
Az elhízás járványszerű terjedésének megállítását célzó 
obezitáspolitikai stratégiák nemzetközi megítélésének vizsgálata 

 

Doktori tézisek 

 

Horváth Zoltánné 
 

Semmelweis Egyetem 

Patológiai Tudományok Doktori Iskola 

 

 
 
Témavezető:  Prof. Dr. Szabolcs István 

tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor 

 

Hivatalos bírálók: Soósné Kiss Zsuzsanna PhD. 

Prof. Dr. Bíró György DSc 

 
Szigorlati bizottság elnöke:  Prof. Dr. Lakatos Péter  

egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Fövényi József Csc 

Horváth Mónika PhD 

 

Budapest 

2010 

 



 



 

1 

Bevezetés 

Napjaink legjelentősebb egészségügyi és gazdasági kihívása az elhízás 

járványszerű terjedése.  

Számos próbálkozás vallott kudarcot, mely egyéni szinten, az elhízás 

étrendi és mozgásterápiájára, vagy a viselkedésterápiára irányult. A siker-

telenség 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.  

Kutatási munkámat egy 9 országot érintő nemzetközi projektben való 

részvétel tette lehetővé, melynek során vizsgáltuk az egyes országokban az 

elhízás terjedésének megakadályozását célzó opciók fogadtatását. A 

projektben kilenc ország: Ciprus, az Egyesült Királyság, Finnország, 
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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. A projekt magyar résztvevője a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék 

munkacsoportja volt. 

Célkitűzés 

Kutatásunkban célul tűztük ki a konkrét megelőzési stratégiák meg-

határozását, továbbá 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.  

Módszer 

A cél érdekében egy összetett, jól strukturált folyamat keretében kellett 

azonosítani és értékelni az obezitás elleni fellépés lehetséges alternatíváit 

Európában. 

A szoftveralapú társadalomkutatás és kockázatelemzés innovatív módszeré-

nek, a többkritériumos leképezésnek (MCM) az alkalmazásával, strukturált 

interjúk során összegyűjtöttük, majd kvantitatív és kvalitatív módon 

elemeztük az érdekelt társadalmi, szakértői és döntéshozói csoportok 
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reprezentánsainak véleményét. Az obezitás leküzdését szolgáló inter-

venciós 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 kutatásba bevont 21 különböző 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 

képviselőivel készített interjúk folyamata 4 részből állt: 

1. Az adott cél (az elhízás-epidémia megállítása) eléréséhez több alter-

natívát, cselekvési lehetőséget azonosítottunk. (ezek az ún. szakpolitikai 

opciók, vagy röviden opciók). Az elbírálásra felkínált 20 előre megha-

tározott opció mellett módot adtunk egyéni opciók megfogalmazására 

is.  

2. A megkérdezettek kiválasztották és definiálták azon kritériumokat és 

szempontokat, amelyek alapján az egyes opciókat minősítették, rang-

sorolták. 

3. Ez követően a résztvevők minden egyes opciót minden egyes kritérium 

szerint kiértékeltek, pontozták az egyes opciók „teljesítményét” az adott 

kritérium szerint. A válaszolóknak nem egy konkrét, hanem egy 
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pesszimista és egy optimista számértéket (vagyis egy intervallumot) 

kellett megadniuk az értékeléskor. 

4. Interjúalanyaink az egyes, általuk meghatározott kritériumokat relatív 

fontosságuknak megfelelően súlyozták.  

Végeredményként egy olyan összesített adatot kaptunk, ami azt jellemzi, 

hogy 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: 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 hangolha-

tó számszerű paraméternek valamint az átlátható adatstruktúrának és össze-

függésrendszernek köszönhetően egyedülállóan részletes képet alkothattam 

az érintett csoportok véleményéről, preferenciáiról. 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. 

Az adatokat résztvevő-, opció- és kritérium-csoportok alapján is elemeztük. 
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Eredmények és értékelésük 

Az adatok feldolgozása során kapott eredmények értékelésekor megálla-

pítható, hogy az interjúalanyok közt minden országban egyetértés mutat-

kozott abban, hogy az elhízás epidémiájának megakadályozására nincs 

egyedül célravezető és hatékony intézkedés. A probléma összetettsége 

miatt a megoldási lehetőségek is összetettek. 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. 

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 (egészséges 

táplálkozásra való nevelés, az egészségügyi ismeretterjesztés színvonalának 

emelése, és az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztése) és a 

sportolási lehetőségek kiszélesítése mellett az élelmiszerellátást befolyásoló 

és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos opciók is kedvező fogadtatást 

kaptak. 

Ugyanakkor mérsékelt támogatást élveztek a technológiai jellegű beavat-

kozások (zsír- és cukorhelyettesítők illetve gyógyszerek fokozottabb 

használata) és az élelmiszerválasztás adókkal és támogatásokkal történő 

befolyásolása.  
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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 beveze-

tése 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 sport-

létesítményekhez  

� A várostervezési és közlekedési politika megváltoztatása, a test-

mozgás 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 
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4. Az állampolgárok rendelkezésére álló táplálkozási, testmozgással és 

egészséggel kapcsolatos információk minőségének javítása és mennyi-

ségének növelése 

� A különböző marketingkifejezések (diet, light, lite stb.) használatá-

nak szabályozása 

� Kötelező tápértékjelölés bevezetése minden feldolgozott élelmi-

szeren 

� Az élelmiszerek és italok reklámozásának szabályozása-korláto-

zása, különösen a gyermekeket célzó reklámok esetében. 

Új tudományos eredmények 

� Az elhízás terjedésének megakadályozását szolgáló lehetséges szak-

politikai intézkedésekről alkotott vélemények feltérképezésére 

Magyarországon először került alkalmazásra egy olyan döntéstámo-

gató eszköz, a szoftveralapú többkritériumos leképezés (MCM) mód-

szere, melynek segítségével az egyéni véleményeket is figyelembe 

vevő, ugyanakkor jól strukturált adatfeldolgozásra nyílt lehetőség.  

� Magyarországon elsőként került sor a társadalmi, szakértői és 

döntéshozói érdekkörök ilyen széles skáláját felölelő kutatásra. 21 

szakterület képviselőinek bevonására az elhízás elleni küzdelem 

lehetséges lépéseinek elemzésébe, ami új szempontok figyelembe 

vételét tette lehetővé.  

� A vizsgálatba bevont interjúalanyoknak Magyarországon először 

nyílt lehetőségük a lehetséges stratégiai lépések ilyen széles körét 
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egyidejűleg véleményezni, a különböző területeket célzó intéz-

kedések közt fontossági sorrendet felállítani.  

� 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.  

� A kedvezőtlen folyamatok visszafordításához több társadalom-

politikai 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 költsé-

geknél nagyobb súllyal.  

� A lehetséges intézkedések rangsorolásakor a magyar vélemény-

alkotók körében az oktatással kapcsolatos opciók mellett a tömeg-

sport tárgyi feltételeinek fejlesztése és a marketing kifejezések 

szabályozása került be a legjobbnak rangsorolt opciók közé. 

� A 9 európai országban végzett interjúk adatainak összehason-

lításakor megállapítható, hogy az interjúalanyok egyetértettek 

abban is, hogy egy esetleges intézkedéscsomag költségei minden 

bizonnyal jóval alulmúlják azokat a költségeket, amelyeket a jelen-

legi helyzet, illetve az arra adandó hatékony válasz hiánya okoznak.  
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Gyakorlati hasznosítás 

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 többkritériumos leképezés (MCM) módszer elsajátításával egy olyan 

döntéstámogató 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, haté-

konyabbá tehető. 
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