egyszerű rendeletalkotással elintézhetőnek gondolták. Ugyanakkor 

szinte mindenki érzékelte, hogy a reklámok kedvezőtlen hatása elsősorban a gyerekek 

körében érvényesül, és ez ellen valamit tenni kell. A megoldást azonban nem annyira a 

reklámozás korlátozásában, mint a fogyasztók felkészítésében látják, olyan ismeretekkel 

kellene „felvértezni” a gyerekeket, hogy el tudjanak igazodni a média világában, az őket 

ért hatásokat megfelelően tudják értelmezni, ezáltal felelős, tudatos döntést hozzanak az 

élelmiszer választásakor.  

 

4. opció: Élelmiszerárusítás szabályozása a közintézményekben 

Általánosan megfogalmazódott vélemény volt, hogy az árusítás szabályozását 

elsősorban ösztönzéssel, választékbővítéssel, és nem tiltással kell megvalósítani. 

Divatot kell teremteni (9. kategória, pénzügyminisztérium), a büfések felelősségérzetét 

is kell erősíteni (19. kategória, népegészségügy), ehhez őket is képezni kell. Szinte 

mindegyik interjúalany felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyasztók (főleg iskolások) 

nevelése, az oktatás, az igény felkeltése révén hasznosabb és célravezetőbb lehet az 

élelmiszerválasztás befolyásolása. Megoszlottak ugyanakkor a vélemények az opció 

hatásosságáról: főleg a gyerekek körében lehet számítani rá, hogy befolyásolni lehet 

őket (12. kategória, életbiztosító: „alapmentalitást képes befolyásolni”), főleg azért, 

mert ők az iskolában töltött időben nem mehetnek ki a boltba, ahol megvehetnék a 

büféből kitiltott (számukra nem javasolt) termékeket (6. közétkeztető, 13. fitnesz). 

Mások viszont épp azzal érveltek, hogy az ily módon kitiltott termékek esetleg pont a 

tiltás miatt válnak vonzóvá (2. élelmiszer-feldolgozó), illetve máshol beszerezhetők, 

ezáltal csak a vásárlás szabadságában korlátoznák a fogyasztót, ami 17. (marketing) 

kategória képviselője szerint „rendkívül antiszociális lépés”. Érdekes a tanárok 

képviselőjének véleménye: ő az általános iskolákban nem ért egyet a büfék 

üzemeltetésével, ezt a (főleg alsós) korosztályt nem tartja elég érettnek ahhoz, hogy 

választási lehetőséget kínáljanak nekik, jobban bízik az otthonról hozott tízóraiban, mert 

azt a szülő valamelyest kontrollálni képes. Ugyanakkor az iskola feladata megtalálni 
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azokat a nevelési eszközöket, melyekkel kedvező módon képes befolyásolni a gyerekek 

élelmiszer választását. A középiskolákban, kórházakban létjogosultsága van a büféknek 

és a választék szabályozását itt szükségesnek tartja. 

Két interjúalany is hangsúlyozta, hogy az alapopciók közül ezt az opciót az utolsó 

helyre rangsorolnák (10. kategória népegészségügyi szakértő, 20. kategória, civil fitnesz 

szervezet). 

Az interjúk felvételének időpontjában készítette elő a magyar kormányzat az iskolai 

büfék választékának szabályozását előirányzó rendeletet, intézkedési tervet. Amint 

nyilvánosságot kaptak az elképzelések, heves ellenállásba ütköztek, a társadalom 

legkülönbözőbb szereplői fogalmazták meg fenntartásaikat: pl. az élelmiszer előállítók a 

verseny korlátozására hívták fel a figyelmet, a táplálkozási szakemberek nehezen tudtak 

megegyezni az egyes élelmiszer összetevőkre megfogalmazott határértékekben, a 

büfések a vásárlói preferenciákra hivatkozva a forgalom visszaesésétől tartottak, 

valamint egyes ajánlott élelmiszercsoportok (saláták, szendvicsek, gyümölcsök) 

forgalmazásával együtt járó szigorúbb higiénés előírások betarthatatlanságát említették.  

Összefoglalva elmondható, hogy a megkérdezettek szerint a fogyasztók és a büfések 

felvilágosítása, tájékoztatása, oktatása, nevelése, a választék bővítése és nem a 

drasztikus tiltások révén lehet érdemi eredményt elérni.  

 

5. opció: Kötelező tápértékjelölés 

A tápértékjelölést mindegyik megkérdezett interjúalany fontosnak tartotta, abban 

azonban már kevésbé értettek egyet, hogy ez mennyire befolyásolná az elhízást. 

Legtöbben az energiaérték feltüntetését nem tartották elegendőnek, szerintük az egyéb 

tápanyagokra vonatkozó információkra is szükség van (bár a beszélgetések során úgy 

tűnt, ezt már nem elsősorban az elhízás megelőzésében tartják fontosnak). Sokak 

véleménye szerint azonban a piros-sárga zöld jelzés túlzottan beszűkíti az élelmiszerek 

megítélést az energiatartalomra, nem veszi figyelembe a minőségbeli eltéréseket, ezzel 

néha téves üzenetet közvetítene, nem tudatosítaná, hogy a minőség is fontos lehet az 

egészség megőrzésében (pl. olívaolaj is piros, azaz tilos jelzést kapna). Legtöbb 

interjúalany kiemelte, hogy bármilyen jelölés is kerül bevezetésre, annak értelmezését a 

fogyasztóknak meg kell tanítani. Többen vélték úgy, hogy a lakosság tájékoztatása, 

felvilágosítása könnyebben kivitelezhető és hatékonyabb módja lenne az 
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élelmiszerválasztás befolyásolásának. 8-an gondolták úgy, hogy a kötelező 

lámparendszer a gyártók nagyfokú ellenállásába ütközne, ezért nehezen megvalósítható. 

A megvalósítás másik akadályát az egységes szempontrendszer felállításában, szakmai 

megalapozottságában látták (mire, milyen lámpa kerülhet). Volt olyan vélemény is, 

hogy „szükségtelen ilyen eszköz alkalmazása, nem kell a fogyasztót ennyire gyereknek 

tekinteni, szövegesen feltüntetve is el tudja olvasni a tápértéket” (16. kategória, 

egészségügyi. újságíró), „aki meg nem, azt a lámpa is hidegen fogja hagyni” (12. 

kategória, életbiztosító). Olyanok is akadtak, akik éppen az egyszerűségében látták az 

előnyét (13. kategória, fitnesz, 14. kategória, tanár). Az opció megvalósításához 

mindenképpen törvényi szabályozásra lenne szükség, ezért kiemelt jelentőségű, hogyan 

vélekednek erről az állami döntéshozók (E perspektíva) tagjai. A 8. kategória 

(egészségügyi. minisztérium) képviselője szerint „már így is olyan sok mindent kell 

feltüntetni a címkéken, hogy egy további előírást a gyártók nagy ellenállással 

fogadnának”. A 9. kategória (pénzügyminisztérium) szerint nehéz lenne monitorozni, 

ellenőrizni, sok visszaélésre adna alkalmat. „A fogyasztóvédő szervezeteknek kéne 

erősebbnek lenniük, az állam már így is túl erősen avatkozik bele a piaci viszonyokba és 

túl sok érdeket sért. A javasolt rendszer kidolgozása nehézkes és drága lenne, a 

bevezetés hosszú időt venne igénybe, és meg kellene oldani a folyamatos ellenőrzést, a 

visszaélések megakadályozását.”  

Összefoglalva elmondható, hogy az opciót legtöbben nem tartották könnyen 

kivitelezhetőnek, a lámparendszert sokan nem tartották alkalmas módszernek. A 

kötelező tápértékjelölés bevezetésekor sok akadályt kellene leküzdeni (gyártók 

ellenállása, szakmai megalapozottság, óriási, állandóan változó termékszám, 

ellenőrzés), és ha mégis sikerülne bevezetni, feltétlenül ki kell egészíteni megfelelő 

fogyasztói edukációval. Többen a lakosság oktatását hatékonyabbnak tartanák. 

 

6. opció: Az „egészséges” ételek költségvetési támogatása 

Sokan voltak azon a véleményen, hogy az embereket a választásban döntően 

befolyásolná az ár, de az opció megvalósítása egyrészt nagyon sokba kerülne (sok 

terméket, érezhető mértékben és hosszú időn át kellene támogatni ahhoz, hogy hatást 

lehessen elérni), másrészt a támogatandó termékek körét nehéz objektív módon 
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meghatározni. Ennél az opciónál is gyakran felmerült, hogy a megfelelő tájékoztatás 

nélkül nem lehet hatást elérni. 

A 9. kategória (pénzügyminisztérium) szerint „kifejezetten rossz ötlet, hihetetlenül 

drága, rengeteg visszaélésre ad alkalmat. Lehetséges, hogy hatásos lenne, de 

megoldhatatlanul drága lenne a kivitelezés.”  

Az opció fogadtatása nehéz megvalósíthatósága és bevezetésének magas költségei miatt 

a D perspektíva (nagy nem-élelmiszeripari piaci résztvevők) tagjai körében volt a 

legkedvezőtlenebb. Érdekes, hogy pont annak az érintett csoportnak a képviselője, 

akitől a talán leginkább várható lett volna az opció pozitív fogadtatása (7. kategória, 

fogyasztóvédelem) kifejezetten haszontalannak tartotta a 6. és 7. opciót egyaránt. 

Véleménye szerint egyesek diszkriminatívnak tartanák, másokat pedig egyáltalán nem 

befolyásolna a választásban, így az opció társadalmi fogadtatása sem lenne jó. 

 

7. opció: Az obezitást elősegítő élelmiszerek megadóztatása 

Az egyik legrosszabbra értékelt opció. Különösen az A (közérdekű tevékenységet végző 

nem kormányzati szervezetek) és D (nagy nem-élelmiszeripari piaci résztvevők) 

perspektívákban tartották kedvezőtlennek, míg az opció által leginkább érintett B (az 

élelmiszeripar nagy piaci résztvevői) perspektíva jobb értékelést adott ennek az 

opciónak (kivéve 1. kategória, nagy élelmiszer előállító). (14. ábra) Az érvek között 

gyakran szerepelt, hogy nehéz megvalósítani, sok az ellenérdekeltség, a rendszer 

kidolgozása mind technikailag mind anyagilag túl nagy terhet róna a társadalomra. A 

bevezetés mikéntjét illetően többen megfogalmazták, hogy inkább a hozzáadott zsír-és 

cukortartalom, mint az abszolút mennyiségek alapján kellene a termékeket rangsorolni 

(5. kategória kis „egészséges” élelmiszerüzlet és 12. kategória életbiztosító). Felmerült 

az is, hogy ez diszkrimináció lenne azok számára, akik nem küzdenek túlsúllyal, esetleg 

soványak (7. fogyasztóvédelem, 10. népegészségügyi. szakember, 19. civil 

népegészségügyi. szervezet), illetve, hogy a vidéki lakosok egy része nem a 

kereskedelemből, hanem a háztáji gazdaságokból jut élelemhez, sokszor ez az egyetlen 

jövedelemforrása is a családnak, így egy ilyen intézkedés ennek a rétegnek a 

fogyasztását nem tudná befolyásolni, de megélhetését nagyon kedvezőtlenül érintené. 

Sokan említették, hogy a két opció (6. támogatás és 7. adóztatás) csak együttesen 

vezethető be, az adóztatással lehetne megteremteni a támogatás forrásait. A 
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pénzügyminisztériumi szakértő (9. kategória) szerint a magyar pénzügyi szabályok 

lehetővé teszik a különféle áruk különböző mértékű adóztatást különféle minőségi 

megfontolások alapján, elvben tehát az opció megvalósítható, és biztosan befolyásolná a 

fogyasztókat a választásban, ugyanakkor a bevezetése nagyon nehézkes, és nagyon 

pontosan kéne definiálni, hogy milyen szempontok szerint kerülnek be az áruk a 

különböző adózású csoportokba, továbbá kérdéses, hogy ezt milyen szakértői testület 

képes eldönteni. 

Összefoglalva elmondható, hogy az opció fogadtatása nem volt egyértelműen pozitív, 

legtöbben a hatásosságát kérdőjelezték meg. 

 

A választható opciók pontozásos értékelése  

 
Mivel a válaszható opciókat az interjúalanyoknak csak egy része értékelte, 

teljesítményüket nem lehet közvetlenül összehasonlítani a kötelező alapopciókéval. Ha 

ugyanis egy résztvevő egy kötelező opciót negatívan értékelt, akkor azt lepontozta; 

ugyanakkor, ha egy választható opciót értékelt negatívan, akkor jó eséllyel egyszerűen 

nem választotta, nem értékelte.  

 

10. táblázat: A választható opciók értékelésének gyakorisága klaszterenként 
 

Opció csoport  
(klaszter) 

Választható 
opció 

sorszáma 

Az opciót 
értékelő 

részvevők 
száma (fő) 

Az értékelés 
előfordulása 

a klaszterben (db) 

Fizikai aktivitás 
fokozását szolgáló 

20 3 3 

11 9 
12 9 

Élelmiszerellátást, 
hozzáférést 
befolyásoló 14 16 

34 

IInnffoorrmmáácciióóss  
lleehheettőőssééggeekk 

19 7 7 

10 18 
13 3 
15 18 

Oktatás, nevelés, 
kutatás 

8 11 

50 

16 5 Technológiai újítások 
17 2 

7 

18 4 Intézményrendszer 
átalakítása 9 4 

8 
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Nagy különbségek mutatkoztak az opciókat választók számában: volt olyan opció, 

melyet a résztvevők csupán néhány százaléka választott, míg más opciót a résztvevők 

döntő többsége elbírált. Fenti okok miatt a választható opciók a valóságosnál 

valószínűleg pozitívabb értékelést kaptak az összesítésben. 

Míg az oktatással, neveléssel (8. 10. és 15. opció) és a közétkeztetéssel (16. opció) 

kapcsolatos opciókat interjúalanyaink nagy része választotta, addig a zsír- és 

cukorhelyettesítőkről (17. opció), a fizikai aktivitás monitorozását szolgáló eszközökről 

(20. opció) és az elhízás kutatásról (13. opció) mindössze 2-3 résztvevő kívánt a 

pontozás során véleményt alkotni. (10. táblázat) 

A választható opciók pontozása eredményeinek bemutatását a legtöbbek által elbírált 

opciókkal kezdem.  

 

15. opció: Egészséges táplálkozásra nevelés az iskolákban  

Az iskolai színtéren megvalósított egészséges táplálkozásra nevelés szinte minden 

perspektívában a legjobb pontértéket elérő opciónak bizonyult. Legjobb megítélése az 

opciónak az F perspektívában (közszolgáltatók) volt, a 6. kategória (közétkeztető) és a 

14. kategória (iskolai tanár) képviselői egyaránt a legfontosabb opciónak tartották, és ez 

a pontozáskor is érvényre jutott. Ugyanakkor említést érdemel, hogy ebben a csoportban 

a 11. kategória (várostervező) ezt az opciót nem választotta értékelésre, aminek okaként 

az iskolai tantervekkel kapcsolatos ismereteinek szűkösségét és a rendelkezésére álló 

idő hiányát, és nem az opcióval szembeni ellenérzését jelölte meg. A 13. kategória 

(fitnesz) képviselője az általa adott gyengébb pesszimista pontértéket azzal indokolta, 

hogy ő úgy gondolja, az oktatásra való fogékonyságot nagyban befolyásolja a tanár 

személyisége, valamint a hatékonyságban szerepet játszik a családi háttér támogató 

vagy elutasító magatartása, és ez szerinte nehezen befolyásolható, javítható.  

Összefoglalva megállapítható, hogy ez az opció kapta a legjobb pontozást az összes 

közül. Az oktatástól, neveléstől várható, hogy a leghatékonyabb lesz az elhízás 

terjedésének visszaszorításában. Legtöbben úgy vélik, hogy viszonylag kevés anyagi 

ráfordítást igényel, ellenben rendkívül hatékony lehet. A táplálkozási ismeretek 

nélkülözhetetlenek, minél fiatalabb életkorban ismertetjük meg a gyerekeket 

szervezetük működésével, a táplálékok összetételével, egészségükre gyakorolt 

hatásával, annál könnyebben beépül életmódjukba a helyes gyakorlat. (3. kategória, 
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étteremlánc és 19. kategória, civil népegészségügyi). Az ismereteket gyakorlatiasan, 

játékosan, inkább a meglévő tantárgyakba beillesztve, mint külön tantárgy 

bevezetésével lehet hatékonyan átadni a gyerekeknek. (16. kategória, egészségügyi. 

újságíró). „Élményszerű legyen, gyakorlatias, minden hatás konzisztens legyen, együtt a 

menzán kínált ételekkel. Hiteles személyek oktassák, de vigyázni kell, nem szabad 

„vallássá” tenni az étkezést” (19. kategória, civil népegészségügyi.). Ehhez szükség 

van a pedagógusok ismereteinek bővítésére, beleértve az óvodapedagógusokat is (1. 

kategória, mezőgazdasági termelő). Nem elég azonban az ismeretek bővítése, meg kell 

teremteni annak feltételeit is, hogy a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazhassák. (19. 

kategória, civil népegészségügyi.). Kiemelt szerepe van a pedagógusok személyes 

példamutatásának is. (14. kategória, tanár és 13. kategória, fitnesz). Az opció kedvező 

elbírálása annak is köszönhető, hogy ilyen módon a lehető legszélesebb kört lehet 

megcélozni, hiszen az oktatásban mindenki részt vesz, hosszútávon az egész lakosság 

elérhető.  

 

10. opció: Az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának emelése  

Az opcióhoz fűzött szóbeli kiegészítések legtöbbje arra vonatkozott, hogy meg kell 

találni a módot, hogy mindenkit elérjen, ehhez sokan javasolták a kisebb közösségek 

bevonását, megcélzását. Az egészségre nevelés szükségességét szinte senki sem 

kérdőjelezte meg. Ugyanakkor gyakran felmerült az igény az információk 

hitelességének valamilyen módon történő biztosítására, egyfajta szabályozásra, 

ellenőrzésre, de konkrét javaslatot nem tudtak megfogalmazni. Szinte mindenkiben 

megfogalmazódtak olyan vélemények, hogy a tájékoztatás szakmai megalapozottságát 

feltétlenül biztosítani kell (1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 kategória képviselői). Volt 

olyan ötlet, hogy a média számára szakemberek adják át a megfelelő ismereteket, amit 

aztán az újságírók továbbíthatnak a lakosság felé (7. kategória, fogyasztóvédelem), 

mások a hírességek, hiteles személyiségek bevonását emelték ki (3. étteremlánc, 6. 

közétkeztető, 16. egészségügyi. újságíró kategóriák). Az információ átadás módjáról 

alapvetően kétféleképpen vélekedtek: az egyik nézet szerint nem szabad paternalista 

módon, kioktatólag fellépni (19. civil népegészségügyi. és 16. egészségügyi. újságíró 

kategória), míg mások a sokkoló, tömör üzenetek megfogalmazásától várnának nagyobb 

hatást (13. kategória, fitnesz). „A felnőttek elérése nehéz, a felnőttek információ felvevő 
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képessége kicsi. A programokhoz jó sajtótájékoztatót kell tartani, ahol néhány erős tényt 

kell elmondani, akkor várható, hogy ezt tovább is adják. Pl. elhízás=életet megrövidítő 

betegség)” vélekedett az életbiztosítók (12. kategória) képviselője.  

Összegezve a véleményeket megállapítható, hogy az egészségre nevelésnek 

interjúalanyaink nagy szerepet tulajdonítottak, a téves ismeretek kiszűrése és a hiteles, 

célzott csoportoknak szóló, igényekhez, befogadó képességhez igazított tájékoztatás 

hatékony lehetne az obezitás terjedésének megállításában. 

 

14. opció: Egészséges étrend a közélelmezésben  

Sokan tartották hatékonynak ezt az opciót, főleg a gyerekek étkeztetésétől vártak 

eredményt. Kiemelték azonban, hogy csak akkor éri el a célját, ha neveléssel, 

tájékoztatással jár együtt (1, 10, 14, 16, 19 kategória képviselői), illetve, ha az iskolai 

oktatást kiegészíti (1, 10,19,21. kategória), ha példaértékű (1. mezőgazdasági termelők 

és 21. szakszervezetek képviselői), jó ízű (18. kategória, gyógyszeripar) ételek kerülnek 

a gyerekek asztalára. Kisebbeknek a tanáraik odafigyelése, kedvcsinálása, 

nagyobbaknál pedig az oktatás, nevelés során a bennük felkeltett igény alapján, 

választási lehetőség kínálása lenne célravezető. Felnőttekre kevésbé lehet a 

közétkeztetés eszközeivel hatni. Egyrészt, mert Magyarországon csak kevés helyen van 

munkahelyi étkeztetés, másrészt az ő szokásaik nehezebben formálhatók (18. kategória, 

gyógyszeripar és 1. mezőgazdasági termelő), bár egyre nagyobb igény mutatkozik az 

egészségesebb menükre is (6. kategória, közétkeztető). Segítené a fogyasztókat a 

választásban, ha az ételek kalóriatartalma fel lenne tüntetve (13 kategória, fitnesz). 

Többen említették, hogy a jelenlegi gyakorlaton, miszerint a pályázatok elbírálásánál az 

árnak van döntő szerepe, változtatni kellene, a meglévő szabályok betartatását 

szigorúbban kellene ellenőrizni. (14, 19, 12, 7 kategóriák). 

Összefoglalóan elmondható, hogy sokan választották ezt az opciót, hangoztatták, hogy a 

reformnak a választék bővítésére kell irányulnia, és ki kell egészülnie neveléssel, 

tájékoztatással, hogy a fogyasztók részéről felmerülő igények a keresleti oldalról 

befolyással legyenek a kínálatra. Szükség lehet a célok eléréséhez állami támogatásra is 

(pl. adókedvezmények biztosításával), bár erről a vélemények megoszlanak. Szintén 

fontos lenne a meglévő szabályok betartatása. 
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8. opció: Az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése 

Ezt az opciót 11-en választották, az F (közszolgáltatók) kivételével mindegyik 

perspektívából. A legfontosabbnak éppen az egészségügyben dolgozók tartották. 

Véleményük azért is kiemelten fontos, mert ők az a csoport, akik a legjobban ismerik a 

képzés hiányosságait. A nem szakmabéliek kevésbé mérték fel, hogy az egészségügyi 

(elsősorban orvos-) képzésben nem kap megfelelő hangsúlyt az elhízás kérdése, nincs 

lehetőség obezitológiai szakvizsga megszerzésére, a dietetikusképzésen kívül a 

táplálkozástudomány nem szerepel kellő óraszámmal egyik egészségügyi 

curriculumban sem (15. kategória, obezitológiai testület és 20. kategória, civil fitnesz). 

Az E (politikusok) csoportban csak 8. kategória (egészségügyi minisztérium) 

képviselője választotta, ő a népegészségügyi szakemberképzést hiányolta, és ezt az 

opciót fontossági sorrendet tekintve a harmadik helyen szerepeltette. A 18. kategória 

(civil népegészségügyi.) képviselője szerint a probléma nem annyira a képzés 

hiányosságaiban keresendő, inkább azt látta problémának, hogy a jelenlegi 

egészségügyi rendszerben az orvosok nem használják ki azokat az ismereteket, 

amelyekkel rendelkeznek. Tehát nem az ismeretük hiányzik, hanem egyszerűen nem 

érdekeltek a dologban, különösképpen nem a megelőzésben, mert a jelenlegi 

finanszírozás a betegségek kezelését, és nem a megelőzést veszi figyelembe.  

Összegezve elmondható, hogy az opcióban foglaltakat az interjúalanyok fele tartotta 

fontosnak véleményezni, és (főleg az egészségügyben dolgozók) felhívták a figyelmet a 

képzés hiányosságaira. A nem szakmabeliek többsége tájékozottságot feltételez az 

egészségügyi dolgozókról. Az opció mindent összevetve az összes választható közül a 

pontozás alapján a középmezőnyben szerepel. 

 

11. opció: Az élelmiszerek összetételének szabályozása 

Összességében az a 9 interjúalany, aki választotta, hasznosnak találta ezt az opciót, de a 

pontozás során kiderült, hogy nem tartják annyira hatékonynak az elhízás 

megelőzésében, inkább fogyasztóvédelmi szempontból lenne jelentősége. „Így értek 

egyet vele, ahogy le van írva. Könnyen megvalósítható, több és valós információt adhat 

a fogyasztónak, bármi is a célja, fogyás vagy hízás…” vélekedett az 1. kategória 

(mezőgazdasági termelő) interjúalanya. Ugyanakkor a 14. kategória (tanár) 

interjúalanya hangsúlyozta, hogy az opció csak akkor működhetne, ha egész Európában 
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egységesen elfogadnák. A marketing szakember (17. kategória) a többiektől eltérően 

abból a célból választotta az opciót, hogy hangot adhasson negatív értékelésének. Az 

élelmiszerek összetételének szabályozását kifejezetten ellenezte, szerinte „ez limitálná a 

gyártók szabadságát, gátolná az újító fejlesztéseket, a sokszínűséget. A termékek 

egységesítése nem lehet cél… fontosabb lenne a jelölés igazságtartalmára nagyobb 

hangsúlyt fektetni”. Ezt a véleményét a „claim igazsága” kiegészítő opció 

megfogalmazásával is nyomatékosította. Fontosabb lenne, hogy a fogyasztók 

tájékoztatása részletesebb és megbízhatóbb legyen az árukról, ezek alapján 

választhassanak. 

 

12. opció: Ösztönzők bevezetése az élelmiszer-összetétel javításának érdekében 

Az opcióval kapcsolatban nagyon különböző vélemények fogalmazódtak meg. Bár az F 

perspektívában (közszolgáltatók) a csoport minden szereplője választotta ezt az opciót, 

úgy tűnik, ők értékelték a legrosszabbnak. A 11. (várostervező) kategória képviselője 

azt hangsúlyozta, hogy „az egész vertikumot kell egyszerre érinteni”. A 6. 

(közétkeztető) kategória interjúalanya a megvalósíthatóságában nem bízott, úgy 

gondolta, túl nagy anyagi ráfordításra lenne szükség és ennek ellenére nem befolyásolná 

eléggé az élelmiszeripart. A gyógyszeripar (18. kategória) képviselője pedig arra hívta 

fel a figyelmet, hogy „az emberekben az egészségmegőrző élelmiszerek fogyasztására 

irányuló igényt kell kialakítani, ha ezt keresik, a gyártók ilyen élelmiszereket fognak 

előállítani”. Az állami döntéshozók (E) perspektívából ezt az opciót senki sem 

pontozta. 

Összefoglalva: az ösztönzők bevezetésétől várható eredmények nem elég hatásosak az 

obezitás terjedésének megállításában, a választható opciók közül a pontozás alapján ez 

az utolsó harmadban van. Ennek az opciónak kapcsán is többször felmerült, hogy 

inkább az oktatásnak, tájékoztatásnak, nevelésnek van kiemelt szerepe, az ösztönzők 

bevezetése is csak neveléssel együtt lenne hatásos. 

 

19. opció: Marketing kifejezések szabályozása  

A résztvevők harmada választotta ezt az opciót, mind a heten fontosnak tartották, hogy 

a fogyasztók megfelelően legyenek tájékoztatva. A 17. kategória (marketing) 

interjúalanya azonban szkeptikus volt az opció hatásosságát, megvalósíthatóságát 
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illetően: „Az elhízás megakadályozásában azonban nem valószínűsíthető, hogy ennek az 

opciónak jelentős szerepe lenne, és a marketing szakértők nagy fantáziával szegnék meg 

ezeket a szabályokat, ahogyan ez eddig is látható volt”. Más véleményen volt az 5. 

kategória („egészséges” élelmiszerek kiskereskedő) képviselője, szerinte az emberek 

fejében nagy a kavarodás ezekről a kifejezésekről és nézetekről és ezt az ellenőrizetlen 

és zűrzavaros helyzetet minél hamarabb meg kellene tisztítani, hogy az emberek ne 

dőljenek be téves kijelentéseknek, és ne legyenek csalódottak, hogy nem sikerül ezekkel 

a testsúlyukat csökkenteni.  

Mindenki nagyon fontosnak tartotta ezt az opciót, azonban a pontozásnál - főleg a 

hatékonyság tekintetében - már nem kapott ennyire pozitív megítélést. 

 

9. opció: Az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) reformja  

Csak 4 interjúalany választotta ezt az opciót, és közülük a 17. kategória (marketing) 

értékelte a legjobbnak, bár érdekes módon a hatásosságáról úgy gondolta: „semmilyen 

körülmények közt nem lesz hatással a KAP reform az obezitásra”, de mivel az ő 

pontozásánál a megvalósíthatóság és az egyéb kisugárzások nagyobb súllyal estek latba, 

inkább a környezetvédelemre, vidékfejlesztésre, nemzetközi kereskedelemre gyakorolt 

kedvező hatás és az, hogy a bevezetés részben megvalósult már Magyarországon, 

indokolhatja a jobb helyezést. 

A 19. kategória (civil népegészségügyi. szervezet) képviselője szerint nagyon jó ötlet a 

probléma megoldását az alapoknál kezdeni. 

Összefoglalva: erről az opcióról volt az interjúalanyoknak a legkevesebb ismerete 

(sokan ezért nem is értékelték), és nem is tartották az obezitás leküzdéséhez 

nélkülözhetetlennek. 

 

18. opció: Egy új kormányzati szerv létrehozása  

A 15. kategória (elhízástudomány) véleményalkotója szerint ez az opció „conditio sine 

qua non”. Véleménye szerint feltétlenül szükséges egy felelős és megfelelő 

hatáskörökkel rendelkező kormányzati szerv létrehozása, ami összehangolná az 

obezitással szemben kifejtett tevékenységet, és elosztaná az erre szánt pénzt. Ahhoz, 

hogy a többi opció bármelyike megvalósuljon, szerinte először ezt kell megoldani. A 7. 

kategória (fogyasztóvédelem) interjúalanya szerint a meglévő szervezeteknek kéne több 
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lehetőséget és nagyobb hatalmat adni, akkor több területen is megindulhatna hatékony 

munka, nem szükséges centralizálni ezeket az erőket egy szervezetbe, és ennek 

fenntartására pénzt költeni. A 17. kategória (marketing) véleményezője szerint könnyen 

létre lehetne hozni egy ilyen szervezetet, de semmi új nem történne, és semmilyen 

mérhető hatása nem lenne az obezitás terjedésére. 

Összefoglalva: a fenti véleményekből is kitűnik, hogy az opciót választók között is 

inkább a meglévő intézményrendszer adta lehetőségek célzottabb kihasználása lenne 

elfogadhatóbb, mint újabb apparátus létrehozása. A különböző területek aktivitását 

azonban feltétlenül össze kell hangolni. 

 

13. opció: Az elhízással kapcsolatos kutatás erősítése  

Kevesen választották az opciót, közülük a 17. kategória (marketing) képviselője tartotta 

a leghatékonyabbnak. Az egészségügyben dolgozók nem ebben látták a megoldást, az 

általános nézet szerint inkább alkalmazni kellene a már felgyűlt tudást, mint újabb 

erőforrásokat bevonni az elhízás-kutatásba. A 19. kategória (civil népegészségügyi. 

szervezet) véleményalkotója szerint: „Mint kutató, szívem szerint azt mondanám, hogy 

ez nagyon fontos dolog. Azt nem mondanám azonban, hogy az elhízás kutatása, az 

lényegesen befolyásolná az elhízás elleni küzdelmet, ebben nem hiszek. A kutatások egy 

részének objektivitása megkérdőjelezhető, mert azokat főleg gyógyszergyárak 

finanszírozzák. Inkább a társadalomtudományi vizsgálatokat erősíteném, (pl. miért 

használják, és miként egyfajta pótszernek az evést).” 

 

16. opció: A testsúly kontrollját elősegítő (anyagcserét módosító) gyógyszerek 

fokozottabb használata 

A gyógyszerek fokozottabb használatát kevesen választották, a 17. kategória 

(marketing) kivételével köztük is az a nézet fogalmazódott meg, hogy nem elsősorban 

az elhízás megelőzésében, hanem egy szűk réteg kezelésében lenne szerepe. Legtöbben 

nem értettek egyet azzal, hogy ilyen módon sikeresen lehetne csökkenteni az elhízás 

epidémiáját. Többen kitértek a veszélyekre, mellékhatásokra, és arra, hogy az életmód 

megváltoztatása nélkül nem hatásos. Legfőképpen ebben jelölték meg az okát annak, 

hogy a gyógyszerekhez való könnyebb hozzáférést nem szorgalmaznák. 
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20. opció: A fizikai aktivitás monitorozását segítő eszközök  

A fizikai aktivitás monitorozását szolgáló eszközök relatíve olcsók, könnyen, gyorsan 

eljuttathatók a célszemélyekhez, azonban az elhízás megakadályozásához ez még nem 

elegendő. Mindössze hárman választották, ők az olcsóság és a könnyű 

megvalósíthatóság miatt igen jónak értékelték. 

 

17. opció: Zsír- és cukorhelyettesítők fokozottabb használata 

Mindössze ketten pontozták ezt az opciót. Magyarországon elsősorban a 

cukorhelyettesítők használata terjedt el, a zsírhelyettesítők kevésbé. Mindkét, az opciót 

választó interjúalany hangoztatta a zsír- és cukorhelyettesítők fokozottabb 

alkalmazásának veszélyeit. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy ez az opció volt a választhatók közül a legkevésbé 

preferált. 
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Értékelés kritériumcsoportonként 
 
Kritériumcsoportonként is megvizsgálva a kapott eredményeket további 

jellegzetességek emelhetők ki. 

Hatékonyság az obezitás elleni küzdelemben:  

A magyar interjúalanyok az oktatási tárgyú opciókat és a 2. opciót (közösségi 

sportlétesítmények fejlesztése) tartották a leghatékonyabbnak. 

Az A és a B perspektívák igen negatívan értékelték ebből a szempontból a 7. opciót 

(adók kivetése az „egészségtelen” élelmiszerekre). Az F perspektíva tagjai értékelték a 

legnegatívabban az 1. (várostervezés és közlekedési politika megváltoztatása) és 12. 

(ösztönzők bevezetése az élelmiszer összetételének megváltoztatására) opciókat 

A közszférát terhelő költségek: 

Minden perspektívában az 1-es opciót tartották a legnagyobb költségráfordítást 

igénylőnek. Az oktatási opciók általában jól szerepeltek. Azok a résztvevők (4 fő), akik 

értékelték a 18-as opciót (új kormányszerv a koordinációra), úgy tartották, az opció 

közszférát terhelő költségigénye nem jelentős. 

Gyakorlati megvalósíthatóság: 

A politikai döntéshozók (E) a 7-es opciót (adók kivetése az „egészségtelen” 

élelmiszerekre) értékelték a legnegatívabban ebből a szempontból. Az élelmiszerlánc 

(B) és a közegészségügyi szakértők (G) perspektíváinak tagjai hasonló véleményen 

voltak. 

Az E, F és G perspektívák tagjai megvalósíthatónak tartották az oktatási 

kezdeményezéseket. A D perspektíva tagjai (nagy nem-élelmiszeripari gazdasági 

szereplők) általánosságban igen negatívan értékelték az opciókat a megvalósíthatóság 

szempontjából. 

A legjobban az oktatási opciók és a 20-as opció (fizikai aktivitást monitorozó eszközök, 

3 értékelés) szerepeltek. 

Pozitív társadalmi hatások 

Az összes perspektívát tekintve az oktatási és kutatási kezdeményezések szerepeltek a 

legjobban a fenti kritériumcsoport szerint. Ezen túlmenően a testmozgás-orientált 

opciókat igen magasan értékelte a D perspektíva (nagy nem-élelmiszeripari gazdasági 

szervezetek)  
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Társadalmi elfogadottság:  

A legrosszabb értékelést a gyógyszerhasználat fokozása és az adók bevezetése kapta, a 

legjobbat pedig (az összes perspektívában) a táplálkozási és egészségismeretek 

tananyaggá tétele. 

Járulékos egészségügyi előnyöket a válaszadók elsősorban az oktatási 

kezdeményezésektől és a 19-es opciótól (marketing kifejezések szabályozása) vártak. 

 

Az opciók klaszterenkénti vizsgálata 

 
További elemzésre ad lehetőséget, ha az opciókat klaszterenként is megvizsgáljuk. 

A klaszter: Fizikai aktivitást szolgáló opciók 

A testmozgás növelését célzó opciók közül a 20-as (testmozgás monitoring eszközök) 

kapta a legjobb pontokat, ugyanakkor ezt a beavatkozási lehetőséget mindössze hárman 

értékelték.  

A 2-es opciót (közösségi sportlétesítmények fejlesztése) az összes résztvevő értékelte, 

és így kapott igen kedvező pontszámokat. Szinte minden válaszadó kiemelkedően 

fontosnak tartotta ezt az opciót, bár némelyek kiemelték a megvalósítás nehézségeit, ill. 

azt, hogy a széleskörű életmódváltozásnak ez az opció szükséges, de nem elégséges 

feltétele. 

Az 1-es opciót (várostervezési és közlekedési politika megváltoztatása) az összes 

válaszadó alacsonyabban pontozta, kivéve a 11-es (város- és közlekedéstervezés), 17-es 

(reklámipar) és 19-es (közegészségügyi civilszervezet) kategória képviselőit. 

Összességében, a válaszadók mindegyike egyetértett az 1-es opció céljaival Az 

élelmiszer-feldolgozó vállalat (2. kategória) képviselője így fogalmazta meg véleményét 

az opcióról: „a biztonságos és egészséges környezet létfontosságú, élhető városokra van 

szükség”. Ugyanakkor viszont igen költségesnek tartották, illetve kétségeik voltak a 

haszon számszerűsíthetőségével kapcsolatban. Néhányuk az opció megvalósíthatóságát 

is megkérdőjelezte. Ezen aggodalmak eredője a végső alacsony pontszám. 

Néhány példa az opcióval kapcsolatos pesszimista megjegyzésekből: 

- hatalmas befektetésekre lesz szükség 

- sok időbe kerül 

- nem elég a meglevő létesítményeket fejleszteni, új beruházásokra van szükség 

- akik már eleve el vannak hízva, azok nem fognak ettől elkezdeni sportolni 
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- ez a legdrágább az összes opció közül 

- az embereket nehéz motiválni, mindenki megszokta, hogy autóval jár, a túlsúlyos 

emberek meg biciklizni se hajlandóak 

- ez az opció szerepet játszhat a megelőzésben, de a már elhízott embereken aligha 

segít 

- a jelenlegi helyzetben nem nagyon lehet jelentős változásokat keresztülvinni 

Néhány optimista megjegyzés: 

- ha megvalósulna, valószínűleg sokan élnének az új lehetőségekkel (még ha nem is 

válnának meg teljesen a kocsijuktól) 

- mindenki örülne, ha javulna a tömegközlekedés minősége 

- számos pozitív externáliával rendelkezik 

- nem korlátozza, hanem növeli az emberek választási lehetőségeit néhány esetben 

nem is kerülne több pénzbe (számos beruházás már megindult és csak a terveket 

kellene kis mértékben módosítani) 

B klaszter: Élelmiszerellátást, hozzáférést befolyásoló opciók 

Az itt csoportosított opciók általában negatív értékeléseket kaptak. 

A pénzügyi eszközök (támogatások és adók, 6. és 7. opció) széles körű vélemény 

szerint aligha hatnának a fogyasztói döntésekre: 

� Nem változtatná meg az étkezési szokásokat, és a gyártók és forgalmazók 

megtalálnák a kiskapukat 

� Sok lenne a kiskapu, a lobbisták úgyis felpuhítanák a szabályokat, és amúgy is 

kockázatos és drága belepiszkálni a piaci mechanizmusokba. Ráadásul az új 

adók bevezetése közismerten bonyolult dolog 

� Nem támogatom az ilyen büntető intézkedéseket. Ha egy élelmiszer egyszer 

megfelelt az egészségügyi előírásoknak, milyen alapon vetünk ki rá plusz adót? 

Ráadásul nincs olyan, hogy egészségtelen étel, minden étel egészségtelen, ha túl 

sokat fogyasztunk belőle 

C klaszter: Információs lehetőségek 

Az 5. opció (kötelező tápértékjelölés a közlekedésilámpa-rendszerben) sok válaszadó 

számára elfogadhatatlannak bizonyult, ugyanakkor többségük egyetértett a fogyasztók 

tájékoztatásának fontosságával.  

Néhány jellemző érv: 



 87 

� Nagyon fontos a fogyasztók tájékoztatása, nem helyes, hogy egyre kevesebb 

terméken szerepel tápérték információ, a fogyasztónak joga van tudni, mit 

vásárol. A közlekedési lámpa-szisztéma viszont nem megfelelő: olyan termékeket 

is pirossal jelöl, amik megfelelő mennyiségben fogyasztva teljesen egészségesek. 

Ennél kifinomultabb módszerre van szükség. 

� Az élelmiszerek minősítésénél nem elég csak az energiatartalmat figyelembe 

venni. Olyan egészséges ételek, mint pl. az olívaolaj is piros jelzést kaphatnak. 

� Nehéz lenne ellenőrizni, sok lenne a kiskapu. Erősebb fogyasztóvédőkre és 

kormányzati szándékra lenne szükség, hogy a részérdekek ne vigyék el egyetlen 

irányba az ügyet. 

� Hosszútávon nehéz fenntartani, drága a kidolgozása, sok érdek csap össze, 

szóval túl bonyolult, más megoldást kell találni. 

D klaszter: Oktatás, nevelés, kutatás 

Az oktatással kapcsolatos opciók kapták a legmagasabb pontszámokat. A válaszadók az 

oktatást, különösen a gyermekek oktatását a közegészségügyi stratégiák fontos részének 

tartották. A 15. opciót (táplálkozási- és egészségismeretek, mint kötelező iskolai tárgy) 

18-an értékelték, és magas pontszámokat adtak rá. 

Néhány vélemény: 

� Hihetetlenül fontos 

� Azt hiszem, ez a legfontosabb opció. Fontos, hogy hozzáértő tanárok tanítsanak 

gyakorlati készségeket, a diákok számára érdekes módon. Már az óvodában el 

kellene kezdeni, akár más foglalkozások rovására is. Pszichológiát is kellene 

tanítani a gyerekeknek (a stressz kezelése, értékek, a pénz szerepe az életben, 

emberi kapcsolatok) A fiatal korban kialakult szokások, hozzáállások 

kulcsfontosságúak a későbbiekben. 

� Már az óvodában el kell kezdeni az egészségoktatást. A 4-7 éves korban szerzett 

benyomások a döntőek 

� Nagyon fontos, mert az egészséges táplálkozást az életmód részévé teszi. 

� Tulajdonképpen már most is kellene oktatni egészségismereteket az iskolában, 

benne van a tantervben, csak jelenleg a tanár egyéni beállítottságától, 

hozzáállásától függ, hogy mit és mennyit tanít erről. Sajnos a nem 

egészségtudatos tanárok átadják ezt az attitűdöt a diákjaiknak is. 
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A felnőttoktatás megvalósítását már bonyolultabbnak ítélték. A 10. opciót (jobb 

egészségnevelés) szintén 18-an értékelték. 

Néhány vélemény. 

� Nagyon fontos, a tévéknek és az elektromos médiáknak valós információkat kéne 

közvetíteni az elhízásról. Az egészségügyi és médiaszakértőknek komolyan együtt 

kéne dolgozniuk ezen, a hatékony kommunikáción. Nem elég folyton azt 

mondogatni az embereknek, hogy mit nem szabad csinálni: érdekes, izgalmas 

műsorokra van szükség. Jelenleg az a helyzet, hogy az egészséges életmód 

népszerűsítése címke alatt sok cég a saját termékeit reklámozza. Fontos az is, 

hogy az egészséges ételek finomak is legyenek. 

� Sokkolni kell a felnőtteket, a szemükbe mondani, hogy az elhízottság halálhoz 

vezethet, nem csupán esztétikai kérdés. A dohányzással kapcsolatban ezt már 

sikerül elérni. 

A 8-as opciót (közegészségügyi szakemberek továbbképzése) csak 11-en értékelték.  

� A legfontosabb a jó példa. A diplomás emberek közül az orvosok kirívóan 

egészségtelen életet élnek: sok stressz, kemény dohányzás, alkoholizmus 

E klaszter: Technológiai fejlesztések és F klaszter: intézményi reform 

Mindkét klaszterbe kizárólag választható opciók kerültek, melyeket igen kevesen 

választották. A gyógyszerek, illetve a zsír- és cukorhelyettesítők használatát többnyire 

nem hatékonynak, néhányan kifejezetten veszélyesnek találták. 

Néhány vélemény: 

� Sokan nem bíznak a gyógyszerekben, félnek az esetleg még ismeretlen 

mellékhatásoktól, és nem hisznek a pozitív hatásokban. 

� Veszélyes lenne egy ilyen lépés, amíg a lehetséges mellékhatások nincsenek 

gondosan feltérképezve. 

Az intézményi reformokról alkotott véleményekre, különösen az új kormányszerv 

felállítása kapcsán (4 értékelés), jellemző a következő kommentár: „Megvalósítani nem 

lenne nehéz, csak éppen nem lenne semmi értelme.” A Közös Agrárpolitika reformját –

akik értékelték - pozitívabban értékelték (4 értékelés), bár a megvalósítást nehéznek és 

költségesnek találták. Ebben a klaszterben különösen jellemző volt, hogy akik nem 

választották részletes értékelésre az opciókat, azok kifejezetten negatív véleménnyel 

voltak róluk. 
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A bizonytalanság tükröződése, az opciók kontextus-függő értékelése 

 
Az egyik legérdekesebb közös jellemző az opciók értékelésében (mind a számszerű 

értékekben, mind a szöveges kommentárokban) a pesszimista és az optimista értékelés 

közötti jelentős különbség. Ez a bizonytalanság azt fejezi ki, hogy az értékelők szerint 

az opció szereplése nagyban függ más, külső faktorok alakulásától, pl. attól is, hogy 

más opciók is megvalósításra kerülnek-e egyidejűleg. (15. ábra) A legtöbb résztvevő 

osztotta pl. az a véleményt, hogy a menzák, büfék és automaták kínálatának korlátozása 

csak akkor érhet célt, ha ezzel párhuzamosan releváns információkat nyújtunk a 

fogyasztóknak. A testmozgást elősegítő opciók sikerének is előfeltétele az 

egészségtudatos életszemlélet kialakítása az iskolában.  

Sokan úgy vélték, hogy a 6. és a 7. opciót egyszerre kellene bevezetni: a beszedett 

adókból lehetne finanszírozni a támogatásokat. Az oktatási kezdeményezéseket 

általános vélemény szerint a különböző társadalmi- és korcsoportok speciális 

körülményeihez kell szabni. 

Az élelmiszercímkézéssel kapcsolatban többen megjegyezték, hogy először meg kell 

tanítani az embereknek, mit is jelentenek az adatok a címkéken. 

 

 

15. ábra: A bizonytalanság tükröződése: az állami döntéshozók (E) perspektíva által, a 
közszférát terhelő költségek kritérium alatt adott pontozás szélsőértékei 

 

Uncertainty for Economic impact on public sector, E. Policy-makers

0 50 100 150 200 250

1. Change planning and transport policies (C)

2. Improve communal sports facilities (C)

(UNAPPRAISED) 20. Increase the use of physical activity monitoring devices (D)

4. Control sales of foods in public institutions (C)

6. Provide subsidies on healthy foods (C)

7. Impose taxes on obesity-promoting foods (C)

11. Control the composition of processed food products (D)

(UNAPPRAISED) 12. Provide incentives to improve food composition (D)

14. Provide incentives to caterers to provide healthier menus (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Require mandatory nutrition labelling (C)

(UNAPPRAISED) 19. Control the use of marketing terms (‘diet’, ‘light’ etc) (D)

8. Improve training for health professionals in obesity care and prevention (D)

10. Improve health education for the general public (D)

15. Include food and health in the school curriculum (D)

(UNAPPRAISED) 13. Increase research into obesity prevention and treatment  (D)

(UNAPPRAISED) 16. Increase the use of medication to control bodyw eight (D)

(UNAPPRAISED) 17. Increase the use of synthetic fats and artificial sw eeteners (D)

(UNAPPRAISED) 18. Create a new  governmental body to co-ordinate policies on obesity (D)

9. Reform the Common Agricultural Policy to support nutritional targets (D)
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Az opciók kontextus-függő értékelésére számos szöveges kommentár is utalt. Így pl. az 

egyik válaszadó az 1-es opciónak (várostervezési és közlekedési politika 

megváltoztatása) az állami költségek szempontjából igen negatív pesszimista („félő, 

hogy grandiózus, szétszórt, szervezetlen és összecsapott beruházások történnek, amelyek 

nem illeszkednek a jelenlegi rendszerbe, és nem felelnek meg a lakók igényeinek”), és 

igen pozitív optimista értékelést adott („összehangolt intézkedések, építve a meglévő 

rendszerre, válaszolva a lakók igényeire”). (15. ábra) 

Más kommentárok is jelezték, hogy a válaszadók szerint figyelembe kell venni az 

opciók sokféleségét és esetleges egymásra hatását. Így például szinte minden opcióval 

kapcsolatban felmerült, hogy oktatási/tájékoztató kampánynak kellene kísérnie. 

Ugyanakkor az interjúalanyok azt is kiemelték, hogy nem elég az egészségtudatos 

szemlélet kialakítása, meg is kell teremteni az egészséges életmód körülményeit (pl. 

sportlétesítmények fejlesztésével). A szemlélet megváltoztatásának és a lehetőségek 

bővítésének tehát kéz a kézben kell haladnia. 

Ezek a kapcsolódások azt a széles körű véleményt támasztják alá, hogy az 

obezitáspolitika lépéseit együttesen és összehangolva kell alkalmazni: ekkor 

számíthatnak társadalmi támogatottságra és sikerre.  

 

Az interjúalanyok véleménye a módszerről 
 

A felkért személyek szinte kivétel nélkül vállalták a közreműködést, néhány esetben 

pedig kifejezetten kérték, hogy kollégáik is részt vehessenek az interjún. Az 

interjúalanyok az adatfelvételt megelőzően írásos tájékoztatást kaptak a kutatásról és az 

MCM módszer működéséről; ennek alapján sokan közülük gondosan felkészültek az 

interjúra, konzultáltak munkatársaikkal, sőt néhányan még némi „háttérkutatást” is 

végeztek. Az összes résztvevő elfogadta az interjúkészítés szabályait, és minden interjú 

sikeresen zárult, bár az interjúk hosszában jelentős eltérések mutatkoztak. Az interjú 

végén a résztvevők módosíthattak az általuk megadott adatokon; és arra bátorítottuk 

őket, hogy fejezzék ki véleményüket a végeredményről és az egész folyamatról.  

Az alábbi példák azt mutatják, hogy az interjúalanyok többnyire pozitív élményként 

élték meg az interjút, és értékelték a MCM módszer előnyeit: 



 91 

„Az a legjobb ebben a módszerben, hogy gyakorlatilag párbeszéd folyik az interjúalany 

és az interjúkészítők között: szabadon kifejthetem a véleményemet, és a rendszer ezt 

képes befogadni. Állíthatom, hogy ez a legkomolyabb felmérés, amiben valaha részt 

vettem” (élelmiszeripari cég képviselője) 

„Az interjú remek volt.” (gyógyszeripari cég képviselője) 

„Ami a leginkább megragadott az egészben, az a felhasznált program volt, illetve az 

interjúkészítők szakértelme... úgy éreztem, világosan átjött az, amit a témáról gondoltam 

és mondani akartam. És ez nagyon fontos.” (életbiztosítók képviselője) 

Kritikaként fogalmazódott meg azonban, hogy az eljárás kissé hosszadalmas 

(jellemzően valamivel több, mint két órát vett igénybe) és előzetes felkészülést igényel 

(amit egyébként néhány interjúalany el is mulasztott). Többen túl bonyolultnak érezték 

a pontozási folyamatot. A legfőbb aggodalom azonban az volt, hogy a döntéshozók nem 

fogják figyelembe venni a felmérés eredményeit: 

„Az világos, hogy ez a projekt segít megtalálni a megfelelő intézkedéseket, de a 

különböző érdekcsoportok miatt egyáltalán nem biztos, hogy ezeket meg is valósítják. 

Ráadásul a legtöbb ember nem is nagyon tudja, mit kéne tennie. A kormány igen, de 

kérdés, megteszi-e, vagy enged más szempontoknak.” (pedagógusszervezet képviselője) 

„Ez egy nagyon fontos és hasznos projekt, de az, hogy mi fog történni a gyakorlatban, 

főleg politikai akarat függvénye” (gyógyszeripar képviselője) 
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Nemzetközi eredmények 
 

Obezitáspolitikai kezdeményezések országonként 
 

Az eredmények nemzetközi összehasonlításánál és értékelésénél tekintetbe kell venni az 

egyes országokban alkalmazott és tervbe vett intézkedéseket, melyek az obezitás és a 

vele kapcsolatos megbetegedések visszaszorítását célozzák. A PorGrow projekt során 

felvett interjúk adatai ezen intézkedések és az őket övező társadalmi vita kontextusában 

értelmezhetők, ezért az alábbiakban országonként közlök egy rövid ismertetést. 

 

Ciprus 

Ciprus nem rendelkezik egységes elhízás ellenes programmal, ugyanakkor számos 

egyedi intézkedés történt az obezitás megelőzésének támogatására. Ciprus részt vesz a 

WHO által támogatott „Egészségtudatos Iskolák Európai Hálózatában” (European 

Network of Health Promoting Schools), illetve lépéseket tett az egészségesebb iskolai 

menük, az iskolai gyümölcs- és zöldségfogyasztás előmozdítsa érdekében. Ezen kívül a 

kormány támogatja a hagyományos és egészséges mediterrán étrend fennmaradását, s az 

egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozandó, „nemzeti étkezési hetet” (national 

diet week) vezetett be. 

A gyakorlati intézkedések közül kiemelendőek a szülők és tanárok számára szervezett 

szemináriumok, amelyek felkészítik őket arra, hogy hatékonyan reagáljanak a 

gyermekkori obezitás problémájára családjukban és az iskolában. Több száz olyan 

létesítmény működik az országban sportegyesületek kezelésében, amelyek kifejezetten a 

gyermekek igényeire vannak hangolva. Az 1995 és 2003 között futott gyermek 

egészségügyi monitoring program az iskolások mintegy 10%-át érintette, s részletes 

egészségügyi (ezen belül obezitológiai) adatokkal szolgált. (Savva et al. 2007) 

 

Finnország 

A krónikus megbetegedések visszaszorítását szolgáló összehangolt intézkedések 

előfutára az ún. Észak-Karélia program volt a ’70-es években, ennek tapasztalatait 

Finnország a skandináv országokkal együttműködve fejlesztette tovább. A jelenleg 

folyó cukorbetegség-elleni nagyszabású programnak fontos része az egészséges étrend 
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és a testmozgás előmozdítása, illetve az egészségügyi dolgozók továbbképzése. A 

kormányzati szervek közti koordinációt az Országos Táplálkozásügyi Tanács (National 

Nutrition Council) biztosítja. Különböző nemzeti pénzalapok nyújtanak segítséget az 

élelmiszeriparnak az egészségesebb termékek előállítására való átálláshoz. Az 

iskoláknak szigorú táplálkozástani elvárásoknak kell megfelelniük (pl. a salátákért nem 

kell külön fizetni az iskolai menzákon), s a népegészségügyi szervek javaslatára 

napirenden van a gyermekek felé történő marketing korlátozása is. 

Az egységes piac elve miatt Finnországnak számos esetben alkalmazkodnia kellett 

különböző uniós normákhoz, s ez paradox módon sokszor visszalépést jelentett az 

obezitás elleni küzdelemben. Így pl. Finnország kénytelen volt visszavonni a cukorra, 

cukrászsüteményekre és vajra kivetett extra adókat (ezeket eredetileg egészségvédelmi 

szempontokból vezették be). A munkahelyi menzákon felszolgált ételek forgalmi adóval 

való sújtása pedig megnövelhette a gyorséttermi és egyéb egészségtelen ételek 

fogyasztását. (Borg and Fogelholm 2007) 

 

Franciaország 

Franciaországban 2004-től korlátozzák az élelmiszerek televíziós hirdetését, és 

betiltották az iskolai élelmiszer-automatákat. A szenátus ezenkívül más obezitásellenes 

intézkedéseket is fontolóra vett, így például a gyorsételek és üdítőitalok extra 

adóztatását és a gyermekek felé történő reklámozás külön szabályozását. 

Az élelmiszeripar azon kezdeményezése, hogy nemzeti alapot hozzon létre a 

táplálkozástudományi ismeretterjesztés támogatására, nem nyerte el a kormány 

támogatását. Ugyanakkor napirenden vannak más javaslatok egy obezitáspolitikáért 

felelős országos testület létrehozására. 

A 2001 és 2005 közötti periódusban futó Nemzeti Táplálkozási- és Egészségprogram 

többek között célul tűzte ki a túlsúlyos felnőttek számának 20%-os csökkentését, és a 

gyermekkori obezitás növekedésének megállítását. A program második stádiumában 

(2006-2009) a súlypont a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra és a közösségi 

akciókra kerül. 

Szakértői bizottságok számos intézkedésre tettek javaslatot. Ezek között volt az 

intézményi étkeztetés támogatása, a városi közlekedéspolitika átalakítása, az adatgyűjtés 

és kutatás fejlesztése is. Az Országos Élelmiszertanács (National Food Council) 2006 
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márciusában kibocsátott jelentése 116 javaslatot tartalmaz a gyermekkori obezitás elleni 

küzdelemre.(DeMarchi et al. 2007) 

 

Görögország 

Annak ellenére, hogy az obezitás a média érdeklődésének homlokterében áll; az 

egészségügyi, oktatási, sport- és fogyasztóvédelmi hatóságok eddig nem jelentkeztek 

határozott, világos válaszstratégiákkal. Ennek ellenére számos olyan kezdeményezés és 

konkrét program működik jelenleg is, amelyek mintaként szolgálhatnak az obezitás-

prevenció számára. Így pl. számos egészségügyi ismeretterjesztő program zajlik, és az 

iskolákban árusítható élelmiszerek köre is korlátozva van. 

Jelentős a civil szervezetek tevékenysége is, amelyből kiemelendőek a Görög Obezitási 

Orvosegyesület (Hellenic Medical Association for Obesity) által szervezett regionális és 

országos konferenciasorozat az obezitás és a társbetegségek megelőzése és kezelése 

témájában. (Codrington et al. 2007) 

 

Magyarország 

A Nemzeti Sportstratégia nagy hangsúlyt helyez az iskolai testmozgásra és a helyi 

sportlétesítmények fejlesztésére. A stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, 

hogy a sport legyen „mindenki szenvedélye”. (65/2007. (VI. 27.) OGY határozat) 

A Nemzeti Alaptantervben előirányozták, hogy az iskolai egészségre nevelés részét 

képezzék az egységes irányelvek alapján folyó testnevelési órák, a személyiségfejlesztés 

és az egészségi ismeretek rendszeres oktatása. (243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet) 

Széles körű szakértői egyeztetéseket követően 2006-ban a kormány új intézkedéseket 

vezetett be azzal a céllal, hogy az iskolai menzák és élelmiszer-automaták kínálatát 

egészségesebbé tegye. (32/2005. (XII. 22.) OM rendelet) 

A hazai táplálkozási ajánlások a felnőtt lakosság részére a „Táplálkozás háza” 

formájában fogalmazzák meg élelmiszeralapú irányelvekként a gabonaételek, zöldségek 

és gyümölcsök fogyasztásának szorgalmazását, és nem javasolják a cukorban és zsírban 

gazdag élelmiszereket. Az ajánlás több elemében is érinti az obezitás-prevalencia 

további növekedésének megállítását.(Rodler 2001) A Magyar Elhízástudományi 

Társaság évente rendez konferenciákat, melyen a hazai és nemzetközi tudományos élet 

vezető szakemberei vitatják meg az obezitás aktuális kérdéseit. Diagnosztikus és 
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terápiás útmutatót készítettek az elhízásról, több éven át végeztek epidemiológiai 

vizsgálatot a belügyi állomány körében. Országszerte nagyszámú ismeretterjesztő 

előadást tartottak, és az elhízott betegek speciális ellátása céljából obezitológiai 

centrumokat szerveztek. 2005-ben bekapcsolódtak az európai obezitológiai oktatási 

rendszerbe (SCOPE: Specialist Certification of Obesity Professional Education). A 

Szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének és kezelésének nemzeti programjában 

„obezitológiai” alprogramot alakítottak ki. (Halmy 2008) 

Hazánkban 2006. szeptember 28-án alakult meg a Táplálkozás, Életmód, Testmozgás 

(TÉT) Platform azzal a céllal, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzuson alapuló 

együttműködésben cselekedjen az elhízás ellen, a kiegyensúlyozott életmód és 

táplálkozás megvalósítása érdekében.  

 

Olaszország 

Az Egészségügyi Minisztérium nemrégiben adott ki egy dokumentumot az elhízás 

megelőzéséről. Ennek legfontosabb pontjai az iskolai étkeztetés színvonalának javítása, 

az élelmiszer-automaták kínálatának egészségesebbé tétele, a szoptatás népszerűsítése, 

valamint a sportlétesítmények, kerékpárutak és gyalogösvények számának növelése 

voltak. 

Az iskolák rendszeresen kapnak egészségügyi ismeretterjesztő anyagokat. A 

mezőgazdasági termelők egyesületei tervezik a „gyümölcs automaták” bevezetését. 

Fontosak az olyan helyi kezdeményezések is, mint pl. a veronai „Mozgassuk meg a 

városlakókat!” program, vagy a Piemonte Obezitás Projekt (ez utóbbi a családorvosokat 

kapcsolja össze).(DeMarchi et al. 2007) 

 

Lengyelország 

A 2005-ös országos táplálkozási, testmozgás- és egészség program égisze alatt számos 

szakértői tanácskozás került megrendezésre az obezitás-stratégia tárgykörében. Ennek 

eredményeképpen konkrét intézkedések is történtek az iskolai élelmiszerellátás 

színvonalának javítására. Jelenleg minden iskolának legalább heti 4 óra testmozgást kell 

biztosítania a diákok számára, és az iskolákban tilos a cukrozott üdítőitalok árusítása. 

Jelentős mértékben bővült az uszodák, városi bicikli utak, futópályák és egyéb 

sportlétesítmények hálózata. Az egészséges életmód támogatásáért kifejtett 
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erőfeszítések elismeréseként Varsó elnyerte az Európa Sport fővárosa címet a 2008-as 

évre. (Szponar et al. 2007) 

 

Spanyolország 

Nagyszabású kezdeményezés volt az Egészségügyi Minisztérium NAOS elhízás ellenes 

stratégiájának beindítása: ennek keretében az élelmiszertermelők, a helyi hatóságok és 

más érdekelt felek önkéntes vállalásokat tettek az étrend javítása és a testmozgás 

szorgalmazása mellett. A vállalások betartását egy külön e célra alapított testület, az ún. 

„Obezitás figyelő” (Obesity Observatory) végzi, és természetesen komoly kontrollt 

jelent a közvélemény is. A NAOS stratégia a következőket foglalja magában: 

információs kampányok, egészségügyi ismeretterjesztés, előírások az iskolai menzák és 

élelmiszer automaták számára, valamint az élelmiszerek összetételének szabályozása. 

Az ipar önszabályozó marketing etikai kódexébe pedig bekerült az egészségtelen 

termékek gyermekek felé történő marketingjének korlátozása. (González-Zapata et al. 

2007) 

 

Egyesült Királyság 

A különböző szakpolitikai tanulmányok elsősorban az elhízottság költségeire, a kezelés 

szükségességére, a bizonyítékon alapuló (evidence-based) megelőzési stratégiák és az 

egyéni egészségtudatos döntések fontosságára koncentráltak. 

2004-ben a parlament illetékes bizottsága ajánlások széles listáját adta közre. Ezt 

követően bocsátott ki a kormány egy ún. Fehér Könyvet („Choosing Health: Az 

egészséget választva”), amely az egészségügyi dolgozók továbbképzését, az iskolai 

egészségnevelés színvonalának emelését és az élelmiszerek gyermekek felé történő 

reklámozásának korlátozását javasolta. 

A kormányszintű obezitáspolitika jelenlegi célja az, hogy 2010-re megállítsák a 

gyermekkori obezitás szintjének további növekedését. Széles körű vita övezi a 

reklámkorlátozás kérdését. A legnépszerűbb javaslatnak az tűnik, hogy „egészségtelen” 

élelmiszereket (un. „junk food”) este 9 előtt ne lehessen reklámozni a televízióban. A 

„Jamie’s School Dinners” című televíziós műsor (melynek házigazdája Jamie Oliver 

volt) széles körben felhívta a figyelmet az iskolai étkeztetés hiányosságaira. E 

tekintetben Skócia áll a legjobban az Egyesült Királyságon belül: 2006 szeptemberétől 
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jelentős reformintézkedéseket foganatosított, s jelenleg az iskolai automaták szigorúbb 

szabályozása van folyamatban. 

Fontosak a helyi kezdeményezések is: pl. az ingyen hozzáférhető friss ivóvíz biztosítása 

az iskolákban, a vizes palackok engedélyezése az osztálytermekben, az „iskolába 

gyalogló buszok” népszerűsítése, a kerékpárutak építése, a dugóktól terhelt 

városrészekben az útdíj bevezetése. Vannak ugyanakkor negatív tendenciák is: az 

iskolai testnevelési órák csökkentése más órák rovására állandó veszély, számos iskola 

nem rendelkezik sportlétesítményekkel, és a gyermekeknek még mindig kevés 

lehetőségük van arra, hogy főzni tanuljanak. (Mohebati et al. 2007) 
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Összesített eredmények 
 
Az opciók értékelésre választásának sajátosságai országonként 

 

Az adatfelvétel tekintetében teljesült a projekt célkitűzése: Görögország kivételével, 

ahol a közétkeztetést is a nagy kereskedelmi étteremláncok végzik, ezért a 3. (nagy 

kereskedelmi étteremlánc) és 6. (közétkeztető) kategóriát összevonták, minden 

országban sikerült interjút készíteni az előre egyeztetett összes érintett csoport 1-1 

képviselőjével.  

11. táblázat: Az egyes opciókat elbírálók aránya országonként 
 

Opció Ciprus Finn Francia Görög Magyar Olasz Lengyel Spanyol Angol Össz. 
1. Várostervezés 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.Sportlétesítmények 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Reklám 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Közintézményi 
büfé választék 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Kötelező 
tápértékjelölés 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Támogatás 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7. Adó 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8.Szakemberképzés 
 

38% 29% 52% 40% 52% 10% 33% 52% 90% 44% 

9. KAP reform 
 

19% 10% 19% 10% 19% 14% 0 33% 62% 21% 

10. Egészségügyi. 
ismeret-terjesztés 71% 67% 48% 85% 86% 14% 67% 86% 90% 68% 

11. Élelmiszer 
összetétel 
szabályozása 

48% 19% 19% 45% 43% 0 14% 24% 52% 29% 

12. Ösztönzők él. 
összetétel jav. 

24% 43% 24% 30% 43% 5% 0 29% 67% 29% 

13.Elhízás kutatás 
 48% 14% 19% 20% 14% 10% 5% 52% 76% 29% 

14. Közétkeztetés 
javítása 

19% 29% 29% 40% 76% 0 14% 57% 90% 39% 

15. Iskolai oktatás 
 71% 52% 52% 95% 86% 48% 81% 71% 100% 73% 

16. Gyógyszerek 
 

10% 19% 5% 0 24% 0 0 10% 81% 17% 

17. Zsír- és cukor-
helyettesítők  0 0 5% 5% 10% 0 0 25% 71% 13% 

18. Kormányzati 
szerv 

43% 24% 5% 15% 19% 0 0 29% 71% 23% 

19. Marketing 
kifejezések 38% 19% 10% 35% 33% 5% 29% 52% 71% 32% 

20. Fizikai aktivitás 
monitorozás 

10% 14% 5% 15% 14% 0 5% 29% 81% 19% 

Választható opciók 
átlagosan 

34% 26% 22% 33% 40% 8% 19% 42% 77% 34% 

Megj: 100% =országonként 21 résztvevő (kiv. Görögország, ahol 20) 
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Az adatok ennek köszönhetően jól reprezentálják mind a kilenc ország minden, a 

vizsgálatba bevont érdekcsoportjának nézőpontját, és lehetővé teszik az országok, 

régiók és perspektívák közötti összehasonlításokat is.  

A 11. táblázatból országonként leolvasható, hogy a 21 résztvevő hány százaléka bírálta 

el az egyes opciókat. A választható opciók közül a legtöbben az „oktatás, nevelés, 

kutatás” klaszterbe tartozó, az iskolai oktatással (73%), a lakosság egészség-

ismereteinek bővítésével (68%) és a szakemberképzéssel (44%) kapcsolatos opciókat 

bírálták el, míg a legkevesebben a „technológiai újítások” klaszterbe sorolt zsír- és 

cukorhelyettesítőkkel (13%) és gyógyszerek fokozottabb használatával (17%) 

kapcsolatos opciókat választották.  

A választás gyakoriságát tekintve minden országban az első két helyen a fent említett 

két oktatással kapcsolatos opció szerepelt. A harmadik leggyakrabban választott opció 

Magyarországon, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban a közétkeztetés 

javítása (14. opció), míg Finnországban az ösztönzők bevezetése az élelmiszer 

összetétel javítása érdekében (12. opció), Olaszországban a KAP reform (9. opció), 

Görögországban és Cipruson az élelmiszer összetétel szabályozása (11. opció) volt. 

Különbség mutatkozott az egyes országok közt abban is, hogy a résztvevők hány 

százaléka választott a felkínált opciók közül: a legkevesebben (8%) az olasz résztvevők, 

míg a legtöbben az angol résztvevők (77%) bírálták el a választható opciókat, náluk 

mindegyiket az interjúalanyok legalább fele értékelte. Az Egyesült Királyságban, 

Magyarországon, Franciaországban és Spanyolországban minden felkínált opciót 

legalább 1 interjúalany elbírált, ezzel szemben a résztvevők egyike sem alkotott 

pontozásos véleményt Olaszországban 6, Lengyelországban 5, Cipruson, 

Görögországban és Finnországban pedig 1-1 opcióról.  

A legtöbb kiegészítő opciót Spanyolországban és Franciaországban fogalmazták meg az 

interjúalanyok, míg Görögországban egyetlen résztvevő sem élt ezzel a lehetőséggel. 

(12. táblázat) 

Az interjúalanyok által definiált opciók egy része az előre megfogalmazott opciók 

átfogalmazása, kiegészítése volt.  
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12. táblázat: Az egyes országokban megfogalmazott kiegészítő opciók száma 
 

Ország 
Kiegészítő opciók száma 

(db) 

Opciókat megfogalmazók száma 

(fő) 

Spanyolország 42 18 

Franciaország 32 13 

Egyesült Királyság 14 8 

Finnország 13 8 

Lengyelország 13 9 

Magyarország 10 8 

Ciprus 7 4 

Olaszország 3 3 

Görögország 0 0 

 

Többen javasolták a tápértékjelölésnek a felkínálttól eltérő megvalósítását, az oktatást 

bizonyos kiemelt célcsoportra (pl. tanárok, szülők, szakácsok, közétkeztetők, 

élelmiszeripari dolgozók) vagy területre (pl. fizikai aktivitás, főzési technikák) 

koncentráltan megvalósítani, továbbá a média megnyerését az egészséges és releváns 

információk közvetítésére. Volt olyan felvetés is, hogy szükség lenne egy hivatal 

létrehozására, amely elbírálná, mely élelmiszereket tekinthetünk egészségesnek, illetve 

hogy állítsanak össze egy listát az egészséges élelmiszerekről. Néhányan azt 

fogalmazták meg, hogy speciális bolt-, vagy gyorséttermi hálózatra volna szükség, ahol 

csak egészséges élelmiszereket, ételeket vásárolhatnának a fogyasztók. A felvetések 

közt volt még a szoptatás népszerűsítése és a kisdedek helyes táplálásának oktatása is. 

Fogalmaztak meg opciókat az adagok nagyságának korlátozásáról, a soványság 

divatjának megteremtéséről, a munkahelyi körülmények javításáról, különböző 

támogatási lehetőségekről, melyek az egészséges életmód választását vagy a szabadidő 

növelését szolgálnák. 

 

Kritériumok és súlyozásuk 

 

A 191 interjúalany az opciók értékeléséhez összesen 894 kritériumot határozott meg. A 

legtöbb kritérium (203) a „hatékonyság az obezitás elleni küzdelemben” csoportba volt 

sorolható, ezt követte a gyakorlati megvalósíthatóság (156), a pozitív társadalmi hatások 
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(139), a közszférát terhelő költségek (115) és a társadalmi támogatottság (103). A 

járulékos egészségi hatások (45), egyént (50), az üzleti szférát (28) terhelő és a 

specifikálatlan (30) költségek már lényegesen kevesebbszer szerepeltek az elbírálók 

szempontjai között. A máshova be nem sorolható 25 kritérium javarészt az időbeliségre 

vonatkozott.  

Több országban is voltak egyik-másik kritérium alapján elfogadhatatlannak tartott, ezért 

a pontozásos értékelés helyett kategorikus elutasítást kapott opciók. Ezzel a 

lehetőséggel a legtöbbször a finn résztvevők (7 fő, 14 opciónál) éltek, az angol (4 fő, 5 

opciónál), ciprusi (4 fő, 4 opciónál) és görög (2 fő, 3 opciónál) résztvevőkkel együtt 

összesen 26 opció elbírálásnál. Az alapopciók közül csak a két fizikai aktivitással 

kapcsolatos nem kapott kategorikus elutasítást egyik résztvevőtől sem. A 10 elutasított 

opcióból 5 volt választható (9: KAP reform, 11: élelmiszer-összetétel szabályozás, 12: 

ösztönzők bevezetése, 16: gyógyszerek fokozottabb használata, 19: marketing 

kifejezések szabályozása), ezeket az interjúalanyok pont azért választották be az 

értékelés folyamatába, hogy kinyilváníthassák egyértelmű elutasításukat és annak okát.  

A kritériumok súlyozásánál megfigyelhető minden ország és minden perspektíva 

esetében, hogy a kedvező társadalmi és járulékos egészségügyi hatások, a hatékonyság, 

megvalósíthatóság és társadalmi támogatottság előbbre való szempontnak bizonyultak 

az opciók elbírálásánál, mint a költségek. Perspektívánként vizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy a járulékos pozitív egészségügyi hatások fontossága tekintetében a közérdekű 

tevékenységet végző nem kormányzati szervek (A), az állami döntéshozók (E), valamint 

a közszolgáltatók (F) és közegészségügyi szakértők (G) képviselői közel azonos 

véleményt formáltak. Legtöbb perspektíva tagjai nagy súllyal vették számításba a 

hatékonyság és - főleg az A és D perspektíva képviselői - a társadalmi előnyök és a 

megvalósíthatóság csoportba illeszthető kritériumokat. A közszférát terhelő költségek 

az állami döntéshozók (E perspektíva) és közegészségügyi szakemberek (G perspektíva) 

körében szerepeltek nagyobb súllyal.  
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16. ábra: A kritériumcsoportok súlyozásának szélsőértékei összesítve 
 
Minden résztvevő súlyozási szempontjainak összesített képe alapján kimondhatjuk, 

hogy az opciók hatásának elbírálásakor a társadalmi hatások, járulékos egészségügyi 

hatások, hatékonyság, gyakorlati megvalósíthatóság és társadalmi fogadtatás a 

költségeknél nagyobb súllyal szerepelt az érintettek értékelési szempontja közt. (16. 

ábra) 
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A pontozás eredményei 

 

All participants in all countries

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15. Food and health education in schools (D)

10. Improved health education for general population (D)

8. Improve training for health professionals (D)

13. More obesity research (D)

2. Improve communal sports facilities (C)

14. Provide healthier catering menus (D)

(RULED OUT BY SOME #3) 11. Controls on food composition (D)

(RULED OUT BY SOME #2) 5. Mandatory nutritional information labelling (C)

18. New  government body (D)

(RULED OUT BY SOME #1) 19. Control of marketing terms (D)

(RULED OUT BY SOME #4) 3. Controls on food and drink advertising (C)

(RULED OUT BY SOME #1) 4. Controlling sales of foods in public institutions (C)

(RULED OUT BY SOME #2) 12. Incentives to improve food composition (D)

20. Physical activity monitoring devices (D)

(RULED OUT BY SOME #1) 9. Common Agricultural Policy reform (D)

1. Change planning and transport policies (C)

(RULED OUT BY SOME #1) 16. Medication for w eight control (D)

17. Substitutes for fat and sugar (D)

(RULED OUT BY SOME #4) 6. Subsidies on healthy foods (C)

(RULED OUT BY SOME #7) 7. Taxes on obesity-promoting foods (C)

 

17. ábra: Az opciók rangsora a súlyozott átlag pontszámok alapján, a 9 ország összes 
résztvevőit tekintve 

Az ábrán a kötelező opciók (C) jelzésére kiszínezett, míg a választható opciók (D) jelölésére 
kitöltés nélküli, csak körvonallal jelzett sávokat használtunk. Az opciók számozása és 
színkódolása megegyezik a leíró részben említettel. Mindegyik opcióhoz egy intervallum 
tartozik, melynek alsó és felső határa a részvevők által megadott intervallumok alsó és felső 
határainak átlagaként alakult ki. (RULED OUT BY SOME): valamelyik résztvevő kategorikusan 
elutasította 
 

Az összegyűjtött adatok alapján az interjúalanyok többsége szükségesnek és 

célravezetőnek tartotta az élelmiszerekkel, táplálkozással, egészséggel és testmozgással 

kapcsolatos ismeretek bővítését a népesség széles körében, az állampolgárok 

rendelkezésére álló táplálkozási, testmozgással és egészséggel kapcsolatos információk 

minőségének emelését és mennyiségének növelését, a testmozgás ösztönzését és 

lehetőségeinek szélesítését. Az élelmiszer kereslet és kínálat befolyásolásának 

szükségességét kevesen vitatták, azonban ennek mikéntjéről megoszlottak a 

vélemények.  

A kötelező opciók közül a sport infrastruktúra javítása (2. opció) és az élelmiszerek 

kötelező tápértékjelölése (5. opció) szerepeltek az első két helyen, a közszolgáltatókon 

(F) kívül minden perspektívában. Az F perspektíva a tápértékjelölés (5. opció) mögött a 
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második helyre az élelmiszerek árusításának szabályozását (4. opció) rangsorolta, náluk 

a sport infrastruktúra (2. opció) csak a negyedik legjobban szereplő kötelező opció lett. 

A testmozgás lehetőségeinek kiszélesítését a közérdekű tevékenységet végző nem 

kormányzati szervek (A), az élelmiszerlánc (B) a nagy nem-élelmiszeripari piaci 

szereplők (D) és a közegészségügyi szakértők (G) perspektívái preferálták, míg az 

élelmiszerek jelölése a közszolgáltatók (F), állami döntéshozók (E) és a kis 

élelmiszeripari és rekreációs cégek (C) perspektívái körében kapta a legjobb értékelést. 

Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az első helyre rangsorolt kötelező opciók 

mindegyik perspektívában lényegesen rosszabbul szerepeltek a választható, oktatással, 

egészségneveléssel kapcsolatos (10. és 15.) opcióknál. Legrosszabbul minden 

perspektívában az elhízást elősegítő élelmiszerek megadóztatása (7. opció) és az 

„egészséges” élelmiszerek támogatása (6. opció) szerepelt a kötelező opciók közül. A 

közegészségügyi perspektívában (G), a várostervezés átalakítása (1. opció) gyengébb 

pesszimista pontértékei miatt a támogatásoknál is kedvezőtlenebb megítélést kapott.  

A nem-piaci szereplőket összefogó perspektívák (A: közérdekű tevékenységet ellátó 

nem kormányzati szervek, E: állalmi döntéshozók és G: közegészségügyi szakemberek) 

körében a választható opciókat megközelítően jól szerepelt az élelmiszerjelölés (5.) és a 

reklámszabályozás (3.) opció, ami azt jelzi, hogy a piaci résztvevők nagy részével 

ellentétben, ezekben a perspektívákban jelentős támogatást élveznek ezek a kötelező 

opciók. 

Az összesített eredmények alapján a legjobban szereplő opciók egyértelműen az oktatás, 

nevelés, kutatás klaszterbe sorolt, választható szakpolitikai beavatkozások közül 

kerültek ki. Az iskolai oktatással (15. opció) és lakossági egészségneveléssel (10. opció) 

kapcsolatos opciók előzőekben bemutatott magas (73% ill. 68%) értékelési aránya 

visszatükröződik az opciók pontozásos értékelésekor is, így megállapítható, hogy a 

résztvevők túlnyomó többsége kiemelt szerepet tulajdonított az egészséges életmódra, 

étrendre és fizikai aktivitásra vonatkozó hiteles ismeretek minél szélesebb kör részére 

történő átadásának. Számos résztvevő hangsúlyozta, hogy az oktatás más opciók 

bevezetésének (pl. az élelmiszer címkézés vagy a sport infrastruktúra fejlesztése) 

előfeltétele lehet. Ugyanakkor az egészségnevelés is értelmetlenné válhat, ha ezzel 

párhuzamosan nem biztosítjuk az emberek számára a tanultak gyakorlati 



 105 

alkalmazásához szükséges lehetőségeket (pl. étkeztetés, élelmiszerválaszték, sport 

infrastruktúra). 

A választható opciók közül a Közös Agrárpolitika reformját (9. opció) támogatták a 

nagy nem-élelmiszeripari piaci szereplők (D perspektíva) és a kis élelmiszeripari és 

rekreációs cégek (C perspektíva), ugyanakkor az értékelési intervallum hossza jelentős 

bizonytalanságról is tanúskodott. 

Mind a közegészségügyi szakértők (G perspektíva), mind pedig az élelmiszeripar nagy 

piaci résztvevői (B perspektíva) támogatták az ösztönzők bevezetését az élelmiszer-

összetétel javításának érdekében (12. opció). Néhány interjúalany úgy vélte, hogy ez az 

opció különösen pozitív hatású lehet az alacsonyabb jövedelmű társadalmi 

csoportokban (mivel ezek tagjai viszonylag gyakran étkeznek gyorséttermekben, 

legalábbis Nyugat-Európában). 

A technológiai újítások klaszterbe sorolt választható opciókat általában minden 

perspektíva meglehetősen alacsonyan értékelte. Érdekes viszont, hogy a testsúly 

kontrollját elősegítő gyógyszerek fokozottabb használata (16. opció) viszonylag erős 

támogatást élvezett a nagy, nem-élelmiszeripari piaci szereplők (D perspektíva) tagjai 

között (itt találjuk a gyógyszeripar képviselőit is), sőt – némileg meglepő módon – a 

közegészségügyi szakértők (G perspektíva) egy része is támogatta ezt az opciót. A 

szintetikus zsír- és cukorhelyettesítők használatát (17. opció) a nagy nem-

élelmiszeripari piaci szereplők (D perspektíva) számos képviselője támogatta, de a többi 

perspektívában nemigen örvendett népszerűségnek ez az opció. 

A fizikai aktivitás monitorozását szolgáló eszközök (pl. lépésszámlálók) használatát 

(20. opció) viszonylag határozottan támogatták a nagy élelmiszeripari piaci szereplők 

(B perspektíva) képviselői, a többi résztvevő azonban általában szkeptikus volt az opció 

hatásosságát illetően. 

Ha összehasonlítjuk a kötelező és a választható opciók megítélését (melynek korlátait 

képezi ugyan az egyes opciókat választók nem egyforma aránya), a következő 

megfigyeléseket tehetjük: 

Mindegyik perspektívára igaz, hogy az öt legjobban szereplő opció közül legalább kettő 

az oktatási opciók közül került ki. Két perspektíva esetében pedig (D: nagy nem-

élelmiszerágazati piaci szereplők és E: állami döntéshozók) mind a négy oktatási opció 

bekerült az első ötbe. 
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A közösségi sportlétesítmények fejlesztése (2. opció, 19% választotta) stabilan bekerült 

az első ötbe a civil szervezetek (A perspektíva) és a közegészségügyi szakértők (G) 

perspektíváknál. 

Az új kormányzati szervezet felállítása (18. opció, 23% választotta) az első öt opció 

között volt a civil szervezetek (A perspektíva) és a nagy élelmiszerágazati szereplők (B 

perspektíva) között. A KAP reformja (9. opció, 21% választotta) hasonlóan jól szerepelt 

a kis élelmiszeripari és rekreációs cégek (C perspektíva) és a nagy nem-élelmiszeripari 

szereplők (D perspektíva) között. 

A kínálatoldali intézkedések közül az első ötbe jutott az élelmiszerek összetételének 

szabályozása (11. opció, 29% választotta) a kis élelmiszeripari és rekreációs cégek (C) 

perspektívában. Az ösztönzők bevezetését az élelmiszer-összetétel javításának 

érdekében (12. opció, 29% választotta) pedig a nagy élelmiszeripari piaci szereplők (B 

perspektíva) és közegészségügyi szakértők (G perspektíva) támogatták. 

A zsír-és cukorhelyettesítőket (17. opció, 13% választotta), valamint az egészségtelen és 

hizlaló élelmiszerek extraadóját (7. alapopció) valamennyi perspektíva az utolsó öt 

opció közé sorolta. 

 

Eredmények bemutatása országonként 
 
Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a szakpolitikák megítélése (mind a sorrend, 

mind a bizonytalanság mértéke tekintetében) nagyban függ az adott országban folyó 

szakpolitikai viták kontextusától. Így pl. Franciaország vezetett be elsőként Európában 

korlátozásokat a televíziós élelmiszerreklámokkal szemben; míg pl. az Egyesült 

Királyságot a forgalmi dugók magas száma és a túlzott autóhasználat jellemzi. E viták 

hatása egyértelműen tetten érhető az opciók értékelésében. 

A résztvevő országok között egyetértés alakult ki az oktatással kapcsolatos opciók 

támogatottságát illetően, ugyanakkor a többi opció helyezése országonként kisebb-

nagyobb eltéréseket mutatott.  
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18. ábra: Az alapopciók pontozásának eredményei a 9 országban 
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A mindenki által elbírált alapopciók pontozása során feljegyzett kommentárok jól 

szemléltetik az egyes országok, érdekcsoportok közti különbözőségeket, 

hasonlóságokat. (18. ábra)  

A várostervezési és közlekedési politika megváltoztatásáról (1. opció) általánosnak volt 

mondható az a vélemény, hogy hatását csak nagyon hosszú távon, ugyanakkor a lehető 

legszélesebb rétegeket elérve képes kifejteni. Az opcióval szemben megfogalmazódott 

bizonytalanság a pontozáskor abban is megnyilvánult, hogy az optimista és pesszimista 

értékek között itt volt a legnagyobb az eltérés. (18. ábra) A legtöbb országban ez az 

opció nem szerepelt kiemelkedően jó helyen. „Ez egy vitathatatlanul pozitív opció, de 

kérdés, mennyire valóra váltható. Úgy gondolom, hatását mintegy harminc év elteltével 

észlelhetjük majd, ezért elengedhetetlen, hogy más beavatkozásokat is megtegyünk, míg 

ez az opció meghozza a várt eredményt. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ez az opció a 

társadalom egészét célozza meg” (szakszervezetek képviselője, Ciprus). A 

várostervezők olasz képviselője szkeptikusan nyilatkozott: „építhetek én a gyaloglás 

számára ideális városokat, ha aztán a lakók egész napjukat a tv előtt ülve töltik majd”. 

Véleménye jól példázza, hogy egyetlen opció sem képes önmagában elérni a kitűzött 

célt, hiába szélesítjük nagy erőfeszítések árán a lehetőségeket, ha nem keltjük fel az 

igényt az emberekben a változtatásra. A marketingipar lengyel képviselője pedig annak 

a véleményének adott hangot, hogy: „Ez Lengyelországban nem probléma. Az emberek 

sokat gyalogolnak. A mi országunk számára ez az opció nem feltétlenül szükséges”.  

A fizikai aktivitás fokozását célzó intézkedések közül sokkal nagyobb és egységesebb 

volt a támogatottsága a 2. opciónak, mely a tömegsport tárgyi feltételeinek javítását, és 

a szabadidős sportolási lehetőségek kiszélesítését célozta. Ezt az opciót a finn, lengyel 

és magyar részvevők támogatták legkifejezettebben. „Lengyelországban nagyon kevés 

sportolási lehetőség van, rossz az infrastruktúra. Mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy bővítsük a lehetőségeket, és a meglévő infrastruktúrát minél többek 

számára elérhetővé tegyük” (mezőgazdasági termelők képviselője, Lengyelország). Az 

élelmiszer-feldolgozókat képviselő görög interjúalany arra hívta fel a figyelmet, hogy 

„az emberek nem lesznek karcsúbbak attól, hogy nézik és csodálják a 

sportlétesítményeket, meg kell tanítanunk őket használni is azokat”. Ezzel egybehangzó 

véleményen volt a várostervezőket reprezentáló résztvevő is: „A rekreációs 

tevékenységekhez nem tárgyi feltételekre, hanem tanításra van szükség”. 
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Az élelmiszerek és italok hirdetésének kontrollálását célzó 3. opcióról, Lengyelország 

kivételével, közel azonos értékek figyelhetők meg, ha a kedvező kondíciók alatt 

vizsgáljuk, de a pesszimista forgatókönyv szerint nézve már láthatók, hogy néhány 

országban kétségek is megfogalmazódtak az opció sikerével kapcsolatban. (18. ábra) A 

marketingipar lengyel képviselője így fogalmazott: „Túl idealista ötlet, rosszul 

előkészített és túlzottan korlátozó jellegű”. A élelmiszer-feldolgozók francia képviselője 

viszont arra világított rá, hogy szerinte: „valószínűleg nagyobb hatással lesz a 

hátrányos helyzetű csoportokra, akik kevésbé kérdőjelezik meg a reklámokban 

közvetített üzeneteket. Ezért az alacsonyabb társadalmi rangú, hátrányos helyzetű 

csoportokat tudjuk vele jobban elérni” Többen fogalmazták meg fenntartásaikat a tiltó 

jellegű beavatkozásokkal kapcsolatban, ők az önszabályozást és az oktatást tartották 

inkább célravezetőnek. Itt is hangsúlyt kaptak az opciók együtthatásai: „ha a 15. opció, 

az iskolai oktatás, és a 2. opció, a tömegsport feltételeinek biztosítása kerül előbb 

bevezetésre, a gyerekek tisztában lesznek a helyes táplálkozás alapjaival, képesek 

lesznek eligazodni a téves információk útvesztőiben, és tisztában lesznek az 

„egészségtelen” táplálkozás és életmód minden egészségügyi hatásával, így kevésbé 

befolyásolhatják őket a reklámok”. (biztosítótársaságok képviselője, Görögország). 

A szabályok betartatásának nehézkességére utalt a közegészségügyi szakemberek olasz 

képviselője: „muszáj, hogy egy precíz, szoros normatíva legyen… bár Olaszország nem 

túl erős a szabályok betartása tekintetében” 

A közintézményekben forgalmazott élelmiszerek, ételek árusításának kontrollját tervbe 

vevő 4. opció értékelésénél szintén Lengyelországban mutatkoztak a többi országtól 

markánsan eltérő értékek. A legtöbb országban elég határozott nézőpontokat tükröző, 

szűk intervallumot vehetünk észre, Finnország és Anglia kivételével. (18. ábra) Az 

országok közti különbségek hátterében az ott folyó szakpolitikai beavatkozások, viták is 

tetten érhetők: Cipruson léteztek az iskolai ételek tápanyag-összetételére vonatkozó 

előírások, és az Egyesült Királyságban is épp bevezetés előtt álltak hasonlók, és 

Magyarországon is éppen az iskolai büfék választékát szabályozó rendeletalkotást 

megelőző egyeztetések zajlottak. Élelmiszer-automaták az iskolákban szélesebb körben 

találhatók meg egyes országokban (pl. Egyesült Királyság), míg másutt (pl. 

Finnországban) ezek szinte teljesen hiányoznak. „Az automaták alig találhatók meg 

Finnországban, a közintézményekben, így ez az opció nem fogja jelentősen befolyásolni 
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a testtömeget” vélekedett a közszolgáltatók finn képviselője. A ciprusi 

táplálkozástudományi szakember az opció bevezetésének tapasztalatait összegezve 

többek közt megjegyezte: „…amit mi saját tapasztalatainkból tanultunk, az, hogy 

nagyon erős rendeletekre van szükség, valamint büntetést kell kiróni azokra, akik ezt az 

előírást megszegik… Azzal a körülménnyel is számolni kell, hogy az iskolai büfék nem 

csak a diákok, hanem a személyzet részére is ugyanazt a kínálatot biztosítják.” 

„Épp most nyújtottunk be egy hasonló javaslatot, de az érintettek széles köre kezdett 

hevesen tiltakozni ellene. Nehéz munka lesz keresztülvinni” nyilatkozta a magyar 

egészségügyi szakpolitikus interjúalany. 

Némileg meglepő, hogy épp a pedagógusok lengyel képviselője fogalmazott meg a 

döntés szabadságát hangsúlyozó véleményt: „Sokkal fontosabb a társadalmi felelősség 

kialakítása, és a szabad választás lehetőségének biztosítása mind a vásárló, mint a 

kereskedő részére. Az ilyen felülről jövő utasítások a „kommunista” időket idézik, az 

egyéni szabadság korlátozásáét”. 

A kötelező tápértékjelölés bevezetésének (5. opció) ötletét az interjúalanyok széles köre 

támogatta, az ennek módjaként javasolt közlekedési lámpa rendszer alkalmazásával 

kapcsolatosan azonban már megoszlottak a vélemények. Abban egyetértés mutatkozott, 

hogy szükség van egy egységes jelölést előíró szabályozásra, melyet legalább európai 

szinten egységesíteni kell, különben az intézkedés értelmét veszíti. A piros-sárga-zöld 

lámparendszer mellett érvelők annak egyszerűségére, könnyen kommunikálhatóságára 

hívták fel a figyelmet. Ciprus, Olaszország és Lengyelország részvevői olyan kedvezően 

fogadták, hogy e három ország esetében ez az opció bekerült a legjobb 5 közé is.  

„Azonnal bevezethető, egyszerű és könnyen érthető. Minden társadalmi csoport 

számára egyértelmű üzenetet közvetítene” (egészségügyi újságíró, Ciprus). 

A lámparendszer ellenzői pedig azt hangoztatták, hogy nincsenek tiltott élelmiszerek, 

amelyekre a piros-tilos jelzés egyértelműen felkerülhetne, illetve hogy nagyon nehéz 

lenne megtalálni azt a hatóságot, szakmai szervezetet, amely a különböző színek 

alkalmazását mindenki számára elfogadható módon tudná előírni.  

„…kétségeim vannak afelől, hogy a piros lámpa megfelelő fogyasztói magatartást 

váltana ki az emberekből… főleg a tinédzserek számára a tiltott élelmiszerek 

vonzóbbakká válhatnak” fogalmazta meg kételyeit a közegészségügyi szakértők francia 

képviselője.  
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A tápértékjelöléssel kapcsolatban is nagy hangsúlyt kapott, hogy bármilyen jelölés csak 

a megfelelő fogyasztói tájékoztatással, egészségneveléssel együtt lehet hatékony. „A 

címkén szereplő információ oktatás nélkül semmit sem ér”. (mezőgazdasági termelő, 

Spanyolország) 

A különböző fiskális intézkedéseket, mint pl. az „egészségtelen” élelmiszerekre kivetett 

extraadó (7. opció) vagy az „egészséges” élelmiszerek költségvetési támogatása (6. 

opció), széles körű ellenállás jellemezte. 

Némileg elfogadóbb véleményt fogalmaztak meg a támogatások előnyeiről, főleg 

Finnországban, ahol az ilyen beavatkozásoknak hagyománya van. „A zöldségek most 

nagyon drágák, és ha olcsóbbá válnának, többen vennék őket. Az árnak meghatározó 

szerepe van az élelmiszer választáskor” „Az ár hatékony eszköz lehet a viselkedés 

megváltoztatásához” fogalmaztak a finn résztvevők. Ugyanakkor a biztosítótársaságok 

spanyol képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy: „Spanyolországban nem drágák az 

egészséges ételek, bebizonyosodott, hogy hiába lett elérhető az áruk, a fogyasztásuk 

mégsem növekedett”. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy az ipar részéről 

visszaélésekre adna okot egy támogatási rendszer, melynek kiépítése és főleg 

ellenőrzése hatalmas költségeket emésztene fel. „Remek ötlet, de bevezetése több kárt 

okozna, mint hasznot” fogalmazta meg kételyeit a marketing szakma lengyel 

képviselője. „Az olcsó termékek a fogyasztóban bizalmatlanságot keltenének, hogy 

rossz minőségűek. Az emberek a drágább termékeket veszik, azt gondolják, az jobb 

minőségű”. (táplálkozástudományi szakember, Olaszország)  

Mások felvetették, hogy az extra adók kivetése lehetne a támogatások forrása, illetve 

hogy az opciót együtt kellene bevezetni a KAP reformjával (9. opció), és - mint 

megannyi eddig tárgyalt opció esetében, - itt is sokan hangsúlyozták, hogy az oktatás, a 

tájékoztatás nélkülözhetetlen a kitűzött célok elérése érdekében.  

Ahogy az alapopciókhoz fűzött néhány kommentárból is kitűnik, az egyes szakpolitikai 

lépések értékelésénél megfigyelhetjük az adott országokban zajló obezitáspolitikai 

intézkedéseknek, illetve a társadalmi vitáknak a hatását. Jelentős különbségek 

mutatkoztak továbbá az egyes országok közt a bizonytalanság tükröződése tekintetében 

is, azaz abban, hogy mennyire nagy eltérések adódtak a két különböző szcenárió 

(optimista és pesszimista forgatókönyv) szerinti pontértékek közt. (19. ábra) 
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Poland
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8. Improve training for health professionals (D)

11. Controls on food composition (D)

19. Control of marketing terms (D)

1. Change planning and transport policies (C)

20. Physical activity monitoring devices (D)

3. Controls on food and drink advertising (C)

6. Subsidies on healthy foods (C)

4. Controlling sales of foods in public institutions (C)

13. More obesity research (D)

7. Taxes on obesity-promoting foods (C)

(UNAPPRAISED) 12. Incentives to improve food composition (D)

(UNAPPRAISED) 16. Medication for w eight control (D)

(UNAPPRAISED) 17. Substitutes for fat and sugar (D)

(UNAPPRAISED) 18. New  government body (D)

(UNAPPRAISED) 9. Common Agricultural Policy reform (D)

 

UK
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13. More obesity research (D)

2. Improve communal sports facilities (C)

14. Provide healthier catering menus (D)

(RULED OUT BY SOME #1) 11. Controls on food composition (D)

4. Controlling sales of foods in public institutions (C)

3. Controls on food and drink advertising (C)

5. Mandatory nutritional information labelling (C)

18. New  government body (D)

(RULED OUT BY SOME #1) 12. Incentives to improve food composition (D)

9. Common Agricultural Policy reform (D)

19. Control of marketing terms (D)

20. Physical activity monitoring devices (D)

(RULED OUT BY SOME #1) 6. Subsidies on healthy foods (C)

16. Medication for w eight control (D)

17. Substitutes for fat and sugar (D)

(RULED OUT BY SOME #2) 7. Taxes on obesity-promoting foods (C)

  
19. ábra: A bizonytalanság tükröződése Lengyelországban és az Egyesült Királyságban 

 

Az intervallumok hossza azt jelzi, hogy mekkora volt a bizonytalanság az 

interjúalanyokban az opció értékelését illetően. A lengyelországi és görögországi 

résztvevők viszonylag határozottak voltak az ítéleteikben, a legnagyobb bizonytalanság 

(vagy óvatosság) a finnországi és Egyesült Királyság-béli válaszadókat jellemezte. 

Olaszország esetében igen jelentős az intervallumok átfedése, így az opciók sorrendje 

erősen függ attól, hogy az intervallumok alsó vagy felső határa (a pesszimista vagy az 

optimista forgatókönyv) szerint rangsoroljuk-e őket.  
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A 9 európai országban végzett interjúk során bebizonyosodott, hogy a szakpolitikák 

megítélése mind a sorrend, mind a bizonytalanság mértéke tekintetében eltéréseket 

mutat. Ennek hátterében gyakran az egyes országokban éppen napirenden lévő 

beavatkozások, szakmai és társadalmi viták állnak.  

Míg az egyes országokban a különböző interjúalanyoknál megfigyelhető eltérő 

hosszúságú intervallumok alapvetően a válaszadók véleményformálásának 

határozottságára, és a figyelembe vett befolyásoló tényezőkre utalnak, addig az egyes 

országok közt észlelt szembetűnő különbségekhez ezen felül valószínűleg hozzájárult az 

interjúkészítők eltérő attitűdje is. 

 

13. táblázat: A legjobban szereplő opciók rangsora összesítve és országonként  
(az optimista pontértékek alapján) 

 

Rang-

sor 

Összes 

ország 

Ciprus Finn-

ország 

Francia-

ország 

Görög-

ország 

Magyar-

ország 

Olasz-

ország 

Lengyel-

ország 

Spanyol-

ország 

Egyesült 

Királyság 

1. 15 8 2 15 18 15 13 15 15 15 

2. 10 15 15 19 15 20 9 14 10 1 

3. 8 10 8 10 8 10 15 2 16 10 

4. 13 14 13 8 10 8 5 10 12 8 

5. 2 5 14 14 20 2 10 5 8 13 

6. 14 4 10 13 13 13 2 8 18 2 

7. 11 11 5 11 11 19 3 11 14 14 

 
Megj:  a számok az opciók sorszámát jelzik.  

A színkódok az opciók klaszterekbe sorolásának megfelelően: 
� Oktatás, nevelés, kutatás: fekete 
� Fizikai aktivitás fokozását szolgáló: zöld 
� Élelmiszerellátást, hozzáférést befolyásoló: piros 
� Információs lehetőségek: sárga 
� Intézményrendszer átalakítása: narancs 
� Technológiai újítások: kék 

 

A résztvevő országok között egyetértés alakult ki az oktatással kapcsolatos opciók 

támogatottságát illetően, ugyanakkor a többi opció helyezése országonként kisebb-

nagyobb eltéréseket mutatott. Görögországban pl. új kormányszerv megalakítását (18. 

opció) szorgalmazták, míg Finnországban, Angliában a fizikai aktivitás fokozását 

szolgáló klaszterbe sorolt opciókat részesítették előnyben. Olaszországban 

kiemelkedően jó megítélés alá esett a KAP reform (9. opció), Franciaországban a 
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hirdetések szabályozását (3. opció), Cipruson a kötelező tápértékjelölést (5. opció) 

preferálták, Lengyelországban a közétkeztetés helyzete (14. opció) került előtérbe. (13. 

táblázat) 

A technológiai jellegű beavatkozások (zsír- és cukorhelyettesítők, 17. opció és 

gyógyszerek fokozottabb használata, 16. opció) minden országban kevés 

támogatottságot élveztek. 

Ezen túlmenően megfogalmazódott az is, hogy szükséges a túlsúlyosság és az obezitás 

további és fokozott monitorozása, különösen a veszélyeztetett csoportok körében; 

illetve a változó táplálkozási- és testmozgási szokások további vizsgálata.  

Általános konszenzus mutatkozott abban, hogy az oktatási kezdeményezéseknek fontos 

szerepet kell játszaniuk az egészséges életmód népszerűsítésében. Arról viszont már 

megoszlottak a vélemények, hogy milyen mértékben kell szerepet vállalniuk a 

különböző intézményeknek (különösen a kormányzati és jogszabályalkotó 

intézményeknek) az egészségesebb környezet kialakításában. Az interjúk elemzése 

interdependenciákat mutatott ki: sok interjúalany bizonyos opciók értékelését más 

opciók megvalósulásától tette függővé. 

 

Az eredmények disszeminációja 
 

Minden Európai Unió által finanszírozott kutatási projekt fontos eleme a kapott 

eredmények minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatala, a disszemináció.  

A program végrehajtása után 2006 decemberében „Obezitáspolitika— egy EU pályázat 

keretében végzett kutatás hazai és nemzetközi tapasztalatai” címmel a Semmelweis 

Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, a 

Magyar Elhízástudományi Társaság, a Magyar Rendészettudományi Társaság közös 

konferenciát szervezett Budapesten, ahová meghívtunk minden interjúalanyt, azok 

munkatársait valamint a programban érintett szaktárcák elérhető vezetőit, oktatási és 

kutatási intézmények munkatársait. A 80 fő részvételével megtartott konferencián egy 

előadás keretében számoltam be a magyar eredményekről, a program során általam 

készített részletes magyar és angol nyelvű nemzeti jelentést pedig egy CD-n adtuk át a 

résztvevőknek.  

A projekt nemzetközi záró konferenciájára Brüsszelben került sor, ahol a koordinátor a 

teljes programot, a résztvevők saját országuk eredményeit mutatták be a meghívott 
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uniós döntéshozóknak, civil és szakmai szervezetek képviselőinek és a nemzetközi sajtó 

munkatársainak.  

A nemzeti jelentések angol nyelven illetve az ezekből összeállított nemzetközi jelentés a 

projekt honlapjára került fel.  

Az eredmények kiemelt részeiből közreműködésemmel 3 publikáció jelent meg neves 

nemzetközi folyóiratokban (ld. disszertációhoz kapcsolódó publikációk). Több hazai és 

nemzetközi konferencián tartottam előadást illetve poszter bemutatót kutatási 

eredményeimről.  
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Következtetések, javaslatok 
 

A magyar és a nemzetközi eredmények összevetése 
 
A magyar interjúalanyok körében a legkedvezőbb fogadtatása az oktatással, neveléssel, 

kutatással kapcsolatos opcióknak volt. A fizikai aktivitás fokozását szolgáló opciók 

mellett, az információs lehetőségek közül a marketing kifejezések szabályozása került 

be a legjobban szereplő opciók közé. A 20 elbírálásra felkínált opció optimista 

pontérték szerinti rangsora alapján az első harmadba Magyarországon a következő 

opciók kerültek: 

1. Az egészséges táplálkozásra való nevelés 

2. A fizikai aktivitás monitorozását segítő eszközök 

3. Az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának emelése 

4. Az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése 

5. A tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése 

6. Az elhízás-kutatás erősítése 

7. Marketing kifejezések szabályozása 

 
A nemzetközi adatokkal való összehasonlításkor megállapítható, hogy a legtöbb 

országban az oktatással kapcsolatos intézkedések és a sportolási lehetőségek 

kiszélesítése mellett az élelmiszerellátást befolyásoló opciók is kedvező fogadtatást 

kaptak. Míg az összesített eredmények alapján a legjobban szereplő opciók közé az 

oktatással, neveléssel kapcsolatos 4 opció mellett a közétkeztetés javítását célzó (14. 

opció) valamint az élelmiszer összetétel szabályozása (11. opció) is bekerült, addig a 

magyar résztvevőknél a marketing kifejezések használatának szabályozása (7. opció) 

kapott kedvezőbb megítélést. A magyar összesített eredmények a fizikai aktivitás 

monitorozását szolgáló egyszerű eszközök alkalmazását (20. opció) is a nemzetközinél 

jóval kedvezőbb helyre rangsorolták.  

A választható opciók megítélésénél azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az adott 

eredmény hány interjúalany véleményéből származik. Választható opciókat a 

nemzetközi eredmények összesítése alapján a megkérdezettek 34%-a bírált el, a magyar 

arány ennél némileg kedvezőbbnek, 40%-nak mutatkozott. Opciónként vizsgálva 

megfigyelhető, hogy a magyar résztvevők nagyobb hányada (43%) választotta az 



 117 

élelmiszer összetétel befolyásolását megcélzó 11. ill. 12. opciókat (a nemzetközi 

összesítés 29%). Kiemelkedő még a közétkeztetés javítását felvető opciót választó 

magyar interjúalanyok aránya (76% szemben az összesített 39%-kal szemben). Az 

elhízás kutatást (13. opció) ezzel szemben kevesebb interjúalany értékelte a magyar 

(14%) mint a többi ország (29%) résztvevői közül.  

Az alkalmazott kritériumok súlyozásánál magyar résztvevők a hatékonyságot, 

társadalmi előnyöket, megvalósíthatóságot, társadalmi fogadtatást preferálták, míg az 

összesített adatok a hatékonyságnál valamelyest előbbre sorolták a pozitív egészségügyi 

hatásokat és a társadalmi előnyöket.  

Az országok mindegyikében széleskörű ellenállás övezte a fiskális jellegű 

beavatkozásokat (adók kivetését illetve támogatások odaítélését) és hasonlóképpen 

népszerűtlenek voltak a technikai jellegű beavatkozások, mint a zsír-és 

cukorhelyettesítők fokozottabb használata.  

A legkedvezőtlenebb megítélés alá eső opcióknál megfigyelhető, hogy a magyar 

résztvevőknél a várostervezés (1.opció) nemzetközinél sokkal rosszabbul szerepelt (az 

utolsó helyre szorult). Ugyanakkor a magyar véleményekkel ellentétben a nemzetközi 

összesített rangsorban a fizikai aktivitás monitorozására szolgáló eszközökkel, pl. 

lépésszámlálókkal kapcsolatos (20. opció) a rangsor alsó harmadában szerepelt.  

Az eredmények összefoglalása, következtetések és javaslatok 
 
Az elhízás globális epidémiájának megállításához az egyéni felelősség felkeltése mellett 

elengedhetetlenek a társadalmi szintű szakpolitikai beavatkozások. Az utóbbi 

évtizedekben felerősödtek és egyre szélesebb populációt érintenek azok az úgynevezett 

obezitogén környezeti hatások, melyek az egyén számára megnehezítik az egészséges 

életmód, táplálkozás, testmozgás választását. A kedvezőtlen tendencia visszafordítását 

azoktól a beavatkozásoktól várhatjuk, melyek az élelmiszer-, az épített- és a társadalmi-

gazdasági környezetet képesek úgy megváltoztatni, hogy az mind az egyén, mind a 

döntéshozók számára megkönnyítse az egészséges alternatívák választását.  

Létfontosságú tehát, hogy megtaláljuk az optimális stratégiát az elhízás és túlsúlyosság 

megelőzésére, a probléma kezelésére. Szükség van arra, hogy azonosítsuk, hogy a 

különböző társadalmi kontextusokban mely szakpolitikai lépések a legcélravezetőbbek. 

A különböző társadalmi érdekcsoportok véleményének és attitűdjének feltérképezése 
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fontos forrása lehet a hatékony cselekvési terv kidolgozásának, jelentősen képes 

hozzájárulni a sikeres obezitáspolitika alakításához.  

A projekt során alkalmazott szoftveralapú többkritériumos leképezés (MCM) módszer 

egy jól használható, hatékony eszköznek bizonyult a 21 különböző érintett csoport 

véleményének feltérképezésére mind a 9 európai országban. Az egyéni vélemények már 

az értékeléshez használt kritériumok kiválasztásában is kifejeződhettek. A szoftver 

beállításai kötelezővé tették a szöveges kommentárokat a legalacsonyabb és a 

legmagasabb pontérték esetén (minden egyes kritériumnál). A pontozás, súlyozás 

eredményei azonnal megjeleníthetővé váltak a képernyőn, így az interjúalanyok a 

munka előrehaladtával egyre otthonosabbnak és világosabbnak találták az interjú 

rendszerét és az eljárás végén mindegyikük megelégedéssel nyugtázta, hogy a végső 

grafikus eredmények megfelelően tükrözték a véleményét az egyes opciókról.  

Mind a kvantitatív (pont- és rangértékek), mind a kvalitatív (szöveges megjegyzések, 

aranyrögök) adatok elemzésében igen hasznosnak bizonyult a már említett MCM 

Analyst programcsomag. Az értékelő módszer segítségével a közel 900 egyénileg 

meghatározott szempont kellően árnyalt, ugyanakkor strukturált, jól elemezhető összkép 

kialakítását tette lehetővé. Különösen megkönnyítette a program az interjúalanyok 

különböző perspektívák szerinti csoportosítását, és az ezáltal kiváltott változások 

nyomon követését. Ezen túlmenően megkönnyítette a szöveges kommentároknak (az 

„aranyrögök”) opciókhoz, illetve opciócsoportokhoz való társítását, ill. általánosságban 

véve a kvantitatív és a kvalitatív adatok összekapcsolását.  

Az adatok feldolgozása során kapott eredmények értékelésekor megállapítható, hogy az 

interjúalanyok közt minden országban egyetértés mutatkozott abban, hogy az elhízás 

epidémiájának megakadályozására nincs egyedül célravezető és hatékony intézkedés. A 

probléma összetettsége miatt a megoldási lehetőségek is összetettek. A különböző 

szakpolitikai beavatkozások nem egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat, egyes 

opciók sikerének számos esetben előfeltétele más opciók előzetes vagy párhuzamos 

bevezetése. A környezet megváltoztatása önmagában, a megfelelő tájékoztatás, nevelés 

nélkül nem fogja elérni, hogy az így megteremtett lehetőségeket a lakosok széles körben 

használják, ugyanakkor az igény felkeltése önmagában is kényszerítő erő lehet az 

élelmiszer választék, sportolási lehetőségek javítása tekintetében. 
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Minden országban népszerűek voltak azok a válaszstratégiák, amelyek a gyermekek és 

felnőttek oktatásán keresztül próbáltak eredményeket elérni. Az ismeretek átadása 

azonban önmagában kevés, olyan környezetet kell kialakítani, amely inspirálja az 

egyént az egészséget szolgáló döntések meghozatalára. Az egyén egészségtudatos 

magatartásának kialakítása nélkül hiába változtatjuk meg az obezitogén környezetet. Az 

oktatás-nevelés szerepe ezért kiemelkedő, ám hatékonysága a válaszadók szerint 

nagyban függ attól, hogy sikerül-e több releváns információt eljuttatni a fogyasztókhoz, 

illetve szélesedik-e az elérhető egészséges élelmiszerek és a sportolási lehetőségek köre. 

Az egyén felelős leginkább saját egészségéért, ő tehet érte a legtöbbet, de felelősséggel 

bír az üzleti szféra, a társadalom és a kormányzat is. 

Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a szakpolitikák megítélése (mind a sorrend, 

mind a bizonytalanság mértéke tekintetében) nagyban függ az adott országban folyó 

szakpolitikai viták kontextusától. A különböző országok és érdekcsoportok értékelési 

szempontjainak elemzése a döntéshozóknak is segítségére lehet abban, milyen módon 

közelítsék meg az egyes társadalmi csoportokat, hogyan kommunikálják elképzeléseiket 

annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb ellenállásba ütközzön egy-egy 

intézkedéscsomag bevezetése. 

A válaszadók körében feltérképezett vélemények alapján kirajzolódott egyfajta 

konszenzus a célszerű szakpolitikai intézkedések körét illetően. Ezek a következők: 

1. Az élelmiszerekkel, táplálkozással, egészséggel és testmozgással kapcsolatos 

ismeretek bővítése a népesség széles körében 

� A táplálkozási és egészségismeretek kötelező oktatásának bevezetése az 

iskolában  

� Az egészséggel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának javítása, 

hatókörének növelése 

� Az obezitás kezelésében és megelőzésében dolgozó szakemberek 

továbbképzése 

2. A testmozgás ösztönzése és lehetőségeinek szélesítése 

� A közösségi sportlétesítmények fejlesztése, annak biztosítása, hogy az 

iskolák és lakóközösségek hozzáférhessenek a megfelelő 

sportlétesítményekhez  
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� A várostervezési és közlekedési politika megváltoztatása, a testmozgás 

ösztönzésének céljából 

3. Az élelmiszerek keresletének és kínálatának befolyásolása 

� A közétkeztetők ösztönzése az egészségesebb választék nyújtására, 

különösen az iskolákban 

� Az „egészségtelen” élelmiszerek (édességek, egyes üdítőitalok, magas 

zsírtartalmú élelmiszerek) közintézményekben (különösen iskolákban és 

kórházakban) való árusításának korlátozása 

4. Az állampolgárok rendelkezésére álló táplálkozási, testmozgással és egészséggel 

kapcsolatos információk minőségének javítása és mennyiségének növelése 

� A különböző marketingkifejezések (diet, light, lite stb.) használatának 

szabályozása 

� Kötelező tápértékjelölés bevezetése minden feldolgozott élelmiszeren 

� Az élelmiszerek és italok reklámozásának szabályozása-korlátozása, 

különösen a gyermekeket célzó reklámok esetében. 
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Új tudományos eredmények 
 
 
Az elhízás globális epidémiájának leküzdéséhez a kedvezőtlen környezeti hatások 

kedvezőbbé formálására van szükség, amihez az intervenciós beavatkozási lehetőségek 

széles skálája közül mielőbb meg kell találni a legcélravezetőbbeket.  

 

Az elhízás terjedésének megakadályozását szolgáló lehetséges szakpolitikai 

intézkedésekről alkotott vélemények feltérképezésére Magyarországon először került 

alkalmazásra egy olyan döntéstámogató eszköz, a szoftveralapú többkritériumos 

leképezés (MCM) módszere, melynek segítségével az egyéni véleményeket is 

figyelembe vevő, ugyanakkor jól strukturált adatfeldolgozásra nyílt lehetőség. Az MCM 

módszer nagy előnye, hogy egyensúlyt teremt a döntéstámogató módszerek két 

ellentétes szempontja között: a vélemények komplexitásából a lehető legtöbbet meg tud 

ragadni és őrizni, és ugyanakkor az átláthatóság és összehasonlíthatóság érdekében az 

egyéni véleményeket egységes struktúrába képes helyezni. A rugalmas, részletes 

adatfelvételi módszernek, a számos finoman hangolható számszerű paraméternek 

valamint az átlátható adatstruktúrának és összefüggésrendszernek köszönhetően 

világosan látszik, hogy hol végződnek az objektív adatok, és hol kezdődik az elemző 

által adott, és így szükségképpen némileg szubjektív elemzés. Az elemzések során 

ügyletem arra, hogy a számszerű adatok mellett a kvalitatív adatoknak is megfelelő 

figyelmet szenteljek. Megállapításaimat az interjúkból származó, különböző 

nézőpontokat alátámasztó szöveges kommentárok segítségével támasztottam alá. 

 

A módszer elsajátításával egy olyan eszközzel ismerkedhettem meg, melyet széles 

körben, sikerrel alkalmazhatok egyes beavatkozások hatásainak és fogadtatásának 

vizsgálatára további kutatások végzésekor is. Szélesítve az interjúalanyok körét még 

árnyaltabb képet kaphatunk a különböző érinttet társadalmi csoportok 

véleményformálásának szempontjairól, és ezek ismeretében a bevezetni kívánt 

intézkedések kommunikációja célirányosabbá, hatékonyabbá tehető. 
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Magyarországon elsőként került sor a társadalmi, szakértői és döntéshozói érdekkörök 

ilyen széles skáláját felölelő kutatásra. 21 szakterület: az élelmiszer-, reklám-, és 

gyógyszeripar, a közoktatás, várostervezés, közlekedésszervezés, a pénzügyi, 

közegészségügyi, elhízás-tudományi (orvosi) terület, az élelmiszer előállítás és 

kereskedelem, a közétkeztetés, a sport és fitnesz, a szakszervezetek, a 

fogyasztóvédelem, a kormányzati és a civil szféra képviselőinek bevonása az elhízás 

elleni küzdelem lehetséges lépéseinek elemzésébe új szempontok figyelembe vételét 

tette lehetővé.  

 

Az érintett csoportok nézőpontjainak elemzése fontos kiegészítője az orvostudományi 

és táplálkozástani kutatásoknak. A társadalmi szintű adatgyűjtés és a teendők 

rangsorolása az „elhízás-járvány” komplex megközelítését teszi lehetővé.  

 

Az obezitás leküzdését szolgáló intervenciós beavatkozások legtöbbször egy-két kiemelt 

területre fókuszálnak. Kutatásunkban az előre meghatározott opciók úgy kerültek 

kiválasztásra, hogy a lehetőségek minél szélesebb körét lefedjék: a testmozgás 

népszerűsítésétől kezdve az élelmiszerminőség és az ismeretterjesztés kérdésén át a 

technológiai újításokig és az intézményi reformokig. A vizsgálatba bevont 

interjúalanyoknak Magyarországon először nyílt lehetőségük a lehetséges stratégiai 

lépéseket egyidejűleg véleményezni, a különböző területeket célzó intézkedések közt 

fontossági sorrendet felállítani.  

 

Az elhízás kialakulásában számos tényező együttesen játszik szerepet, így 

megakadályozásához az obezitogén környezeti tényezők mindegyikének módosítására, 

az egyéni és társadalmi felelősségvállalás kialakítására egyaránt szükség van. A 

kedvezőtlen folyamatok visszafordításához tehát több társadalompolitikai eszköz 

együttes bevetésére van szükség, figyelembe véve a régiók és azon belül a különböző 

társadalmi csoportok speciális szükségleteit, preferenciáit. 

 

A felmérés eredményei szerint az érintettek értékelési szempontjai közül a hatékonyság, 

a gyakorlati megvalósíthatóság, a társadalmi támogatottság és a pozitív társadalmi 

hatások szerepelnek a legnagyobb súllyal.  
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A lehetséges intézkedések rangsorolásakor a magyar véleményalkotók körében az 

oktatással kapcsolatos opciók (egészséges táplálkozásra való nevelés, az egészségügyi 

ismeretterjesztés színvonalának emelése, és az egészségügyi szakemberek képzésének 

fejlesztése) mellett a tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése és a marketing 

kifejezések szabályozása került be a legjobbnak rangsorolt opciók közé. 
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Összefoglalás 
 
Az elhízottság napjainkban járványszerű méreteket ölt Európa-szerte, ezért 

elengedhetetlen, hogy a felelős döntéshozók tisztában legyenek azzal, hogyan lehet 

hatékonyan küzdeni az obezitás jelensége ellen.  

Kutatási munkámat egy 9 országot érintő nemzetközi projektben való részvétel tette 

lehetővé, melynek során a szoftveralapú társadalomkutatás és kockázatelemzés 

innovatív módszerének, a többkritériumos leképezésnek az alkalmazásával vizsgáltuk 

az egyes országokban az elhízás terjedésének megakadályozását célzó opciók 

fogadtatását.  

Kutatásunkban választ kerestünk arra, hogy egy adott opciót a különböző érdekelt 

társadalmi csoportok milyen mértékben támogatnak, illetve elleneznek, milyen 

kritériumok és szempontok alapján alakítják ki véleményüket az egyes intézkedésekről, 

valamint hogy milyen különbségek illetve hasonlóságok figyelhetők meg a különböző 

demográfiai mutatókkal, étkezési- és mozgás-kultúrával rendelkező, eltérő földrajzi 

elhelyezkedésű országok véleményformáló csoportjai között.  

Strukturált interjúk során összegyűjtöttük, majd kvantitatív és kvalitatív módon 

elemeztük az érdekelt társadalmi, szakértői és döntéshozói csoportok reprezentánsainak 

véleményét. Az adatokat résztvevő-, opció- és kritérium-csoportok alapján is elemeztük. 

Felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy az elhízottság terjedésének megállításához 

több társadalompolitikai eszköz párhuzamos alkalmazására van szükség.  

Emellett általános volt a válaszadók között az a vélemény, hogy a lehetséges 

obezitáspolitikai stratégiák értékelésekor a költségszempont rovására előnyben kell 

részesíteni az olyan tényezőket, mint az intézkedés pozitív társadalmi és 

népegészségügyi hatásai, az intézkedés hatékonysága, társadalmi támogatottsága és 

gyakorlati megvalósíthatósága.  

A legtöbb országban az oktatással kapcsolatos intézkedések és a sportolási lehetőségek 

kiszélesítése mellett az élelmiszerellátást befolyásoló és az élelmiszerek jelölésével 

kapcsolatos opciók is kedvező fogadtatást kaptak.  

A 9 európai országban végzett interjúk adatainak összehasonlításakor megállapítható, 

hogy az interjúalanyok egyetértettek abban is, hogy egy esetleges intézkedéscsomag 
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költségei minden bizonnyal jóval alulmúlják azokat a költségeket, amelyeket a jelenlegi 

helyzet, illetve az arra adandó hatékony válasz hiánya okoznak.  

A különböző országok és érdekcsoportok értékelési szempontjainak elemzése a 

döntéshozóknak is segítségére lehet abban, milyen módon közelítsék meg az egyes 

társadalmi csoportokat, hogyan kommunikálják elképzeléseiket annak érdekében, hogy 

a lehető legkevesebb ellenállásba ütközzön egy-egy intézkedéscsomag bevezetése. 
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Abstract 
 

With obesity reaching epidemic proportions in Europe, it is essential for policy-makers 

to know how to tackle obesity in an effective way. 

Being involved in a project with participation of nine European countries I had the 

opportunity to identify stakeholder’s views on different policy options combating 

obesity using Multi Criteria Mapping, the innovative software based social science 

research and risk analysis tool. 

The project aimed to find answer on several questions: which way are stakeholders 

supportive of the different types of options; what are the criteria being used by the 

different stakeholders to influence their judgements; and what are the similarities and 

differences between stakeholder’s views on these possible approaches in nine countries, 

representing a broad range of dietary and physical activity patterns as well as 

geographic and demographic types? 

During structured interviews, quantitative and qualitative data were gathered from 

representatives of a broad range of organisations representing relevant stakeholder 

interest groups. Data were analysed by stakeholder perspectives, clusters of options and 

issues of criteria also.  

The data gathered for this study indicate that there is a broad consensus that in order to 

reverse the rising trend in the incidence of obesity a portfolio of measures integrated 

into a coherent programme would be needed. When scoring the wide range of different 

options societal benefits, efficacy, social acceptability and practical feasibility were 

weighted to be more important than any kind of costs. 

Educational initiatives as well as the improvement of sports facilities, modifying the 

food supply and mandatory nutritional labelling were well supported in most countries. 

Comparison of findings in nine country resulted in a consensus that the relative costs of 

implementing a programme of measures were not considered as high as the potential 

costs of not taking action. 

Analysing the rich body of information concerning the reasons for differing views of a 

broad range of stakeholder perspectives in different countries may help decision-makers 

to find the best way interventions could be introduced and communicated to different 

stakeholder interest groups resulting in line of least resistance.  
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