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1. fejezet. BEVEZETÉS 

 

 Napjainkban sajnos már csak közhely, hogy az „egészség a legnagyobb érték”, 

megőrzése az egyén, a szűkebb közösség és lényegében az egész társadalom érdeke és 

egyben feladata is. Gyakorlati tapasztalatok sokasága bizonyítja (nemcsak Magyaror-

szágon), hogy általában sem az egyén, sem pedig a kisebb közösségek életmódja és élet-

vitele nem egészségtudatos, a többség a már kialakult kóros állapotok gyógyíttatása ré-

vén az ezzel kapcsolatos feladatait teljesítettnek ítéli. 

 Az egészség definícióját megadni nem könnyű, hiszen nem fogadhatjuk el azt a 

korábban általánosan elterjedt egyszerűsítést, mely szerint egészséges az, aki nem beteg. 

Az egészség, szakmailag ma is elfogadottnak tekintett definícióját az Egészségügyi Vi-

lágszervezet alkotmányában rögzítette (WHO, 1948). Ezek szerint: Az egészség nem-

csak a betegség, illetve a nyomorékság hiánya, hanem a teljes testi, szellemi és szociális 

jólét állapota. E tartalmi leírás pontosítását az elmúlt évtizedekben sokan javasolták, de 

három összetevőjének (a fizikális, a mentális és a szociális) fontosságát az egészségben 

megkérdőjelezni lehetetlen. Az egészség megőrzésében fontos tényező az egészséges 

életmód, melynek összetevői Simon (1998) szerint: 

 - a stressz-kezelés és a stressz-tűrés, 

 - a megfelelő testmozgás, a rendszeres fizikai terhelés, 

 - az egészséges táplálkozás, 

 - a dohányzás és a drogfogyasztás tagadása, 

 - a kevesebb alkoholfogyasztás, 

 - a szűrővizsgálatokon való részvétel, az időben történő orvoshoz fordulás, 

 - a tanácsok elfogadása és az együttműködés, 

 - az egyéni környezettisztelet és a környezetvédelem. 

 A felsorolásban második helyen szerepel a prevenció legolcsóbb és gyakorlatilag 

mindenki számára hozzáférhető eszköze, a rendszeres fizikai aktivitás. A disszertáció-

ban következetes tartalmi különbséget teszünk a sportolás és a rendszeres fizikai akti-

vitás között annak ellenére, hogy e két tevékenység eszközrendszere szinte azonos, de 

céljuk, tartalmuk, intenzitásuk, a potenciális résztvevők száma, stb. jelentősen külön-

böző. Krauss és Raab (1961) már közel 50 évvel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy a 
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technikai fejlődés egyik eredményeként a mozgáshiány a népesség jelentős hányadát ve-

szélyezteti.A szerzők a fizikai passzivitás következtében szükségszerűen és viszonylag 

gyorsan kialakuló állapotot „mozgáshiány betegség”-nek nevezték. A rendszeres fizikai 

aktivitás pozitív hatása nem kizárólagosan az energiaegyensúly biztosítása (bár ez sem 

kevés), a testedzés indukálta változások szinte az egész szervezetet érintik. Blair és La-

Monte (2007) gondolatmenete szerint a rendszeres fizikai aktivitás szükségessége nem 

az egészségnevelők vesszőparipája, vagy egy újabb, alapvetően a piac érdekeit szolgáló 

divathóbort, hanem a „bölcs ember” (Homo Sapiens) belátásán alapuló visszatérés az 

evolúciós vonalhoz. Nem vitatható azonban, hogy a Homo Sapiens ilyen alapon minősí-

tett, általános bölcsessége napjainkban csak kevesek életvitelében meghatározó, a több-

ség egészsége veszélyeztetett. 

 

 1.1 A probléma jelentősége 

 A népesség fizikai aktivitásának jellemzésére használt kérdőíves vizsgálatok, va-

lamint a fizikai, fiziológiai teljesítmény mérésén alapuló, vagy éppen a test zsírtartalma 

alapján végzett becslések eredményei gyakran különböznek egymástól. A differenciák 

elsősorban az alkalmazott módszerek szubjektív komponenseinek különbségeiből ered-

nek. Ebben az összefüggésben megfontolandó Salbe és Ravussin (2000) gondolatmene-

tének két tétele. 

a/ A szerzők pontosabbnak ítélik a becslést, amennyiben az a kardio-respirato-

rikus állóképesség és a test zsírtartalmának együttes elemzésén alapul. 

b/ A különböző betegségek kialakulásának kockázata hatványozottan nagyobb, 

ha a nagy testzsírtartalom gyenge kardio-respiratorikus állóképességgel társul. 

 A különböző alapú statisztikák tartalmilag egybehangzó tanúsága szerint az ipa-

rilag fejlett társadalmakban a felnőtt lakosság több mint felénél (62% nő, 58% férfi) fel-

tételezhető, vagy bizonyítható a mozgáshiány (Ilyés, 2001; Ogden et al., 2004; Ross és 

Janssen, 2007). Ez az arány napjainkban sajnos hazánkban is hasonló, hiszen Szollár 

(1986) minősítése szerint a magyar népesség elhízottsága alapján már 1986-ban elérte a 

fejlett nyugati társadalmakban jellemző prevalenciát, pedig akkor az arányok még lé-

nyegesen kedvezőbbek voltak, mint napjainkban. Az érintettek növekvő gyakoriságának 

szinte lineáris trendje az elmúlt 20 év folyamán nem változott és az sem feltételezhető, 

hogy napjainkban már elérte a csúcsát. 
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 A hipokinézis és a következményesen nagyon gyakran társuló túlsúly, vagy ép-

pen már elhízottság és a különböző betegségek kialakulásának nagyobb gyakorisága kö-

zötti kapcsolat már több mint 2000 éves ismeret. Többek között Hippokratész (i.e. 460-

377) így fogalmaz: „A hirtelen halál sokkal gyakoribb a lusta kövéreknél, mint az atléta 

soványaknál.” A hosszabb ideig fennálló kövérség sok betegség rizikófaktora vagy ked-

vezőtlenebb esetben közvetlen oka. A kóros működések bemutatása az ismert korlátozó 

tényezők (a jelölt végzettsége, a vizsgálat célja, stb.) miatt nem lehet feladatunk. Ezért a 

lehetséges példák riasztóan gazdag sorából csupán néhányat emelünk ki: magas vérnyo-

más, érelmeszesedés, vénás keringési zavarok, cukorbetegség, alveoláris hipoventillá-

ció, zsírmáj, epekő-betegségek, az izületi elváltozások különböző típusai, menstruációs 

zavarok, különböző daganatos betegségek, alvászavar, stb. A felsorolt betegségek elő-

fordulása azonban, 50-100%-kal nagyobb a hipoaktív elhízottak mintáiban, mint a nor-

mál életvitelűekében és testzsírtartalmúakéban. 

 Pedagógiai alapelv, hogy a felnőttkori szokásokat és az életmódot gyermekkor-

ban kell megalapoznunk. A biológiai és a társadalmi érettség bizonyított távolodásával 

együtt járhat viszont, hogy még a huszonéves kor elején is rögzülhetnek (életmódbeli 

minták) szokások. Szakály és munkatársai (2007) eredményei egyaránt értékelhetők ne-

gatívként is és pozitívként is. A szerzők pozitív tapasztalata az, hogy sok olyan buda-

pesti egyetemi hallgató vált tanulmányai során fizikailag aktívvá, aki középiskolai ta-

nulmányai során nemcsak a versenysportot, de még az iskolai testnevelést is mereven 

elutasította. A negatív eredmény sajnos erősebb és súlyosabb. Az egyetemi éveik alatt 

fizikailag aktív férfiak a végzést követő rövid négy év alatt szinte kivétel nélkül hipoak-

tívvá váltak és ezzel párhuzamosan testzsírtartalmuk szignifikánsan nőtt, a fizikai és az 

élettani teljesítményük viszont szignifikánsan csökkent. Magyarázatként, vagy inkább 

mentegetőzésként a munkahelyi elfoglaltság (a szakmai karrier megalapozása), a család-

alapítás, a lakásvásárlás kényszere volt a leggyakoribb. „Kísérő” tünetként azonban a 

korábbiakhoz viszonyított jelentős „túlzsír” mellett, a második vizsgálat időpontjában 

több vizsgált jelzett már ingerlékenységet és feszültséget, magas vérnyomást. 

 1.2 A vizsgálat célja, kérdések és hipotézisek 

 A bemutatandó kinantropometriai vizsgálat elsődleges célja összehasonlítani há-

rom különböző képzési profilú (tehát a választott képzési program feltételezi-e a rend-

szeres fizikai aktivitást vagy sem) egyetemi karon tanuló, első és másodéves hallgatók 

 7



testi felépítését, a bőrredők vastagsága alapján becsült relatív testzsírtartalmát és fizikai 

teljesítményét. További célunk az, hogy a mért eredmények birtokában (tehát indirekt 

módon) jellemezzük életvitelüket. 

Mivel a morfológia alkat, a testösszetétel és a fizikai teljesítmény statisztikai 

kapcsolata még felnőttkorban is szignifikáns (Brodie, 1988), a cél megvalósításához az 

alábbi kérdések megválaszolása után kívánunk eljutni. 

1. A jelentősen eltérő képzési profil következtében bizonyítható-e olyan különb-

ség a vizsgáltak testméreteiben és testi felépítésében, amely indirekt humán-

biológiai kapcsolatba hozható aktuálisan jellemző testösszetételükkel és fizi-

kai teljesítményükkel? 

2. Van-e különbség a három minta tápláltsági állapotát számszerűsítő jellemzők 

statisztikai eloszlása, középértékei és variabilitási jellemzői között? 

3. Van-e mintánkénti (képzési profilonkénti) különbség a testösszetétel jellem-

zők átlagai között, továbbá a humánbiológiai és a statisztikai megítélés alap-

ján azonos erősségű-e a fizikai teljesítmény és a depózsír mennyiség kapcso-

lata? 

4. Gyakorlati szempontból fontos kérdésünk az, hogy megfelelően jellemzik-e a 

különböző kézikönyvekben általánosan ajánlott és a gyakorlatban egyre job-

ban terjedő egyszerű mérőszámok és antropometriai adatok (BMI, haskerü-

let) a vizsgáltak tápláltsági állapotát. 

 Logikai és kutatásmódszertani megfontolások alapján az lenne a kívánatos eljá-

rás, hogy mind a négy kérdésünkre vagy kutatási hipotézist, vagy pedig null-hipotézist 

fogalmazzunk meg. A megfogalmazott kérdések és a vizsgált minta sajátosságai azon-

ban azt sugallják, hogy a javasolt konvenciótól eltérjünk (tehát többször kutatási hipo-

tézist adunk), megelőzve ezzel annak a látszatát is, hogy a témakör alapvető hazai és 

nemzetközi közleményeit, eredményeit és főleg következtetéseit nem ismerjük. 

 A metrikus és plasztikus indexszel leírt morfológiai alkat és a két alapvető test-

méret (termet, tömeg) minták közötti különbségére vonatkozóan szükséges egy null-hi-

potézis és egy kutatási hipotézis felállítása is. Megítélésünk szerint a fizikailag valójá-

ban nem aktív (átlagos fizikai aktivitású) egyetemisták testmagassága, testtömege és 

testi felépítése között sem a statisztikai, sem pedig a humánbiológiai értelmezés szerint 
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nem lesz differencia és ezek a középértékek megegyeznek az adott korosztályt jellemző 

hazai referenciákkal. 

A témában megjelent, néhány releváns, hazai közlemény eredményei (Mészáros 

és Szmodis, 1980; Farkas et al., 1986; Pechar és Mészáros, 1994; Csende et al., 1998), 

valamint a morfológiai alkat és a funkció már idézett kapcsolata (Brodie, 1988) alapján 

a fizikailag aktív (átlagosan napi 2 óra testmozgás) mintában a nem aktívakénál kissé 

magasabb termetet, de könnyebb relatív testtömeget és mérsékelten nyúlánkabb konsti-

túciót feltételezünk. Ez a hatás azonban csak akkor juthat érvényre, ha nem csupán a 

napi fizikai aktivitás mennyiségét, hanem a célját, intenzitását és a minőségét is min-

tánként különbözőnek tekintjük, tehát érvényesül a szelekció. Az élversenyzőkre jellem-

ző méreteket, testarányokat és testösszetételt (Carter et al., 1982; Mészáros et al., 1999) 

azonban, ebben a mintában nem is feltételezhetjük. 

 A tápláltsági állapotot minősítő jellemzők statisztikai eloszlása általában minta-

függő. A nagy elemszámú (tehát több száz, vagy ezer fő adatait tartalmazó) mintákban 

azonban a BMI, a relatív testtömeg és a relatív zsírtömeg eloszlása is általában standard 

normális (Szmodis et al., 2007), míg a kisebb elemszámú és átlagos fizikai aktivitású 

mintákban az esetek többségében az eloszlás a nagyobb értékek felé ferde. Feltételezé-

sünk szerint a nem aktív és az aktív mintákban az eloszlások jellegében nem lesz kü-

lönbsége, viszont a legnagyobb gyakoriságokat tartalmazó osztályok minőségében, a 

középértékek különbözősége függvényében igen. Ennek megfelelően az eloszlások kü-

lönbözősége nem korlátozhatja a konvencionális statisztikai eljárások alkalmazását. Fel-

tételezzük továbbá, hogy a tudatos egészségkultúra következményei megjelennek a 

vizsgáltak jellemzőiben, vagyis a két nem aktív csoport jellemzőinek összehasonlítása 

kisebb abszolút és relatív testzsírtartalmat, továbbá jobb fizikai teljesítményt eredmé-

nyez a medikák és a medikusok korcsoportjaiban. 

 A minősített sportolók fizikai és élettani teljesítménye a legkisebb korlátozó té-

nyező fennállására is nagyon érzékeny. Az átlagos fizikai aktivitású mintákban, vagy a 

definiáltan hipoaktívak csoportjaiban például a passzív tömeg teljesítményt csökkentő 

hatása bizonyítottan kisebb, mint a gyakorlatlanságé, vagy a kisebb élettani hatékony-

ságé (Sjodin és Svedenhag, 1985). Ennek megfelelően az a feltételezésünk, hogy a nem 

aktív mintákban az aktívakénál jelentősen nagyobb depózsír mennyiség ellenére is ki-

sebb lesz a passzív tömeg teljesítményt csökkentő hatása, mint az aktívakéban. A line-
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áris korrelációs együtthatók erőssége között tehát jelentős, statisztikailag is értékelhető 

különbség várható. 

 A tápláltsági állapot jellemzésére ajánlott egyszerű mérőszámok korrelációja a 

relatív testzsírtartalommal statisztikailag közepes vagy erős. A korrelációs együtthatók 

életkori variabilitása 0,3 és 0,8 közötti. Az együttható numerikus értéke mindkét nem-

ben annál nagyobb, minél közelebb van a megfigyelés időpontja a fiatal felnőttkorhoz 

(Guo et al., 1994). Alkalmazásuknak mégis több korlátja és főleg feltétele is van. Cole 

és munkatársai (2000) szerint ezek a mérőszámok csak durva becslései a testösszeté-

telnek, kritikus esetekben (például a túlsúly és az elhízottság különbözőségének megha-

tározása) vagy a sportolók jellemzésekor alkalmazásuk nem is javallt. E mérőszámok, 

arányszámok és indexek lineáris korrelációja a testtömeg százalékában kifejezett, vagy 

az abszolút értékben megadott zsírtömeggel feltételezésünk szerint a nem aktív minták-

ban lesz szorosabb és ezekben a csoportokban alkalmas lehet az állapot számszerűsí-

tésére, de a biológiai kapcsolat tényével nem magyarázható nagy variancia hányad (100 

– determinációs együttható) következtében minősítésére nem. Szükség esetén ezek a jel-

lemzők lehetnek egy-egy csoport, vagy minta jellemzői, az egyén esetében viszont a té-

ves megítélés valószínűsége nagyobb, mint a szakmailag még elfogadható arány. 

 

 1.3 Adottnak tekintett tényezők 

 A szakirodalmilag elfogadott és azonos antropometriai technikák (a morfológiai 

alkat jellemzése és a test zsírtartalmának kaliper-metriás becslése), mérési módszerek 

(Weiner és Lourie, 1969) és mérőeszközök alkalmazása biztosítja azt, hogy a mintán-

kénti jellemzők összehasonlíthatók, az eredmények nem vizsgáló függők. A testtájan-

ként jellemző bőrredő vastagságok függvényében becsült relatív, vagy abszolút zsír-

mennyiség (Parízková, 1961) korrelációja a denzitometriai meghatározás eredményével 

szoros (r = 0,94) és Lohman (1992) minősítése szerint az eljárás a különböző nemű és 

eltérő fizikai aktivitású mintáknál és a különböző emberfajták csoportjainál egyaránt al-

kalmazható. A vizsgálatban látszólag kritikus jellemző a fizikai teljesítmény becslése, a 

800m futás időeredménye. A látszólagos kritika alapja az, hogy a versenysportban e táv 

időeredménye szorosabban korrelál az anaerob teljesítménnyel, mint az aerobbal és ez 

nem is vitatható. Az átlagos aktivitású minták vizsgálatakor azonban merőben más a 

helyzet. Az American College of Sports Medicine (2000) ajánlása szerint ez a próba 
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alapvetően az aerob állóképességet jellemzi. Az időeredmény kapcsolata a relatív aerob 

teljesítménnyel (ml·kg-1·min-1) olyan szoros, hogy ezen az alapon a testtömegre vonat-

koztatott oxigénfelvétel számítható. 

 

 1.4 Korlátozó tényezők 

 Az elemzést elsősorban szervezési okok miatt csak a bevont felsőoktatási intéz-

mények első és második évfolyamaira járó hallgatóknál végezhettük el, keresztmetrszeti 

elrendezésű adatfelvételt alkalmazva. Az elemszámok alapján a mintánk reprezentatív, 

de hangsúlyozzuk, hogy az önkéntesség kritériumának szigorú betartása következtében 

a mintába kerülés azonos esélye csak elméletileg volt biztosított. A valóságban ez a kri-

térium kismértékben ugyan (főleg a műszaki egyetemistáknál), de sérült. További korlá-

tozó tényező az, hogy a testnevelésből felmentett, vagy az adott időpontban sérült hall-

gatók eredményei nem szerepelnek a mintában. Az adatfeldolgozásból kizártuk továbbá 

azokat a vizsgáltakat, akik a 800 méter távolságot nem tudták (ilyen is volt!), vagy 

éppen nem akarták lefutni. 
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2. fejezet. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Bevezetés 

 A humánbiológiát (a korábban használt nomenklatúra szerint az antropometriát, 

a fizikai antropológiát), mint tudományágat, jogosan vagy jogtalanul kritizálók gyakran 

használt érve az, hogy a szakterület definiáltan leíró jellegű és megállapításai korlátozott 

érvényűek és/vagy mintafüggőek. A tudományág fejlődésének korai periódusában a 

megfogalmazott kritikák valójában jogosak voltak, de elsősorban Tanner (1962; 1978; 

1990) munkásságát követően a korábbi jogos kritikák alapja lényegében megszűnt és 

egy újabb dilemma alakult ki (elsősorban a közép-európai országokban) a szakterület 

tudományági besorolását illetően. 

Napjainkban a szakterület nemzetközileg is elismert művelői már nem vitatják, 

hogy a humánbiológia a természettudományok eszközeivel gyűjt adatokat, a természet-

tudományos logika alapján elemzi azokat, de következtetései általában a társadalomra 

vonatkoznak. A humánbiológiai vizsgálatok „tárgya” ugyanis a ma élő ember, aki egy 

adott fejlettségi szinten lévő társadalomban él és akinek adaptációs mechanizmusai 

nagyon flexibilisek. Sem a felnőtt, sem pedig a gyermek nem függetlenítheti magát kör-

nyezetétől, a társadalmilag elfogadott szokásoktól és kultúrától. Ennek következtében az 

egyén is és ezen keresztül a népesség is hordozza mindazokat a környezeti hatásokat, 

amelyek élete során tartósan érik, legyenek azok az élet kiteljesedése szempontjából 

kedvezőek vagy éppen kedvezőtlenek. Az viszont már a társadalom döntése és egyben 

felelőssége is, hogy milyen módon használja ezeket az információkat a népesség életfel-

tételeinek és életkörülményeinek jobbítására. A humánbiológia deklarált interdiszcipli-

náris volta, bio-szociális jellege ezen az alapon tehát nem vitatható. 

 A többoldalú és többalapú elemzés szükségessége vizsgálatunk esetében is nyil-

vánvaló. A fiatal felnőtteknél a növekedés, fejlődés és az érés komplex folyamatában 

már nagyrészt kialakultak azok a többségében genetikailag meghatározott, de a környe-

zeti hatások által kisebb-nagyobb mértékben, gyakran jelentősen módosított méretek, 

jellemzők és jellegek, amelyek ismeretében „múltjuk” becsülhető és minősíthető is. A 

múlt ismerete a kialakult állapotok minősítése szempontjából vitathatatlanul fontos, a 
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jelen, a pillanatnyi állapot viszont, alapját képezi a humánbiológiai alapú előrejelzé-

seknek. 

 A fejezetben összefoglaljuk tehát a témakörben megjelent, releváns hazai vizs-

gálatok eredményeit és következtetéseit, nemzetközi kitekintéssel elemezzük azokat a 

nagy valószínűséggel kialakuló következményeket, amelyek a szükséges mennyiségű fi-

zikai aktivitás tartós hiányára vezethetők vissza. 

 

 2.1 A fiatal felnőtt lakosság antropometriai jellemzői 

 Magyarországon az antropometriai (humánbiológiai) adatgyűjtés már több, mint 

100 évvel ezelőtt kezdődött (Farkas és Dezső, 1994). Ez az időtartam már önmagában 

indokolja, hogy minden részletre kiterjedő szemlézésre nem vállalkozhatunk, célunk te-

hát a jellemző példákon keresztül a témánkhoz kapcsolódó változások szemléltetése, 

vállalva a szubjektivitás kockázatát is. E hosszú idő alatt változott a vizsgálók kérdés-

feltevése, változtak az adatgyűjtés módszeri és eszközei, változtak az adatfeldolgozási 

technikák, de leginkább változott a népesség, mert jelentősen változott a környezete és 

ez nem minden esetben volt pozitív, vagy általánosan kedvező. 

A fiatal felnőtt lakosságnál és/vagy a felsőfokú intézmények hallgatóinál vég-

zett, de különböző kérdésfeltevésű antropometriai vizsgálatok az utóbbi 70 évben Ma-

gyarországon, ha nem is rendszeresek, de gyakoriak. A kérdésfelvetés, az alkalmazott 

módszerek és a diszkussziók ismeretében ezek a munkák (lehet, hogy önkényesen) 3 

csoportba rendezhetők. 

 Az első csoportba soroljuk azokat a munkákat, amelyek alapvető célja az adat-

szolgáltatás és bennük kisebb súlyú az elemzés (Balogh, 1942; Rajkai, 1959; Gyenis és 

Till, 1981; Szöllősi és Jókay, 1994). Napjainkban sok vizsgáló, az ilyen közleményeket 

(jogtalanul) másodrangúnak tekinti, hiszen ezek egy része például a jelentős nemzedéki 

változás (Tóth és Eiben, 2004) következtében már nem is érvényesek. Nem feledhetjük 

azonban, hogy egy tudományág fejlődésének első lépése az adatgyűjtés és összehason-

lítás. Ezek hiányában az általunk 2. csoportba sorolt kérdésfeltevésű közlések sem való-

sulhattak volna meg. A közlemények leíró jellege mellett azonban az is nyilvánvaló, 

hogy a társadalmi és főleg a gazdasági státus függvényében bizonyítható a különbség a 

mintákat jellemző testméretekben és a testi felépítés jellemzőiben, amennyiben viszo-

nyítási alapként a populációt jellemző mutatók középértékeit fogadjuk el. E munkákban 
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leírt és vitathatatlan tények ellenére nem ennyire egyértelmű a megítélés abban az eset-

ben, ha morfológiai jellemzők mellett az egészségi állapotot jellemző és/vagy minősítő 

változókat is elemzik a kutatók (Gyenis és Joubert, 2002; Joubert és Gyenis, 2001), hi-

szen a kedvezőtlenebb helyzet „bizonyíttatása” más oldalról (például a sorkatonai szol-

gálat alóli felmentés) előnyös is lehetett. Nem vitatható azonban, hogy a társadalmi és 

főleg a technikai fejlődés vívmányait a családok többsége nem a megfelelő vagy szüksé-

ges módon alkalmazza (Gyenis, 1975). A technikai fejlődést általában nem követi promt 

a mikro- és makro-közösségek életmódjának és szokásainak változása. 

 Gondolatmenetünk alapján a második csoportba soroljuk tehát azokat a munká-

kat, amelyekben a szekuláris trend néven összefoglalt jelenség (Wieringen, 1978; Wo-

lanski, 1978) mennyiségi jellemzőit okait és tényezőit jellemzik és elemzik a vizsgálók 

(Mészáros et al., 1982; Mohácsi et al., 1989/1990; Gyenis, 1997; Bodzsár, 1998; Tóth 

és Eiben, 2004). Ebben az elrendezésben a humánbiológia, mint természettudomány és 

a szociológia, mint társadalomtudomány szükségszerűen egyenrangú összetevőkként je-

lenik meg, elsősorban a diszkussziókban. 

Tovább bővül a potenciális tudományterületek palettája, amennyiben a generá-

ciónként jellemző morfológiai és funkcionális változásokat kiegészítjük az életmódjel-

lemzők változásának az elemzésével és az életmódváltozások eredményeként kialakuló 

betegségkockázat növekedésével (Szabó és Nyilas, 1997, Kertesi és Kézdi, 1998; Jou-

bert és Gyenis, 2002; Gyenis et al., 2007). Riasztó a sok-sok meggyőző adat, mely sze-

rint a különböző betegségek kockázata vagy az azokra való fokozott hajlam növekedése 

összehasonlíthatatlanul gyorsabb, mint a morfológiai változásoké. Ez alól az egyetlen 

kivétel a túlsúly és az obesitas gyakoriságának és súlyosságának nemzedékenkénti kü-

lönbözősége. Ez utóbbi állapotok kifejlődése a gyorsabb, de szinte teljes az egyetértés a 

vizsgálók között abban, hogy a kóros testzsírtartalomhoz társuló betegségek kialakulása 

is rövid időn belül mérhető lesz napjaink fiatal felnőttjeinél. A gazdasági változások 

testzsírtartalomban és/vagy testösszetételben megjelenő következményei azonban az 

egyén életmódja függvényében még egy-egy azonos régión belül is jelentősen külön-

bözőek lehetnek. 

A rendszeres fizikai aktivitás (mindaddig, amíg jellemző) viszont jelentősen 

csökkenti a negatív hatásokat (Frenkl és Mészáros, 1979; Mohácsi et al., 1989/90; Uva-

csek et al., 2002). 
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 A harmadik csoportba sorolt közlemények eredményei sem függetlenek a társa-

dalmi, de főleg a jellemző, időszakonként fluktuáló gazdasági változásoktól és ezekben 

a megközelítés alapvetően népegészségügyi fókuszú. A felnőttek és gyermekek kritikus, 

vagy éppen már kóros testösszetétele a nyugat-európai országok többségében már több, 

mint 30 éve vizsgált generációk közötti különbség (Wolanski, 1978). A 70-es évek vé-

gén, éppen a mérsékelt gyakoriság miatt ez még nem volt „divatos” téma hazánkban 

(Mohácsi és Mészáros, 1978), de a „járvány” sajnos rövid idő alatt elérte Magyarorszá-

got is. A becslésre használt módszerek megbízhatóságának gyakran markáns különbö-

zőségeitől függetlenül (Zsákai és Bodzsár, 2007) egyre több a riasztó és egyben már kri-

tikus adat (Gyenis, 1997; Szöllősi, 2000; Ilyés. 2001; Joubert és Gyenis, 2001). A túlsú-

lyos és főleg az elhízott fiatalok gyakorisága közel kétszeresére nőtt az utóbbi két év-

tizedben. A generációnkénti különbségek hátterében az életmód markáns módosulása a 

meghatározó, amely többek között együtt járt a rendszeres fizikai aktivitás presztízsé-

nek, időtartamának és ezen keresztül mennyiségének értékelhető csökkenésével is (Sá-

ghi et al., 2002). Ez a kummulált hatás napjainkban már valójában független a vizsgál-

tak lakóhelyének méretétől és urbanizáltságától, de független a szülők iskolai végzett-

ségétől is (Pintér, 2008). 

 Szükséges hangsúlyozni azt is, hogy a felsőfokú intézmények hallgatóinál vég-

zett és általunk is idézett vizsgálatok szinte kizárólagosan antropometriai adatfelvételen 

alapulnak, a funkciók, például a fizikai, vagy az élettani teljesítőképesség jellemzése to-

vábbra is hiányzik, vagy nagyon ritka e rétegnél. Hangsúlyozzuk, nem a kutatók igénye 

korlátozott, hanem a szükséges anyagi források tartós hiánya hátráltatja az ilyen vizsgá-

latok tervezését és végrehajtását, pedig a minisztériumoktól független szakértő bizottsá-

gok jelentései is elismerik a probléma társadalmi súlyosságát. 

 

 2.2 A felnőtt lakosság egészségtudatának jellemzői 

 A magyar népesség általános egészségi állapotának, egészségtudatos magatartá-

sának és ezen keresztül vitális státusának megítélése gyakorlatilag már az 1980-as évek 

óta következetesen negatív (Gál, 2008; Kopp et al., 2008). Ez a minősítés alapvetően a 

születési és halálozási arányokon és a morbiditási adatokon alapul, de fontos adat az is, 

hogy Magyarországon a születéskor várható élettartam a nők esetében átlagosan 6 év-

vel, a férfiaknál 7-8 évvel rövidebb, mint a nyugat-európai országokban élőké. 
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 A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársai (Kopp 

és Kovács, 2006) által közreadott eredmények szerint az aktuális egészségi állapot szub-

jektív megítélése az életkor függvényében jelentősen csökken és a nők jellemzően rosz-

szabbnak minősítik egészségi állapotukat, mint a férfiak. Felületes értelmezés alapján az 

önbecslés lehet kritikus komponense a minősítésnek és ezen keresztül a bemutatott 

eredményeknek, de tudnunk kell, hogy ez az adat minden korlátjával együtt a halálozási 

mutatók egyik megbízható prediktora. Az idézett vizsgálat eredményei alapján nyilván-

való az is, hogy a válaszadó anyagi helyzete is hat az egészségi állapot megítélésére, az 

ilyen tekintetben hátrányos helyzetűek nagyobb arányban ítélik kedvezőtlennek egész-

ségi állapotukat. Célkitűzésünk szempontjából lényeges eredmény az, mely szerint az 

iskolai végzettség is szignifikánsan korrelál a pillanatnyi egészségi állapot megítélésé-

vel, a magasabb iskolai végzettségűek nagyobb arányban minősítik egészségüket jónak, 

vagy éppen kiválónak. 

 Az egészségi állapot megítélése a nemek és természetesen a korcsoportok szerint 

is különböző. A krónikus betegségek (például: a magas vérnyomás, a diabetes mellitus, 

az izom- és csontrendszeri betegségek, a depresszió, stb.) megjelölése szignifikánsan 

gyakoribb a felnőtt nők mintáiban, mint a férfiakéban. A válaszok életkori megoszlása 

alapján különös figyelmet érdemel a középkorúak mintája, hiszen ők képviselik a társa-

dalom gazdaságilag legaktívabb rétegét (a fiatal felnőttek várhatóan rövid idő alatt be-

kerülnek ebbe a kategóriába) és ilyen alapon nagyon fontos információ az, hogy egész-

ségi állapotuk milyen mértékben befolyásolja a munkaképességet. A bizonyított statisz-

tikai kapcsolatok az országhatároktól valójában függetlenek, az érintett régió határai in-

kább a gazdasági jellemzők alapján jelölhetők ki. 

A nagyon kedvezőtlen, de jellemző morbiditási és mortalitási adatok tudomá-

nyos elemzése után Kopp és Réthelyi (2004) bevezette a közép- és kelet-európai para-

doxon fogalmát. A szerzők értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy az életkörülmények, 

az egészségügyi szolgáltatások és a gazdasági helyzet bizonyítható, de közel sem biztos, 

hogy kellő sebességű és mértékű javulása ellenére, a középkorú lakosság egészségi álla-

pota folyamatosan romlik. Az viszont nem csupán paradoxon, hanem figyelmezető tény, 

hogy: A halálozási arány ebben a korcsoportban az ezredforduló éveiben nagyobb, mint 

az 1930-as években volt!!! Elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a da-

ganatos betegségek különböző típusai jelölhetők meg vezető halálokként és ezek termé-
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szetesen nem függetlenek a testösszetételtől sem. Mivel a bemutatott statisztikák és a 

gazdasági helyzet kapcsolata bizonyított, már nem is meglepő az, hogy hazánkban a 

nyugati országrészekben (régiókban) élők helyzete és egészségi állapota kissé kedve-

zőbb, mint az ország keleti megyéiben élőké, de még ezzel együtt is messze elmarad a 

legközelebbi nyugati szomszédunkban jellemzőtől. 

 A fiatal felnőtt korosztály egészségi állapotának jellemzéséhez az „Ifjúság 2004” 

(http://www.szmm.gov.hu) országosan reprezentatív felmérés vonatkozó eredményei is 

mérvadóak lehetnek. A közreadott statisztikák tanúsága szerint a válaszadók több, mint 

háromnegyede alapvetően és további 20%-a általában jónak ítéli egészségi állapotát. Az 

egészségi állapotot rossznak minősítők aránya a mintában nem éri el az 5%-ot. Jellemző 

továbbá, hogy az egészségi állapot alapvetően kedvező megítélésén csak kis mértékben 

változtat a szocio-demográfiai adatok figyelembe vétele. A fiatal felnőttek mindennapi 

tevékenységét, munkáját és kikapcsolódását tartós betegség, rokkantság, fogyatékosság, 

vagy súlyos lelki (pszichológiai) probléma a válaszok tanúsága szerint csak vizsgáltak 

2%-nál korlátozza. A bemutatott eredmény, noha kedvező, nincs ellentmondásban a ko-

rábbi bekezdésekben bemutatottakkal. Vitán felül áll, hogy a krónikus betegségek kia-

lakulásában az idő (az életkor előre haladása) egy fontos meghatározó tényező, mivel az 

életkor és főleg az életmód függvényében bizonyítottan csökken a szervezet fiziológiás 

védekező rendszereinek hatékonysága és nő a károsító hatások időtartama. Csupán a pil-

lanatnyilag kedvező, vagy kedvezőnek látszó, de alapvetően a fiatalságra visszavezet-

hető statisztikai adatok ismeretében egyértelműen hibás feltételezés lenne napjaink ifjú-

ságának évtizedek múltán is kedvező egészségi állapota. 

 A modern és főleg a gazdaságilag fejlett társadalmakban egyre inkább az érdek-

lődés középpontjába került az életmód vizsgálata. Ez nem véletlen, valójában társadalmi 

és biológiai szükség (a társadalom önvédelmének egyik meghatározó eszköze). A szak-

emberek között teljes a konszenzus abban, hogy a civilizációs betegségek kialakulásá-

nak hátterében a genetikai adottságok (Yusuf et al., 2004), a környezeti hatások (Egger 

és Swinburn, 1997) és az egészségügyi ellátó rendszer színvonala mellett a mindenna-

pos tevékenység (az életmód) játszik meghatározó szerepet. Hazánk lakosságának élet-

módjához a nemtől és az életkortól függetlenül inkább az egészségtelen jelző illeszthető, 

mint az egészséges. Az egészségtelen táplálkozás mellett meghatározó a hipoaktivitás, a 

csökkent stressz-tűrő képesség, a dohányzás és az élvezeti szerek mértéktelen fogyasz-

 17



tása. Szántó és Susánszky (2006) a leggyakrabban előforduló megbetegedésekre vonat-

kozó laikus hiedelmek elemzése után megállapította, hogy a válaszadók többsége a kia-

lakult krónikus betegségek legfőbb előidézőjeként (direkt okaként) a helytelen szokáso-

kat és az életmód egyéb anomáliáit jelöli meg. A demográfiai háttérváltozók hatásainak 

elemzése után az is kiderült, hogy a férfiak válaszai között az életmód hatása inkább 

meghatározó, mint a nők véleménye szerint. A különböző kérdésekre adott válaszok 

megoszlásában az életkor hatása egyértelműen szignifikáns. A stressz szerepét és nega-

tív, a teljesítményre (szellemire és fizikaira egyaránt) vonatkoztatott egyértelműen káros 

következményeit például, a középkorúak gyakrabban hangsúlyozzák, mint a fiatal fel-

nőttek és ebben a megítélésben nincs jelentős hatása az iskolai végzettségnek. Ezek a 

megállapítások önmagukban is indokolják, hogy az OLEF 2003 (http://www.omszk.hu) 

vizsgálat eredményei közül is idézzünk néhányat. A férfiak közel háromnegyede, a nők 

több, mint kétharmada úgy nyilatkozott, hogy sokat, vagy éppen nagyon sokat tehet 

egészsége megőrzéséért. Az ezredfordulót követően azonban jelentősen nőtt azok ará-

nya, akik ennek az ellenkezőjét állították. Az okok hátterében nem vitatható az egész-

ségnevelés hatása sem. A népesség meghatározó többsége szükség esetén reprodukálja 

az írott és az elektromos média által közvetített információkat, „tananyagként” tisztában 

van azzal, hogy egészsége megőrzéséért az egyén tehet a legtöbbet. Az életmód és az 

életvitel jellemzőiben, napi gyakorlatában azonban, ezen passzív ismeretek az esetek 

többségében már nem jutnak érvényre. Az ismeret és a gyakorlati alkalmazás közötti 

antagonizmus nem kizárólagosan a felnőtt népesség jellemzője. Uvacsek és munkacso-

portja (2006) a budapesti középiskolások mintájában szinte hibátlan válaszokat kapott 

az egészséges táplálkozás kritériumait és összetevőit illetően, de ezzel együtt, vagy ép-

pen ennek ellenére a vizsgáltak testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalma és fi-

zikai teljesítménye a reprodukálható ismeretek alkalmazásának teljes hiányát bizonyítja. 

 A lakosság egészségi állapotát elemző vizsgálatok egybehangzó konklúziója az, 

hogy az általános egészségi állapot romlása és az ebből is eredő funkciócsökkenés sta-

tisztikai kapcsolatban van az életkorral, a nemmel, az iskolai végzettséggel, az egyén 

anyagi helyzetével, a társas (családi, baráti, munkahelyi közösségi) támogatással és a te-

lepülés nagyságával. A kis településeken (az úgynevezett aprófalvakban) élők egészségi 

állapotának további romlása valószínűbb, mint az egyéb településnagyság-kategóriák la-

kosainál. A régiók közül a Nyugat-Dunántúl helyzete a legkedvezőbb. Az egészség tu-
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datos megőrzésének igénye fokozottabb (de nem elegendően magas) a fiatalok, az isko-

lázottak és a jó anyagi körülmények között élők rétegeiben (Gál, 2008). 

 

 2.3 A fizikai aktivitás és az egészség kapcsolata 

 A fejezetben kifejtendő mondanivaló előtt hangsúlyozzuk, hogy az alkalomsze-

rűen végzett fizikai aktivitás már évtizedekkel ezelőtt leírt (Astrand és Rodahl, 1986; 

Cooper, 1968) és újabban megfogalmazott, pozitív és esetlegesen negatív élettani hatá-

sait és következményeit (Klarlund Pedersen és Hoffman-Goetz, 2000; Womack et al., 

2003) ismerjük. A célkitűzésünkből eredően, a szemlézés során azonban azokat a mun-

kákat részesítettük előnyben, amelyek a rendszeres fizikai aktivitás hatásait elemzik, 

hiszen csak ez lehet valóban hatékony. Tovább szűkítjük a lehetséges munkák körét az-

zal is, hogy különbséget teszünk 

 - az egészség megőrzését és/vagy helyreállítását célzó kondíció, és 

 - a fizikai teljesítmény központú (sport) kondíció között. 

Szem előtt tarjuk továbbá, hogy a rendszeres fizikai aktivitás önként vállalt, tudatos te-

vékenység, ilyen módon elkülönítjük a termelő munka (napjainkban általában csökkenő 

mennyiségű) fizikai komponensitől. 

 Általános tendencia az (nemcsak Magyarországon), hogy a preventív, vagy re-

kreatív célzatú fizikai aktivitás mennyisége és gyakorisága jelentősen csökken az élet-

korral (Talbot et al., 2000). Az aktivitás korfüggő csökkenésében természetesen szerepe 

van bizonyos, szükségszerűen kialakuló, biológiai mechanizmusoknak is, de ezek sze-

repe jelentősen kisebb, mint a környezeti hatások eredményeként kialakuló motiváció 

csökkenésé. 

 A napjainkban fejlett egészségkultúrájú társadalmaknak minősülő országokban 

sem volt egyszerű és olcsó a legtöbb esetben csak kívánatosnak minősülő státus elérése. 

A rendszeres fizikai aktivitáshoz alapvetően szükséges feltételek (az elérhető életszín-

vonalnak megfelelő jövedelem és szabadidő, a motiváció, stb.) biztosítása mellett, vagy 

kedvezőbb esetben azzal párhuzamosan, akár „presszió árán” is elfogadtatták a lakos-

sággal azt, hogy az egészség pénzben pontosan kifejezhető és kifejezendő érték és meg-

őrzése alapvetően az egyén feladata. A mentális nevelés (vagyis a belső feltételek ki-

alakítása) további lépcsője volt az, hogy tudatosítsák az emberekben azt is, hogy egy-

egy fizikailag aktív közösséghez, klubhoz való tartozás szinte státusszimbólum és ezt az 
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életkor, a nem, a pillanatnyi fizikai állapot, vagy az emberfajtákhoz való tartozás nem 

korlátozhatja. Szerencsésebb azonban az, ha a hasonló külső és belső feltételekkel ren-

delkező egyének alkotnak ilyen közösségeket (Teers, 2001). 

 A befektetett összeg megtérülése és a kialakított programok hatékonysága azon-

ban több tekintetben is elmaradt a várakozástól még azokban az országokban is (példá-

ul: Kanada, Finnország, Ausztrália, USA), melyekben az előző bekezdésben összefog-

lalt feltételeket a saját megítélés szerint biztosították (Katzmarzyk, 2007). A statisztikai 

adatok tanúsága szerint a megjelölt országokban a népesség rekreatív célzatú fizikai ak-

tivitása, országonként különböző mértékben ugyan, de nőtt (a direkt adatok tanúsága 

szerint az inaktívak aránya csökkent) 1990 és 2002 között. A legnagyobb változást 

Finnországban tapasztalták. A paradoxon az, hogy a megfigyelési időszakban az elhí-

zottak népességen belüli aránya mind a négy országban szignifikánsan nőtt (Statistics 

Canada, 2002; Ham et al., 2004; Australian Bureau of Statistics, 2003; Helakorpi et al., 

2002). Más elfogadható magyarázat hiányában a vizsgálók indirekt következtetése az, 

hogy a megfigyelési időszakban a fizikai aktivitás alkalmankénti terjedelme, vagy a pe-

riódusonkénti gyakorisága csökkent olyan mértékben, amely már korlátozza az elvár-

ható hatás kialakulását. Az USA és Kanada esetében felmerült az is, hogy megváltozott 

a korábbiakban hatékonyabb aktivitás profil. E két országban a válaszadók preventív cé-

lú fizikai aktivitásként jelölték meg az egyre népszerűbb, de intenzitásában nagyon mér-

sékelt kertészkedést is. Alapvetően a gazdasági és nem a terhelés-élettani szempontok 

figyelembe vételével (de inkább kihasználásával”) újabb „divatsportok” jelentek meg, 

amelyek gyorsan népszerűek lettek, de bennük az aerob komponens kevés, így hatásuk 

is csak mérsékelt. 

Az élettani teljesítménnyel (VO2max, fizikai teljesítmény/oxigénfelvétel, szérum 

tejsav koncentráció, stb.) jellemzett kondíció mérése lényegesen költségesebb és egyben 

időigényesebb, mint a fizikai aktivitás jellemzőinek becslése, amely nagyon gyakran 

szubjektív elemeket is tartalmaz. A pontosabb megítélés érdekében azonban szükséges 

tehát a két módszer együttes alkalmazása és becslő nomogramok előállítása (Pechar és 

Ng, 1992; Swain és Leutholtz, 1997). Amennyiben az egészség megőrzését és/vagy 

helyreállítását célzó kondíció fogalmát a kardio-respiratorikus és/vagy az izomrendszer 

teljesítményével azonosítjuk az előző bekezdésben tárgyalt eredmények bemutatott ala-

kulása inkább szükségszerű, mint meglepő. Bonen és Shaw (1995), valamint Talbot és 
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munkatársai (2000) különböző életkorú, nem sportoló felnőttek mintáinál igazolták, 

hogy e két mérhető élettani teljesítmény szorosan korrelál a leadott fizikai teljesítmény-

nyel, tehát gyakorlati alkalmazásának korlátja nincs. A kapcsolati mérőszámok általá-

ban szorosabb együttjárásra utalnak az átlagos fizikai aktivitású csoportokban, mint a 

hasonló naptári életkorú sportolók (a szerzők egy 22 évig tartó hosszmetszeti vizsgálat 

eredményeiről számoltak be!) szelektált mintáiban (Trappe et al., 1996), annak ellenére, 

hogy a sportolók csoportjában az oxigénfelvétel is és az izomteljesítmény is természete-

sen szignifikánsan nagyobb volt minden összehasonlítható korcsoportban, mint a nem 

sportolókéban. 

 Az abszolút aerob teljesítmény és az izomerő növekedése a pubertás- és a fiatal 

felnőttkor között szinte drámai (Malina, 1996; Hood, 2001), majd ezt követően a válto-

zás sebessége csökken, de a növekedés szerencsés esetben fenntartható 28-30 éves kor-

ig (Astrand és Rodahl, 1986; Dempsey, 2006). Ezt követően az egyén habituális fizikai 

aktivitása függvényében csökken. Az egészség megőrzését és/vagy helyreállítását célzó 

kondíció kialakításakor és fenntartásakor a cél tehát nem lehet más, mint az élettani 

funkciók korfüggő csökkenésének a mérséklése. Saltin és Rowell (1980) megfogalma-

zása szerint ez nehéz feladat, elhatározást, kitartást és nem utolsó sorban rendszeres fi-

zikai munkavégzést igényel. A leállás következményei ugyanis gyorsan kialakulnak és 

az életkortól függetlenül markánsak (Bouchard és Shephard, 1994). 

 A bemutatottak alapján könnyen kialakulhat az a vélemény, mely szerint a  rend-

szeres fizikai aktivitás egy univerzális és minden egyénnél egyformán hatékony eszköze 

a prevenciónak is és a hipoaktivitásra visszavezethető következmények kezelésének is. 

Szem előtt kell tartanunk azonban, hogy a rendszeres aktivitás indukálta adaptációs vá-

laszok individuális variabilitása jelentős. A kanadai Bouchard által vezetett munkacso-

port (1998) ezzel kapcsolatosan szemléletes és egyben figyelmeztető eredményeket kö-

zölt. A vizsgálók 20 hetes aerob terhelés hatásait elemezték a maximális oxigénfelvétel 

növekedésére, eredendően ülő foglalkozású és átlagos fizikai aktivitású, de egészséges 

felnőtteknél. A minta elemszáma imponálóan nagy volt (N = 742). Az elismert szakem-

berek által megtervezett és vezetett program ellenére az abszolút aerob teljesítmény 

(l·min-1) növekedése 0 és több, mint 1 liter között változott. A tapasztalt jelentős kü-

lönbségekben, a nem, az életkor, vagy az antropológiai variabilitás hatása nem volt szig-

nifikáns. A maximális aerob teljesítmény, vagy az aerob teljesítmény változása mellett 
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hasonlóan nagy biológiai variabilitást tapasztaltak a program előtt és után mért szérum 

zsírsavszintben, a szubmaximális pulzusban és a terhelés indukálta vérnyomás vála-

szokban is (Bouchard és Rankinen, 2001). Ezek, a szerzők által genetikai hatásként (kü-

lönbségként) minősített eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a kardio-respira-

torikus rendszer teljesítményének növelését célzó programok hatásainak elemzésekor 

nem elegendő csupán a változások elemzése, szükséges minősítenünk a kiindulási érté-

keket is, továbbá a válaszok variabilitását is. Néhány hazai spiroergometriai laboratóri-

umban (Frenkl et al., 1998; Mészáros et al., 1997; Pucsok et al., 2009) a fentiek mellett 

minősítési szempont a leadott fizikai teljesítmény változása is. A szerzők genetikai ha-

tásra utaló fogalmazásával azonban nem biztos, hogy egyet kell értenünk. A szükséges 

adatok hiányában az állítást (véleményt) cáfolni nem tudjuk, de megítélésünk szerint 

nem zárható ki az sem, hogy az oxigénfelvétel alapján „nem válaszolók” csoportjában 

esetleg az alkalmazott terhelési protokoll nem volt adekvát. 

 A hipoaktivitás és a következményesen kialakuló túlsúly és elhízottság, direkt, 

az életminőséget rontó következményei mellett nem másodlagosak az állapot pszicholó-

giai következményei sem. Az elhízott és csökkent, vagy mérsékelt fizikai teljesítőképes-

ségű iskolásokat még a relatíve súlyos megkülönböztetés is sújtja. Néhány társadalom-

ban a kirekesztő magatartás már a fiatal felnőtteket is érinti, vagy érintheti (Spielberger 

et al., 1983). A szociális kapcsolatteremtés nehézsége akár egy tudatos súlymegtartó té-

nyező is lehet, de nagyon gyakran szerepet játszik a különböző testtömegcsökkentő 

programok után a visszahízásban is. Gyakran előfordul azonban ezek ellenkezője is. A 

kerekded, pirospozsgás fiatal felnőttek állandó jókedvvel szórakoztatják környezetüket, 

mintha másként nem is lennének elfogadottak (Füredi, 2007). 

 

 2.4 Edzéselméleti és terheléses élettani megfontolások 

 A fejezet gondolatmenetének középpontjában az a bonyolult kérdés áll, hogy mi-

lyen mennyiségű és gyakoriságú fizikai terhelés szükséges és egyben elégséges a terve-

zett élettani adaptáció, testösszetétel változás és fizikai teljesítmény-növekedés kialakí-

tásához. Az alapelv az, hogy a rekreációban és a rehabilitációban az alkalmazott terhelés 

legyen döntő mértékben aerob úgy, hogy a társuló intenzitás tartósan közelítse meg az 

aerob-anaerob átmenetet. Ilyen módon biztosítható a legnagyobb hatékonyság. Labora-

tóriumi vizsgálatban ennek biztosítása nem jelent nehézséget, hiszen a légzésszám és a 
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pulzusszám, a terheléses gázcsere hányados, a légzési anaerob küszöb (a felsorolt mérő-

számok mind) az aerob-anaerob átmenet indirekt jellemzői (American Heart Associa-

tion, 1975; Howley és Franks, 2003) és a terhelés folyamatában nagyon rövid idősza-

konként (30s, 15s, vagy akár 5s), megbízhatóan regisztrálhatók is. A Polar órák általá-

nos hozzáférhetőségét és elterjedését követően, a gyakorlatban, tehát a pályaterhelések 

alkalmával a trénerek is és a vizsgáltak is nagyon gyakran alkalmazzák a pulzustörés-

pontot kritikus mutatóként. Ekblom és munkatársai (1968) korai megállaítása szerint a 

pulzustöréspont időpontjában az energiatermelés anaerob komponense már jelentős, te-

hát ez a becslés túlterheléshez, vagy az eredetileg tervezettnél jelentősen nagyobb inten-

zitáshoz vezethet. Howley és Franks fogalmazása az előzőnél szigorúbb, az eljárás sú-

lyos szakmai hiba, mert a laktátküszöböt (a vér tejsavszint növekedésében a sebesség-

változást) már percekkel korábban elérte a vizsgált. Amennyiben mégis a terhelés alatti 

pulzus az aerob energiatermelés becslése, szerencsésebb, ha a laboratóriumban megha-

tározott terheléses gázcsere hányadoshoz (RER), vagy légzési anaerob küszöbhöz tarto-

zó pulzust (pontosabba egy viszonylag szűk pulzustartományt) jelöljük meg tréningpul-

zusként. Hosszú ideig, tehát például a program teljes időtartama alatt azonban, ezt az 

értéket sem tekinthetjük valid referenciának, mivel az adaptáció eredményeként az ae-

rob-anaerob átmenet is és a pulzustöréspont is értékelhetően változik. Amennyiben ha-

tékonyan dolgoztunk, mindkét kitüntetett érték a korábban meghatározottnál nagyobb 

intenzitásra esik. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon összetett okok miatt nőt az oxi-

génfelhasználás gazdaságossága, hatásfoka (Sjodin és Svedenhag, 1985; Holloszy és 

Kohrt, 1995). 

 A sportolók terhelhetőségének a megalapozásakor és fizikai teljesítményük nö-

velésekor leggyakrabban a gyakorlatokkal „megtámadott” szervrendszer a szív és a vér-

keringés, azaz a perctérfogat növelése. Ez a rekreáció gyakorlatában sem kevésbé hang-

súlyos feladat, de több szakember (Dempsey et al., 1996; Haskell, 1994; Skinner et al., 

2001) megítélése szerint fontosabb, tehát a gyakorlati munkában prioritást élvez a lég-

zőrendszer teljesítményének a növelése. Az idézett szerzők gondolatmenetében az a ve-

zető momentum, hogy a kardiális adaptáció folyamata kezdetben gyorsabb, mint a lég-

zőrendszeré. A szubmaximális terhelés alatti nagyobb pulzustérfogat és a kezdeti érték-

hez viszonyított, kevésbé frekvens pulzus már néhány hét rendszeres terhelés után mér-

hető, de a légzési perctérfogat növelése ennél lassúbb folyamat. Az eltérő adaptációs se-
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bességek hátterében az feltételezhető, hogy a terhelés-indukálta légzési térfogat növelé-

se helyett a kezdők leggyakrabban a légzésszámmal kompenzálnak. Ilyen körülmények 

között meredeken csökken az oxigénkihasználási százalék (FO2), tehát kevésbé nő az 

abszolút és a relatív aerob teljesítmény és gyorsan kialakul az aerob-anaerob átmenet és 

csökken a munkavégzés intenzitása. Az igényeknek megfelelő, fiziológiás légzési tech-

nikát jelentősen korlátozza a légzőizmok és a belégzési segédizmok viszonylagos fejlet-

lensége is, de nem kisebb a hatása a terhelés alatti helytelen testtartásnak sem. Ez utóbbi 

leggyakrabban abban nyilvánul meg, hogy az ilyen területen gyakorlatlan ember álta-

lában felhúzott vállakkal, akaratlanul megfeszített felsővégtag- és törzsizomzattal próbál 

teljesíteni. A megfelelő, vagy éppen már elfogadható légzéstechnika kialakítása hosszú 

időt igényel, ebben a folyamatban a technikai végrehajtásból eredően nagyon kedvező a 

gyors és mellúszás, valamint az evezés. 

A nem sportoló, de fizikailag aktív, fiatal felnőtteknél az 1,2-1,4 liter·kg-1 relatív 

légzési perctérfogat kívánatos és egyben elérhető, de a program kezdetén a többségnél 

nem jellemző. A középkorúak csoportjaiban az 1,0 liter·kg-1 tekintendő olyan határér-

téknek, amely esetén a tartós aerob terhelés folyamatosan fenntartható. A megkívánt, 

terheléses légzési térfogat és perctérfogat kialakításához szükséges időtartam és az ezen 

idő alatt végzett terhelés (mint feltétel) hatása már önmagában is mérhető, például a lég-

zési anaerob küszöb későbbi kialakulásában (Ekblom et al., 1968; Green és Patla, 1992; 

Loat és Rhodes, 1993). 

A sportolóknál elérhető maximális kardio-respiratorikus és metabolikus adaptá-

cióban az öröklődöttség hatását átlagosan 25%-nak minősítik a vizsgálók (Bouchard et 

al., 1992; Modrek és Lee, 2002). Nem kétséges, hogy a nem sportolók között is vannak 

a fizikai terhelés ingereire jól válaszolók és kevésbé válaszolók (az angol nomenklatúra 

szerint: responders and non-responders), de az egészség megőrzését, vagy helyreállítá-

sát célzó fizikai aktivitásban ennek jelentősége olyan csekély, hogy akár el is tekinthe-

tünk e hatástól. A genetikai meghatározottság (a sportolók mintáiban az ilyen alapú al-

kalmasság) hatása elsősorban nem az adaptáció sebességében jut érvényre, hanem a ki-

alakítható változások mennyiségében (Rankinen et al., 2004) és a terhelés folyamatában 

szükségszerűen kialakuló küszöbök megjelenési idejében (Rico-Sanz et al., 2004). Az 

egészség és a munkaképesség megőrzését célzó aktivitásban a kedvező genetikai háttér 

természetesen nem hátrány, de a megcélzott (a tartósan elérendő) teljesítmény szem-
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pontjából nem meghatározó. Az ehhez szükséges teljesítményszintet minden egészséges 

ember elérheti (Bouchard, et al., 1995), amennyiben pszichológiai háttere (elhatározása 

és kitartása) stabil. 

Az alkalmazható edzésgyakoriságot és terjedelmet, tehát azt az ingersorozatot 

amely még hatékony, de nem okoz letörést, csak a fenti ismeretek és a restitúció jellem-

zőinek ismeretében lehet becsülni a sportolóknál is és rekreációban is. Napjainkban már 

nem lehet vita témája az, hogy az adaptáció nem a terhelés alatt, hanem a megnyugvás 

fázisában alakul ki (McGuire et al., 2001; McCarthy et al., 2002). A megnyugvás sebes-

sége viszont ugyanolyan adaptációs mechanizmusok kontrollja alatt áll, mint a különbö-

ző szervrendszereké. Az időviszonyok az egyénre jellemzőek, de nem konstansak. Vál-

tozásában az adaptáció mellett az aktuális kondíció szerepe is meghatározó. A nem 

sportolóknál célszerű tehát az alkalmankénti nagyobb terjedelemmel (70-80 perc aerob 

edzés) és a gyakorisággal operálni. Wilmore és munkatársai (2001) becslése szerint az 

egészséges, nem versenysportolók a heti 3-4 gyakoriságot még általában maradéktalanul 

feldolgozzák. Ezek az eredmények nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy bizonyos 

személyeknél vagy csoportoknál a korábban hosszú ideg alkalmazott kisebb gyakoriság 

és az alkalmankénti rövidebb terjedelem (időlegesen) hatékonyabb, mint amely a több-

ség számára napjainkban javasolt (Hermansen és Wachtlova, 1971; Saltin és Rowell, 

1980; Perrault és Turcotte, 1994). Az alkalmankénti 25-30 perc terjedelem, melyet még 

az 1980-as években is általánosan elfogadottnak tekintettek a vizsgálók (Andersen és 

Godfrey, 1971; Berg és Bjure, 1974; Bar-Or, 1983) napjainkban már a gyermekeknél is 

és a fiatal felnőtteknél is egyértelműen kevés. Az idő függvényében ugyanis jelentősen 

módosult felfogásunk a szabadidősportban elérendő célok és az alkalmazható eszközök 

és módszerek tekintetében, de nem változtak az alapvető edzéselméleti elvek és az al-

kalmanként szükségszerűen végrehajtandó feladatok (ACSM, 1998; Dobozy, 2002). 

Nem mellőzhetők azok a programösszetevők, amelyek a résztvevők motivációját hiva-

tottak fenntartani, továbbá alapvetően szükségesek a sérülések megelőzése érdekében 

(általános bemelegítés), vagy a fő részben kiváltott hatások növelése céljából (leveze-

tés). Ezek az órarészek intenzitásukban és fiziológiai hatásaikban jelentősen eltérnek a 

fő részétől (de mégsem elfecsérelt idők), annak ellenére, hogy a javasolt limitált terje-

delem mellett a fő részt jelentősen csökkentik. Az alkalmankénti 25-30 perc csak abban 

az esetben fogadható el követendőnek, amennyiben a fő rész tiszta terjedelmét jelenti. A 
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rendelkezésre álló idő alatt a keringési rendszer állóképességének a fejlesztése a hang-

súlyosabb (ez az alapvető cél) és csak ezt követően lehet feladat a harántcsíkolt izmok 

kitartásának a fejlesztése, az erő, a hajlékonyság, vagy az anaerob teljesítőképesség nö-

velése. A hozzáférhető ismeretek nagy mennyisége ellenére, gyakran a sportolók táplál-

kozása sem tekinthető optimálisnak és ez bizonyítottan (nemcsak Magyarországon) egy 

jelentős teljesítményt korlátozó tényező (Ránky és Miltényi, 2005; Calfee és Fedale, 

2006). Míg a sportolók táplálkozását, kevés kivételtől eltekintve, a nem kellő figyelem 

és szakmai körültekintés jellemzi, a rekreációban és az egészség megőrzésében gyakran 

az ellenkező végletről számolnak be a trénerek és a vizsgálók. A gyors hatás elérése ér-

dekében és/vagy a minimálisan szükséges információk hiányában a résztvevők egy ré-

szénél a táplálkozási szokások és az életvitel súlyos anomáliái alakulhatnak ki (Smith-

Rockwell et al.. 2001). Ezt a bekezdést tartalma alapján nyugodtan sorolhattuk volna a 

2.3 fejezetbe is. A viselkedés megváltozásának gyűjtő neve az ortorexia, amely fogalom 

tartalma a legszemléletesebben, az egészséges táplálkozás „túlhajszolásaként” fordítha-

tó. A vizsgálók egy csoportja egyértelműen a pszichológiai betegség kategóriájába so-

rolja. 

A viselkedés egyik karakterisztikus jellemzője, hogy az érintett személy valójá-

ban egyetlen rendelkezésre álló, a korábbiakban elfogadott táplálékot sem talál „kellően 

egészségesnek”. Naponta rendszeresen órákat tölt (valójában teljesen feleslegesen) az 

általa megfelelőnek ítélt élelmi anyagok felkutatásával és beszerzésével, de ennek elle-

nére a végre elfogadott élelmiszerek biológiai értéke (aminosav összetétele, tápanyag, 

nyomelem, vitamin, stb. tartalma) nem megfelelő. Tartós alkalmazás esetén ez anomália 

nagyon gyakran súlyos hiánytünetekhez, hiánybetegségekhez (relatív malnutritohoz ve-

zet, vagy vezethet. Az ortorexia további következménye, hogy az elfecsérelt idő függvé-

nyében az egyén szociális kapcsolatai sérülnek, gyakran még a korábban harmonikus 

családi kapcsolatok változatlansága mellett is kialakul a magány, a depresszió és ami 

még súlyosabb, mindezen következményeket az elkezdett fizikai aktivitás rovására írja 

a beteg. Az állapot szakszerű kezelése természetesen ugyanolyan fontos és szükségsze-

rű, mint a hipoaktivitásé és elhízottságé. 

 2.5 Az irodalmi áttekintés alapján megfogalmazható következtetések 

 Az utóbbi évszázadban a társadalmi és gazdasági változások sebessége nagyon 

gyors volt (ez fenntartás nélkül pozitívnak minősítendő) és e hatások kompenzálására a 
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spontán biológiai védelem nem is épülhetett ki. A gazdasági és életmód-változásoknak 

sajnos vannak olyan negatív következményei is (például a depózsír mennyiségének a 

kóros növekedése), amelyek ellen Homo Sapiensnek mai ismereteink szerint nincs is 

genetikailag meghatározott védelme, tehát valójában nincs is ami alkalmazkodjon a 

megváltozott feltételekhez. 

 Két-három évtizeddel ezelőtt a felsőfokú intézményekben tanulók rétege humán-

biológiailag is (magasabb termet, kisebb testtömeg, kevesebb testzsírtartalom) és az 

életmód alapján is a fiatal felnőtt lakosság szelektált rétegét képviselték. A jelentősen 

megváltozott felsőoktatási beiskolázási rendszer (az utolsó 10 évben közel kétszeresére 

nőtt, de a társadalom igénye és felvevő képessége ismeretében már akkor is túlzottnak 

tekinthető hallgatói létszám) egyik következményeként azonban ezek, a többalapú meg-

közelítés alapján pozitív tartalmú különbségek az egyetemisták mintáinál már nem bizo-

nyíthatók. 

 Függetlenül a népesség nemi, életkori, iskolázottsági stb. megoszlásától, az ez-

redfordulót megelőző évtizedtől kezdődően a legnagyobb betegség-kockázat a hipoak-

tivitás, a test zsírtartalmának gyors növekedése és ezen keresztül az egyén vagy a cso-

port vitális státusának a csökkenése. Ez az általánosan jellemző folyamat csak tudatos, 

társadalmi beavatkozással (amely köztudottan nem olcsó) mérsékelhető és a kialakított 

program minden erőfeszítés ellenére csak kevés országban volt hatékony (Thorkild és 

Sorensen, 1997). A változtatás folyamatában az orvosoknak, az egészségügyben dolgo-

zóknak, a testnevelő tanároknak és a rekreációs szakembereknek nem csupán végrehajtó 

szerepe van, alkotóan részt kell venniük a megelőző és a gyógyító programok elméleti 

megalapozásában és tervezésében is. 

 Magyarországon a népességet jellemző átlagos egészségi állapot kritikusan rossz 

(az EU tagállamai közül az egyik legrosszabb), annak ellenére, hogy a populációban 

vannak kedvezőbb helyzetben lévő rétegek is. A fiatal felnőtt lakosság meghatározó há-

nyada elfogadja az egészség megőrzésének társadalmi és egyben individuális fontossá-

gát, ismeri az alapvetően az egyén felelősségi körébe tartozó feladatokat, lehetőségeket 

és alkalmazható módszereket és ismeri a lehetséges következményeket is . Az ismeret 

és a gyakorlat (életmód, életvitel) azonban a többségnél, pillanatnyilag kibékíthetetlen 

ellentétben van egymással. 
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 A rendszeres terhelés-indukálta élettani teljesítmény és testösszetétel változás in-

dividuális variabilitása jelentős. Ez a hatékony felkészítési program összeállításakor és a 

válaszok regisztrálásakor egyaránt figyelembe veendő, valós különbség. A személyi ed-

ző alkalmazása Magyarországon pillanatnyilag nem lehet általános megoldás, ez csak 

kevesek lehetősége. 

 Az egészség megőrzését célzó fizikai aktivitás és a sportedzés eszközei alapve-

tően azonosak, de a végrehajtás folyamatában, az edzéselméleti és módszertani hangsú-

lyokban nemcsak az eltérő célok függvényében vannak jelentős különbségek is. Amivel 

a versenysportban soha nem lehet nyerni (a valódi vagy látszólagos steady state-ben tar-

tósan leadott teljesítmény), az a rekreációban és az egészség megőrzésében a „csúcs” és 

egyben a megvalósult cél. A cél eléréséhez a javasolt terjedelem csak mérsékelten, a 

gyakoriság és az intenzitás viszont jelentősen kisebb, mint a sportolóknál általánosan al-

kalmazott. A szabadidő aktív eltöltésekor nem ritkán olyan tevékenységek (vízi gim-

nasztika, lovaglás, tánc, túrizmus stb.) is a terhelés nagyon hatékony eszközei, amelyek 

a versenyzők felkészítésében jobb esetben is csak kiegészítő eljárások. 

 A tények és tényezők, az eszközök és módszerek bemutatásához felhasznált köz-

lemények modernek, de a megvalósítás ma is használható receptje, a követendő intelem 

azonban már több évszázada rendelkezésre áll. Gracián (1601-1658) javasolja: A meg-

lévő „nem”-hez keresd meg ügyesen az „igen”-t, hiszen a legtöbbször azért nem érünk 

el valamint, mert nem törekszünk rá. 
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3. fejezet. ANAYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

Bevezetés 

 A kinantropometriai vizsgálatot az első megjelenése óta (1975) már többször 

módosított Helsinki Nyilatkozat humán adatfelvételre vonatkozó előírásait és javasla-

tait (WMA, 1996) szem előtt tartva végeztük. Következetesen betartottuk az önkéntes-

ségre vonatkozó kritériumot, még abban az esetben is, ha ez nyilvánvalóan csökkentette 

a tervezett minták elemszámát. A hallgatókat tájékoztattuk a vizsgálat céljáról, mene-

téről és a mért adatok felhasználásának módjáról. Tudatosítottuk velük, hogy az ada-

tokat a név, a születési dátum és más azonosítást biztosító információ nélkül használjuk 

fel a továbbiakban. Az eredmények bemutatásakor az egyén felismerhetően nem jelenik 

meg és az adatlapon feltüntetett név csupán a morfológiai és a motorikus jellemzők sze-

mélyenkénti azonosítását szolgálja. Igény szerint a perforált adatlapról a teljes kitöltés 

után nevüket leválaszthatták. Tudatosítottuk a hallgatókkal továbbá azt is, hogy a rész-

vételüket a vizsgálat bármely szakaszában, következmények nélkül megtagadhatják. 

Az adatlap vonatkozó részeinek kitöltésével az önkéntességet kinyilvánítottnak 

tekintettük, tehát aláírást nem kértünk. Tájékoztattuk őket továbbá, hogy amennyiben 

valakit az adatok szakmai értelmezése is érdekel, a következő testnevelés órán (a szük-

séges számítások elvégzése után) a szakképzett humánbiológus által adandó egyénen-

kénti (szóbeli) jellemzés lehetőség biztosított. A vizsgálat non-invaziv jellegéből adódó-

an a területileg illetékes Tudományos Etikai Bizottság véleményezése és hozzájárulása 

nem volt szükséges. 

 

 3.1 Vizsgált személyek 

 Célkitűzésünk megvalósítására és kérdéseink megválaszolására a Semmeleweis 

Egyetem négy karáról és két műszaki egyetemről szerveztünk vizsgáltakat 2007-ben és 

2008-ban (N = 2156) a szorgalmi idő klimatikusan megfelelő periódusában. Az össze-

hasonlításban kontroll csoportként szereplő minták kiválasztásakor tekintettel kellett 

lennünk a képzési program sajátosságaira, a testnevelő tanárok aktív együttműködésére 
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a szervezés folyamatában, a testnevelés mint tevékenység (tehát nem tantárgy) presz-

tízsére (órarend szerinti besorolására) az adott intézményben, továbbá a fizikai teljesít-

mény jellemzésére használt 800m futás próba végrehajtásához szükséges feltételek (pá-

lyák) hasonló minőségére is. A mintválasztás évfolyamonkénti korlátozását a két nem 

fizikai aktivitás orientált intézményben, a kötelező testnevelés, mint tantárgy tanrend 

szerinti óraszáma indokolja. 

 A vizsgált személyek nem, évfolyam és intézmény szerinti megoszlását az 

1.táblázatban foglaltuk össze. 

 A vizsgálati csoportot az Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi és a 

Gyógyszerésztudományi Kar első és másodéves hallgatói jelentik. A három karon a kö-

telező testnevelés időtartama 90 perc oktatási ciklusonként. A különböző okok miatt 

mulasztott órákat a hallgatóknak a testnevelők által meghatározott időpontban pótolniuk 

kell. A vizsgált hallgatók között az igazolt versenyzők száma olyan kevés, hogy önálló 

csoportba rendezésüket a kis elemszám kizárta. Ezek a hallgatók sportminősítésük alap-

ján a testnevelés órákon való részvétel alól felmentést kaptak. A három karon a külön-

böző okok miatt felmentett első és másodéves nők száma a vizsgálati periódus alatt 26 

fő volt, a férfiaknál ez az abszolút gyakoriság 23. A tanulmányi osztályok rendelkezésre 

bocsátott statisztikái alapján a teljes hallgatói létszámhoz (nők = 764 és férfiak 468) vi-

szonyítva ezek a relatív gyakoriságok: nők = 3,40% és férfiak = 6,64%. A mintákat, mi-

vel rendszeres fizikai aktivitásuk a jellemző többséget képviseli, mindkét nemben „át-

lagos fizikai aktivitásúnak” minősítettük, de hangsúlyozzuk, hogy Sághi és munkatársai 

(2002) eredményei szerint a fiatal felnőtt lakosság aktivitásának gyakorisága, rendsze-

ressége, alkalmankénti terjedelme és intenzitása nem éri el a biológiailag kívánatos, te-

hát a valódi adaptációt eredményező (Green, 2007) szintet. A korrekt megítélés szerint 

tehát ezek a hallgatók valójában hipoaktívak. A három orvostudományi karon 520 nő és 

355 férfi (összesen = 875 fő) alkotja a mintát. A nemenkénti különbség (abszolút gya-

koriság) majdnem pontosan megegyezik az intézményben jellemző, valós nemenkénti 

arányokkal. A vizsgált minta az első és másodéveseket 71,02%-ban reprezentálja. Az 

egészség, mint érték, a fizikai aktivitás, mint a prevenció és rehabilitáció eszköze tuda-

tos elfogadása e hallgatók esetében a képzési programból automatikusan adottnak te-

kintett. Feltételeztük továbbá, hogy elméleti ismereteik jelentősen meghaladják a kor-

osztályt jellemző átlagot. 
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 Az összehasonlításhoz egy, az előzőekben leírt minősítés szerinti átlagos fizikai 

aktivitású és egy fizikailag aktív, kontroll csoportot választottunk mindkét nemben. Az 

átlagos fizikai aktivitású (valójában tehát hipoaktív) kontroll csoportba a Budapesti Mű-

szaki Egyetem és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatóit rendeztük. A test-

nevelés e két intézmény hallgató számára is kötelező (hasonlóan a Semmelweis Egye-

temen kialakult gyakorlathoz, oktatási ciklusonként 90 perc). E két felsőoktatási 

intézményben óraszervezési különbség az, hogy a hallgatók nem az általános testne-

velési programban vesznek részt, hanem az egyéni igény és az intézményi lehetőség 

szerint sportágat választanak. Az akkreditált képzési célból és a programból eredően ná-

luk a rendszeres fizikai aktivitás szükségessége nem tekinthető automatikusnak, de fel-

tételezzük, hogy az általános műveltség részeként megjelenik. Az elemszám korlátok 

miatt a minősített sportolók elkülönítése ebben a mintában sem látszott célravezetőnek. 

A Helsinki Nyilatkozat (WMA, 1996) vonatkozó előírásai értelmében az adatfelvételt a 

megjelent sportolóknál is elvégeztük, de az összehasonlíthatóság érdekében jellemző-

iket a mintában nem használtuk A műszaki irányultságú hallgatók mintájában 304 nő és 

327 férfi (összesen = 631) szerepel. 

 

1. táblázat. A vizsgált személyek nem, évfolyam és intézmény szerinti megoszlása 
 

Évfolyam I. II. Együtt 
 Orvosi egyetem (MU) 
Nők 269 251 520 
Férfiak 178 177 355 
 Műszaki egyetem (TU) 
Nők 153 151 304 
Férfiak 157 170 327 
 TF hallgatók (TF) 
Nők 153 148 301 
Férfiak 176 173 349 

 

 Fizikailag aktív kontrollként szerepelnek a mintánkban a Semmelweis Egyetem 

Testnevelési és Sporttudományi Karának hallgatói, akiknél az egészségérték eredendő 

elfogadását szintén adottnak tekinthetjük. A vizsgált hallgatók a BSc szintű (tehát alap-

képzés) testnevelő-edző, testnevelő-gyógytestnevelő, rekreáció-egészségfejlesztő és a 

humánkineziológia szakon végzik tanulmányaikat. Napi programjukban a szervezett fi-

zikai aktivitás átlagosan 120 percet jelent. Az aktív órák meghatározó többségét az óra-
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rend szerinti gyakorlati órák képviselik. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert a tan-

óra céljából eredően nem az intenzitás (a kondícionális képességek fejlesztése) a meg-

határozó, hanem az előírt mozgásanyag elsajátítása. Aktivitásuk kisebb része az egyé-

nenként jelentősen különböző mennyiségű (nem a szak által szervezett), de szaktanár ál-

tal felügyelt gyakorlás. A fogalom általunk korábban deklarált tartalma alapján tehát ők 

sem tekinthetők sportolóknak, de fizikailag aktívaknak igen. Az aktív kontroll csoport-

ban 301 nő és 349 férfi (összesen = 650) morfológiai és funkcionális jellemzői állnak 

rendelkezésünkre. 

 

 3.2 Alkalmazott módszerek 

  3.2.1 A morfológiai alkat jellemzése 

 A testalkat (a konstitúció, a morfológiai alkat, a testi felépítés) az egyén öröklött 

és szerzett, alapvető tulajdonságainak olyan összessége, amelyet részben a génkonstellá-

ció, részben a méhen belüli és a méhen kívüli életben érvényesülő hatások alakítanak ki. 

A felnőtt ember morfológiai alkatát az öröklött adottságok manifesztációja nyomán a 

környezeti hatásokra kialakuló alkalmazkodási folyamatok együttese eredményezi, me-

lyet fenotípusnak nevezünk. A fenti értelmezés szerint azonban a fiatal felnőttek testi 

felépítése és testösszetétele ismeretében következtethetünk az elmúlt években jellemző 

életmódjára is. Az alkattípus, a testi felépítés elterjedten alkalmazott vizsgáló módsze-

reit még napjainkban is az antropometriai adatok ismeretén alapuló eljárások képviselik. 

Jelentős előnyük az antropometriai adatok felvételéből is eredő objektivitásuk és repro-

dukálhatóságuk, valamint a számítógépes adatfeldolgozás lehetőségéből eredő gyorsa-

ságuk. Az adatfeldolgozás sok esetben egyszerű kézi kalkulátorral vagy nomogrammok 

alkalmazásával is elvégezhető. 

 A Kretschmer (1965) által leírt, de meghatározásában és minősítésében több 

szubjektív elemet is tartalmazó típusokhoz humánbiológiailag nagyon hasonló alkattí-

pusok elkülönítésére szolgál Condard (1963) módszere, amely eljárás az antropometriai 

szomatotipizáláshoz (kidolgozói: az amerikai Heath és Carter, 1967) hasonlóan, szintén 

csak testdimenziók ismeretét feltételezi. Conrad két fejlődési irány (tulajdonság, vagy 

morfológiai jelleg) mentén jellemzi a testi felépítést, vagy ahogy ő, a szakterületen 

gyakran kialakult terminológiai vita elkerülése érdekében nevezte, a növekedési típust. 

Az egyes típusváltozatokat az egymástól független testméretekből levezetett index-pá-
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rokban foglalta össze. Módszerével a konstitúció jellemzése mellett, a vizsgált személy 

csont-izomrendszeri (vagy mozgatórendszeri) fejlettségéről is képet kaphatunk. A kü-

lönböző alkatvariánsokat, a testarányokat bemutató és számszerűsítő metrikus indexből 

és az adott arányokhoz társuló és a mozgatórendszeri fejlettséget bemutató plasztikus 

index értékeiből derékszögű koordináta rendszer alakítható ki, amelyben az így jellem-

zett variánsok, vagy a csoportok átlagai pontokat képeznek. 

  A metrikus index (MIX) 

 Az index a mellkas átmérőinek (a légzési középállásban mért szélességének és 

mélységének) a testmagassággal korrigált lineáris függvénye (kerekdedségi mérőszá-

ma), amely jellemző a validálása folyamatában azonban az egész test piknikus, vagy 

leptoszom jellegére érvényesnek bizonyult. Az index pozitív értéktartományába tartoz-

nak a Kretschmer (1965) szerinti piknikussal rokon piknomorfok, a negatív értéktarto-

mányába a leptoszom-aszténiás típussal rokon leptomorfok. Az átmeneti, úgynevezett 

metromorf jelleg, sok populációban a többséget képviselő konstitúció, az index enyhén 

negatív értéktartományába esik. A személyeket, vagy csoportokat derékszögű koordiná-

ta-rendszerben ábrázolva, a metrikus index adja a növekedési típus nyúlánkságára, tehát 

a morfológiai alkat linearitására vonatkozó függőleges dimenzióját. Tekintettel a szexu-

ális dimorfizmusra, Conrad (1963) módszerében külön skálázás szolgál a nők és a férfi-

ak metrikus indexének ábrázolására. A metrikus index nomogramok (számító ábrák), 

vagy regressziós egyenletek segítségével határozható meg. Munkánk során a nomogra-

fikus meghatározásénál lényegesen pontosabb reprodukálhatósága és a matematikai sta-

tisztikai elemzésre alkalmas (tehát numerikus formában kifejezett) eredménye miatt a 

Szmodis és munkacsoportja (1976) által kidolgozott, lineáris regressziós módszert hasz-

náltuk. Ezek szerint: 

 
MIX nő = 0,185·MMG + 0,17·MKS – 0,0365·TTM – 2,71  R = 0,999 

 
MIX férfiak = 0,1625·MMG + 0,13·MKS – 0,0418·TTM – 0,4245  R = 0,999 

 
Az egyenletben: MMG = mellkasmélység, MKS = mellkasszélesség, TTM = testma-

gasság (mindhárom adat centiméterben), R = többszörös korrelációs együttható, 
amely az egyenlet és a szerző által eredetileg javasolt nomografikus értékek egye-
zését mutatja. 

  A plasztikus index (PLX) 
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 Az index a csontozatra és az izomzatra jellemző, centiméterben megadott három 

mérőszám aritmetikai összege. 

 
PLX = vállszélesség + alkarkerület + kézkerület 

 

 A plasztikus index értékei a koordinátarendszerben a növekedési típus fejlettségi 

helyzetét jellemző vízszintes skálázást adják. A csont-izomrendszeri fejlettség mérőszá-

ma balról jobb felé haladva nő, tulajdonképpen abszolút léptékben. A koordinátarend-

szer függőleges tengelye körül elhelyezkedők megjelölése normoplasztikus. Ettől a ten-

gelytől balra helyezkednek el az ilyen szempontból gyengén fejlettek, a hipoplasztiku-

sok és ettől a tengelytől jobbra az erősen fejlettek, a hiperplasztikusok. A koordináta-

rendszer függőleges tengelye viszonyítási alapként csak a felnőttek csont-izomrendszeri 

fejlettségének megítélésekor alkalmazható. 

 A metrikus és plasztikus index együttes értelmezése alapján a következő növe-

kedési típusváltozatok (ritkábban tiszta, gyakrabban kevert konstitúciók) lehetségesek, 

amelyek sem elnevezésükben, sem pedig humánbiológiai tartalmukban nem azonosak a 

hétköznapi gyakorlatban alkalmazottal: 

1. Metromorf-normoplasztikus típus, amikor a morfológiai alkat nyúlánksága is 

és csont-izomrendszeri fejlettsége is megegyezik az adott népességnél érvényes referen-

ciával, vagyis az adott populációban ez a típus egy meghatározott időtartamban az átla-

gos. Többek között a növekedési típus, nagy mintánál bizonyított standard normális el-

oszlása (Szmodis et al., 2007) miatt is ez a konstitúció nemcsak elméletileg a leggya-

koribb. 

2. Metromorf-hipoplasztikus testi felépítés, amelyben a morfológiai alkat nyú-

lánksága átlagos, de csont-izomrendszeri fejlettsége valamilyen okból elmarad az érvé-

nyes standard által képviselt plasztikus index tartománytól. Ez a típus ritkán az egész-

séges gyermekek és felnőttek mintáiban is előfordul, de gyakoribb a tartós malnutritio, 

vagy hosszabb betegség következményeként. 

3. Metromorf-hiperplasztikus testalkat, amikor a test átlagos nyúlánkságához a 

csont-izomrendszer fokozott fejlettsége társul. Az ilyen alkatvariáns gyakori a rendsze-

resen sportoló gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek csoportjaiban, kialakulása rend-

szeres fizikai aktivitás nélkül nem képzelhető el. 
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4. Leptomorf-normoplasztikus alkat, amikor a nyúlánk testi felépítéshez átlagos 

fejlettségű mozgatórendszer társul, vagyis a relatív plasztikus index számítása után ez a 

konstitúció mérsékelten hipoplasztikus. Munkacsoportunk tapasztalatai szerint (Mészá-

ros et al., 2006; Szmodis et al. 2007) az átlag népességben a második leggyakoribb al-

katvariáns. 

5. Leptomorf-hipoplasztikus testi felépítés. Ilyen esetekben a nyúlánk, gracilis 

konstitúció mellet a csont-izomrendszeri fejlettség is elmarad az átlagostól. Az egészsé-

gesen fejlett gyermekek és felnőttek között ritka alkattípus. Súlyos malnutritioban, vagy 

hosszantartó betegség alatt az öröklötten leptomorf konstitúcióhoz időlegesen társulhat 

az átlagosnál gyengébben fejlett mozgatórendszer. 

6. Leptomorf-hiperplasztikus növekedési típus, amikor az öröklötten nyúlánk 

testi felépítés (testarányok) ellenére a mozgatórendszeri fejlettség átlagon felüli. A rend-

szeresen sportolók szelektált csoportjaiban lényegesen gyakoribb, mint az átlagos akti-

vitású népességben. 

7. Piknomorf-normoplasztikus alkat, amelyben a jellemzően kerekded testará-

nyokhoz átlagosan fejlett mozgatórendszer társul. A leptomorf-normoplasztikus (nyú-

lánk, de mozgatórendszerileg átlagosan fejlett) konstitúcióval együtt a második leggya-

koribb alkatvariáns a közép-európai populációkban. 

8. Piknomorf-hipoplasztikus testi felépítés: A jellemzően kerekded, piknikus tes-

ti felépítéshez az átlagostól jelentősen elmaradó mozgatórendszeri fejlettség társul. Az 

egészségesen fejlett gyermekek és felnőttek között ritka konstitúció. Előfordulása a fér-

fiaknál gyakoribb, mint a nőknél. 

9. Piknomorf-hiperplasztikus növekedési típus, amelyben a piknikus testalkathoz 

jól fejlett csont- és izomrendszer társul. A rendszeresen sportolók szelektált csoportja-

iban (birkózás, cselgáncs) gyakoribb, az átlag népességben nagyon ritka testi felépítés. 

  3.2.2 A tápláltsági állapot jellemzése 

 Az egyetemisták tápláltsági állapotának minősítésére két, előállításának logiká-

jában és tartalmában egymástól egyaránt jelentősen különböző eljárást alkalmaztunk. 

Ezek: a testtömeg index (BMI) számítása és a testtömeg százalékában kifejezett testzsír-

tartalom (F%) becslése. 

 A BMI lényegében a testfelszín egy négyzetméterére eső testtömeget számsze-

rűsíti. Dimenziója (kg·m-2) alapján nehezen értelmezhető jellemező, de nem tekinthető 
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humánbiológiai kivételnek. A fiziológiában a szívindex (l·m-2) számításának logikája lé-

nyegében ezzel azonos. Eredetileg a testtömeg index, mint a Quetelet-Kaup-Gold muta-

tó a gyermekek és a felnőttek alkatviszonyainak korlátozott jellemzésére alkalmas, egy-

szerű testalkati mutató volt. 

 
Body mass index = testtömeg (kg)·testmagasság (m)-2 

 
 A dimenzionális módisítását követően, a testzsírtartalom és a BMI szignifikáns 

korrelációi, továbbá egyszerű előállíthatósága alapján, az átlagos fizikai aktivitású min-

táknál, az indexet egyre gyakrabban alkalmazzák a kritikus testzsírtartalom becslésére 

és egyben minősítésére is. Annak ellenére, hogy a mérőszám önálló és kizárólagos al-

kalmazását az évek során több kritika kísérte (Mehler et al., 2003; Neovius et al., 2004), 

az amerikai humánbiológusok többször ismételt javaslatára a WHO (1997) elfogadta a 

napjainkban is érvényes és az egészségi állapot tekintetében kritikus, továbbá unisex 

BMI kategóriákat, melyeket a 2. táblázatban foglaltunk össze és az eredmények értel-

mezése során majd követünk. 

 Valamelyik szakirodalmilag elfogadott módszerrel becsült relatív testzsírtarta-

lom a tápláltsági állapot pontosabb becslése, mint a BMI (Lohman, 1991; Cole et al., 

2000). A különböző szerzők ezzel kapcsolatos leggyakoribb kritikája csupán az, hogy a 

legtöbb eljárás időigényes. Lohman (1992) technikai és szakmai értékelését elfogadva, 

továbbá munkacsoportunk több, mint 30 éves tapasztalata (Szmodis et al., 2007) alap-

ján, vizsgálatunkban a Parízková (1961) által javasolt és 10 különböző bőrredő vastag-

ság ismeretét feltételező módszert választottuk. Ez a becslő eljárás a testtömeg százalé-

kában kifejezve adja meg a teljes depózsír mennyiséget (tehát nem különíti el az esszen-

ciális és depózsír frakciókat), melyet felhasználva az abszolút értékben kifejezett adat 

könnyen előállítható. 

 
2. táblázat. A túlsúly és az elhízottság osztályozása a BMI alapján 

 

Minősítés BMI range Osztály Kockázat 
Kis tömeg < 18,5  - 
Normál 18,5-24,9  - 
Túlsúly 25,0-29,9  magas 
Obesitas 30,0-34,9 1 nagyon magas 
 35,0-39,9 2 nagyon magas 

Extrém obesitas > 40,0 3 extrém 
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Valid, regressziós módszer hiányában számítási munkánkban Parízková (1961) 

eredeti táblázatát használtuk és a relatív testzsírtartalmat 0,1% pontossággal határoztuk 

meg. A szerző által közölt eredeti táblázat fordítását az 1. Melleklet tartalmazza. Loh-

man (1992) javasolt minősítése szerint: Amennyiben a test zsírtartalma a férfiaknál 25 

és 30% közötti, a szakmai megítélés túlsúly, amennyiben nagyobb, mint 30% elhízott-

ság. A nők csoportjaiban a tartalmilag kritikus kategóriahatárok: 27-32% és nagyobb, 

mint 32%. 

 A testtömeg és a relatív testzsírtartalom ismeretében egyénenként meghatároztuk 

az abszolút zsírtömeget és kiszámítottuk a sovány testtömeget is. 

 
Zsírtömeg (kg) = 0,01testtömeg·relatív testzsírtartalom 

 
Sovány testtömeg (kg) = testtömeg – zsírtömeg 

 
 Az antropometriai jellemzéshez a Nemzetközi Biológiai Program (Weiner és Lo-

urie, 1969) eljárási javaslatait és a World Medical Association (1996) etikai előírásait 

követve a következő testdimenziókat vettük fel: 

 
testmagasság kézkerület mediális lábszárredő 
testtömeg haskerület külső hallójárati redő 
vállszélesség bicepsredő nyelvcsont feletti redő 
mellkasszélesség tricepsredő axilláris redő 
mellkasmélység lapockaredő bordaredő (10.) 
alkarkerület csípőredő térdhajlati árok redő 

 
 A vizsgálat során Sieber-Hegner gyártmányú (Svájc) antropometriai mérőkész-

letet (antropométer, 60cm nyílástávolságú medencekörző, előtéttel ellátott acél mérősza-

lag), Lange-típusú (USA gyártmány) bőrredőmérő kalipert és a felhasználás előtt követ-

kezetesen hitelesített, digitális kijelzésű (a leolvasás pontossága: 0,1 kg) személymér-

leget használtunk. A külön nő és férfi vizsgálókból álló munkacsoportban az azonos 

méretcsoportokat (hosszúsági és szélességi méretek, körfogatok és bőrredő vastagsá-

gok) ugyanazon vizsgáló vette fel mindhárom mintánál. Az adatfelvétel során a vizs-

gáltak csak a minimálisan szükséges alsó ruhában voltak. A környezeti hőmérséklet a 

komfort zónában volt. 

 A vizsgált hallgatókat a célkitűzéseknek megfelelően a nem, az intézmény és az 

évfolyam alapján csoportosítottuk, de ennek ellenére a vizsgálat és a születés dátum is-
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meretében Weiner és Lourie (1969) módszere szerint kiszámoltuk naptári életkorukat 

0,01 év pontossággal. 

 A fizikai teljesítőképességet a 800m futás idejével jellemeztük. A távot termé-

szetes borítású pályán, állórajttal hajtották végre a vizsgáltak 5 fős csoportokban. Az 

időeredmények leolvasásának pontossága 1s volt. A táv teljesítésére minden vizsgált 

csak egy kísérletet tehetett. Mivel a vizsgáltak többsége a tartós futásban udvariasan fo-

galmazva is, gyakorlatlan volt, felhívtuk a figyelmüket a saját tempó tartásának fontos-

ságára és a helyes irambecslés teljesítményt fokozó hatására, továbbá kértük őket a le-

hető legjobb időeredmény elérésére. A nem aktív egyetemisták mintáiban a részletes in-

strukció ellenére volt néhány hallgató, aki a meghatározott távolságot nem tudta teljesí-

teni. Az adatfelvétel során rosszullét miatt 15 vizsgáltnál eltekintettünk a táv befejezésé-

től. Az adatfeldolgozás folyamatában természetesen, csak azokat az adatlapokat elemez-

tük, amelyeken minden szükséges adat rendelkezésre állt. 

 

 3.3 Az adatfeldolgozás matematikai statisztikai módszerei 

 A statisztikai analízis első lépéseként meghatároztuk a csoportot jellemző közép-

értéket (becsült átlag) és a variabilitási mérőszámokat (szórás, variáció terjedelem, szük-

ség esetén középhiba), intézményenként, nemenként és évfolyamonként. Ezt követően 

az azonos nemű vizsgáltak évfolyamonkénti átlagai közötti különbséget az egyszem-

pontos variancia analízis F-próbájával elemeztük. Amennyiben az évfolyamonkénti kü-

lönbségek nem voltak következetesen szignifikánsak, vagy humánbiológiai megítélés 

alapján jelentősek, az első és másodévesek mintáit összevontuk és a további elemzésben 

egyetlen csoportként kezeltük. 

Az így kialakított csoportok jellemzői közötti különbségeket diszkriminancia 

analízis után a Mahalanobis-féle távolsággal (azaz az „n” dimenziós térben mérhető tá-

volság négyzetével, a variancia analízis eredményénél érzékenyebb mutatóval) és az el-

járás F-próbájával jellemeztük, meghatározott mért és a számított változók felhasználá-

sával. Az adatfeldolgozás folyamatában az egymástól független jellemzők felhaszná-

lására törekedtünk. Bizonyított testtömeg-, és/vagy depózsír függése miatt, tehát nem 

vontuk be ebbe az elemzésbe például a testtömeg indexet, a sovány testtömeget, vagy az 

abszolút zsírtömeget. Statisztikailag szignifikáns differencia esetén meghatároztuk a 

diszkrimináló változókat. 
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 A tápláltsági állapot jellemzői (BMI, F%, haskerület) közötti statisztikai kap-

csolatot, továbbá a tápláltsági állapot jellemzői és a fizikai teljesítmény együttjárását li-

neáris korrelációs együtthatókkal jellemeztük. A korrelációs együtthatók erőssége kö-

zötti differenciákat Z-transzformáció után elemeztük és meghatároztuk a determinációs 

együtthatókat. 

 A relatív testzsírtartalom és a testtömeg index eloszlását, esetleges minták közöt-

ti különbségeit khi2 próbával elemeztük. 

 A véletlen hiba lehetséges maximumát (probability) a tudományterületen általá-

nosan elfogadott konvenciók értelmében maximálisan 5%-ban határoztuk meg minden 

statisztikai próba esetében. A használt programok által automatikusan közölt (felaján-

lott) szignifikancia szintek közötti numerikus különbségeket nem elemeztük és nem is 

értelmeztük. 

 Az adatok matematikai statisztikai elemzését a Statistica for Windows (verzió 

8.0, StatSoft Inc., Tusla, OK, 2008) programcsomag felhasználásával végeztük el. 
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4. fejezet. EREDMÉNYEK 

 

 Bevezetés 

 Az eredményeink bemutatásakor alapvetően követjük a kérdésfeltevésünk által 

meghatározott sorrendet, de figyelembe vesszük az adatfeldolgozás lépései után kiala-

kult lehetőségeket is. A fejezet első részében az évfolyamonkénti összehasonlítás ered-

ményeit szemléltetjük méretenként és jellegenként, az intézményenkénti és korcsopor-

tonkénti elemszámokból is eredő hangsúlyoknak megfelelően grafikus formában. Ezt 

követően az évfolyamoktól független (tehát az összevont) minták jellemzői alapján mu-

tatjuk be a három csoport morfológiai és funkcionális jellemzőit, valamint a statisztikai 

analízis kivonatos eredményeit. Mivel megítélésünk szerint a mintáinkat jellemző kö-

zépértékek és szórások alkalmasak lehetnek a direkt összehasonlításra (például szekun-

der elemzésre) a vonatkozó eredményeket táblázatokba rendeztük. A fejezet harmadik 

részében jellemezzük a tápláltsági állapotot bemutató mérőszámok statisztikai kapcso-

latait, továbbá a tápláltság és a fizikai teljesítmény összefüggéseit, valamint a Z-transz-

formáció eredményeit. A különbségek pontosabb szemléltetése érdekében ezek az infor-

mációk is numerikusak A 4.4 fejezet tartalmazza azokat a relatív gyakorisági statisz-

tikákat (ábrákat), amelyek a gyakorlati tapasztalatok ismeretében (Faludi et al., 2003) 

javasolt osztályszélességek szerint jellemzik a vizsgált egyetemisták tápláltsági állapotát 

a testtömeg index (BMI) és a relatív testzsírtartalom (F%) alapján. 

 

 4.1 A vizsgált jellemzők évfolyamonként és változónként 

 A vizsgált hallgatók évfolyamonként jellemző testmagasság átlagai (1. ábra) kö-

zött a különbség statisztikailag nem valódi. Az ábra bal oldalán láthatók a nők, a jobb 

oldalán a férfiakat jellemző középértékek. Az oszlopokhoz illeszkedő függőleges vona-

lak az átlag +1 szórás tartományt jelölik. Az évfolyamok közötti különbség egyik mintá-

ban sem szignifikáns, de a TF hallgatók mindként nemben kissé alacsonyabbak, mint a 
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medikák vagy a medikusok. A relatív (tehát az átlag százalékában kifejezett) szórások a 

vonatkozó középérték 3,5 (férfiak) – 4%-át (nők) képviselik, vagyis nem térnek el jelen-

tősen a miénknél nagyobb elemszámú mintákban (Gyenis, 1996; Mészáros et al., 2006) 

általában jellemzőtől. 
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1. ábra. A vizsgált egyetemisták testmagasságának átlagai és szórásai (üres oszlop = el-
ső évfolyam, pontozott oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = mű-
szaki egyetemisták, T = TF hallgatók, NS = az orvisi és műszaki egyetemisták átlagai 

között a különbség nem szignifikáns). 
 

 A 2. ábrán a testtömeg mintánkénti különbségeit mutatjuk be. Az ábra elrende-

zése és a jelölések azonosak a korábban bemutatottal. Az évfolyamonkénti differencia a 

testtömeg esetében sem szignifikáns. A két nem aktív minta testtömeg átlaga statisztika-

ilag egyforma, viszont a TF hallgatók kismértékben, de szignifikánsan könnyebbek nem 

aktív kortársaiknál. Jellemző a különbség az átlagok körüli szórások között is. A fizikai-

lag nem aktív csoportokban a variáció terjedelem is és ennek megfelelően a szórás is ál-

talában nagy, minden csoportban meghaladja a középérték 15%-át. A fizikailag aktív 

vizsgáltak két mintájában a méret variabilitása jelentősen kisebb. A következetesen jel-

lemző differenciák okainak magyarázata azonban csak a tápláltsági mutatók (BMI, de-

pózsír tartalom, LBM) különbségének vagy hasonlóságának és a konstitúció jellemző-

inek (metrikus és plasztikus index) ismerete után adható meg. 
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 A fejezetben először külön elemezzük a morfológiai alkat nyúlánkságára és ro-

buszticitására jellemző mérőszámokat, majd ezt követően megadjuk az összevont érté-

kelést is. A metrikus index mintánkénti átlagai és szórásai alapján szerkesztett diagra-

mokat a 3. ábra tartalmazza. 
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2. ábra. A vizsgált egyetemisták testtömegének átlagai és szórásai (üres oszlop = első 

évfolyam, pontozott oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = műsza-
ki egyetemisták, T = TF hallgatók, NS = az orvosi és műszaki egyetemisták átlagai kö-

zött a különbség nem szignifikáns). 
 

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4 cm

O O M M T T

NS

*

* = p < 0,05

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8 cm

O O M M T T

*
*

* = p < 0,05

 
3. ábra. A metrikus index átlagai és szórásai (bal oldali ábra: férfiak, jobb oldali ábra: 
nők, üres oszlop = első évfolyam, pontozott oszlop = második évfolyam, O = orvosi 

egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók, NS = az orvisi és műszaki 
egyetemisták átlagai között a különbség nem szignifikáns). 
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Mivel az index skálázása Conrad (1963) eredeti leírása szerint (alapvetően más 

megfontolások szerint) nemenként eltérő (tehát a direkt összehasonlítás eredménye bi-

zonyosan félrevezető), külön ábrát készítettünk a nők és a férfiak nyúlánksági mérőszá-

mának szemléltetésére. 

 A 3. ábra függőleges tengelyének skálázását mindkét nemben negatív szám adja, 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előjel nélküli csökkenő tendencia következetesen na-

gyobb értéket, vagyis kerekdedebb morfológiai alkatot jelöl. Az évfolyamonkénti kü-

lönbség sem a nők, sem pedig a férfiak mintáiban nem szignifikáns, viszont a metrikus 

index alapján jellemző differenciák is felismerhetők. A nők csoportjaiban a medikák re-

latív nyúlánksága a legkifejezettebb (de ők sem aszténiásak), a műszaki egyetemisták 

testi felépítése a legzömökebb és a TF hallgatók metrikus index átlaga középhelyzetet 

foglal el ebben az összehasonlításban. 

A férfiak csoportjaiban éppen fordított a helyzet. A medikusokat jellemzi a leg-

nagyobb középérték, de az irodalmai adatok ismeretében (Mészáros és Mohácsi, 1987) 

ez konstitúció inkább átlagos, mint piknomorf. A műszaki egyetemisták testi felpéítése 

átmenetet képez az orvosi egyetemisták és a TF hallgatók jellemzői között. A fizikailag 

aktív csoport morfológiai alkata a legnyúlánkabb, de őket is csak a mérsékelt leptomor-

fia jellemzi. A metrikus index csoporton belüli variabilitása nagy a két nem aktív cso-

portban és jellemzően kisebb, de a releváns irodalmi adatok szerint (Mészáros és Mohá-

csi, 1987; Photiou, 2008) nem kicsi, csupán átlagos a fizikailag aktív mintában. 

 A testi felépítés mozgatórendszeri fejlettségét bemutató plasztikus index átlagait 

és szórásait a 4. ábrán szemléltetjük. A nők plasztikus indexe az ismert okok (például: a 

kisebb termet, a szexuális dimorfizmus) következtében kisebb, mint a férfiaké, de a ne-

men belüli összehasonlítás eredménye egyik nemben sem szignifikáns. Az évfolyamon-

kénti átlagok tehát statisztikailag egyformák és nincs valódi különbség a képző intéz-

mény szerinti csoportosításban sem. A fizikailag nem aktív és az aktív minták közötti 

egyetlen differencia a jelleg nagyobb csoporton belüli variabilitása a két hipoaktív min-

tában. 

 A két index együttes értelmezése alapján a medikák testi felépítése mérsékelten 

leptomorf-normoplasztikus, a medikusoké metromorf-normoplasztikus. A nem aktív vi-

szonyítási csoportban a nők konstitúciója mérsékelten piknomorf-normoplasztikus, a 

férfiaké metromorf-normoplasztikus. Az aktív kontroll csoport morfológiai alkata mind-
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két nemben átmenetet képez a metromorf és az atlétikus között, de nem kifejezetten at-

létikus (!), hiszen ehhez a sajátos testi felépítéshez mindkét nemben kifejezetten átlagos 

mozgatórendszeri fejlettség társul. 
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4. ábra. A plasztikus index átlagai és szórásai (bal oldali ábra: nők, jobb oldali ábra: fér-
fiak, üres oszlop = első évfolyam, pontozott oszlop = második évfolyam, O = orvosi 

egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók, NS = az orvosi és műszaki 
egyetemisták átlagai között a különbség nem szignifikáns). 

 

 A testtömeg index mintánkénti és nemenkénti átlagait és szórásait az 5. ábrán 

mutatjuk be. E jellemző alapján sem az évfolyamonkénti differenciák, sem pedig az in-

tézmények közötti különbségek nem szignifikánsak. Ez az eredmény következetes ne-

menként is. A továbbiakban majd értelmezendő eredményünk az, hogy a BMI, mint 

uniszex jellemző, a férfiak csoportjaiban kissé nagyobb, mint a nőkében. Az átlagok kö-

vetkezetesen nagyobbak, mint 23 kg·m-2, a nem aktív férfiak mintáiban a középértékek 

megközelítik a 24 kg·m-2-t. Az átlagok körüli szórások mindkét hipoaktív csoportban 

nagyok, 16-18% közöttiek. A fizikailag aktív mintákban a csoporton belüli variabilitá-

sok értékelhetően kisebbek, mint a másik kettőben. 

 Noha a testtömeg indexet (előállításának logikája következtében) önmagában 

nem tekinthetjük a túlsúly és/vagy az elhízottság valid becslésének, a bemutatott közép-

értékek biológiai tartalma inkább negatív, mint megnyugtató. A nem aktív és az aktív 
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vizsgáltak hasonló testtömeg indexe csak a testösszetétel más jellemzői ismeretében mi-

nősíthető. 
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5. ábra. A testtömeg index átlagai és szórásai (üres oszlop = első évfolyam, pontozott 

oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = 
TF hallgatók, NS = az orvisi és műszaki egyetemisták átlagai között a különbség nem 

szignifikáns). 
 

 A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom mintánkénti és nemenkénti 

középértékei és szórásai a 6. ábrán láthatók. Az évfolyamonkénti összehasonlítás ered-

ménye e jellemző tekintetében sem szignifikáns. Kiemelendő továbbá, hogy a két nem 

aktív csoport relatív testzsírtartalma nemenként statisztikailag egyforma, a fizikailag ak-

tív mintában ez a testösszetevő jelentősen kisebb, de évfolyamonként itt sincs különb-

ség. A csoporton belüli variabilitások az orvosi és a műszaki egyetemisták csoportjaiban 

kifejezetten nagyok, a TF hallgatókéban mérsékelten kisebbek. A szórások különbsége 

ilyen összehasonlítás után szignifikáns. 

 Tartalmában az előzőekben megfogalmazottal azonos a megítélés abban az eset-

ben is, ha az abszolút zsírtömeg a minősítés alapja (7. ábra). Egy figyelemre méltó kü-

lönbség azonban az, hogy ilyen megítélés alapján a fizikailag nem aktív csoportokban a 

szórások még kifejezettebbek, mint a relatív adat átlagai körüliek voltak. Az abszolút 

zsírtömeg esetében a relatív szórások 35-47% közöttiek (!). 
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6. ábra. A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom átlagai és szórásai (üres 
oszlop = első évfolyam, pontozott oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetem-
isták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók, NS = az orvosi és műszaki egye-

temisták átlagai között a különbség nem szignifikáns). 
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7. ábra. Az abszolút zsírtömeg átlagai és szórásai (üres oszlop = első évfolyam, ponto-
zott oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, 
T = TF hallgatók, NS = az orvosi és műszaki egyetemisták átlagai között a különbség 

nem szignifikáns). 
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Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a testtömeg középértékei közötti min-

tánkénti differencia csak nagyon mérsékelt volt. 

 A haskerület (8. ábra) csoporton belüli és csoportok közötti variabilitása a depó-

zsír testtájankénti eloszlásának a jellemzője, elsősorban az abdominális zsírmennyiség 

becslése. 

 A mintánként hasonló testmagasság és tömeg ellenére a haskerület (a három mé-

ret valójában statisztikailag nem független egymástól) átlagok közötti differenciák je-

lentősek. Az évfolyamonként jellemző középértékek nemenkénti és aktivitási csopor-

tonkénti különbsége azonban nem szignifikáns. Nincs statisztikai különbség a két nem 

aktív csoportban az átlagok és a szórások között, de a TF hallgatók haskerület variabili-

tása mindkét nemben szignifikánsan kisebb. 
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8. ábra. A haskerület átlagai és szórásai (üres oszlop = első évfolyam, pontozott oszlop 
= második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hall-
gatók, NS = az orvosi és műszaki egyetemisták átlagai között a különbség nem szigni-

fikáns). 
 

 A haskerület mintánkénti különbségei alapján megállapítjuk, hogy az aktív és a 

hipoaktív csoportokban a depózsír abszolút és relatív mennyisége mellett a zsíreloszlás 

mintázata is elérő, a hipoaktívak mintáiban nagyobb a törzsre lokalizálódó raktárzsír 

gyakorisága. 
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9. ábra. A sovány testtömeg átlagai és szórásai (üres oszlop = első évfolyam, pontozott 
oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = 
TF hallgatók, NS = az orvosi és műszaki egyetemisták átlagai között a különbség nem 

szignifikáns). 
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10. ábra. A 800m futás időeredményeinek átlagai és szórásai (üres oszlop = első évfo-
lyam, pontozott oszlop = második évfolyam, O = orvosi egyetemisták, M = műszaki 

egyetemisták, T = TF hallgatók, NS = az orvosi és műszaki egyetemisták átlagai között 
a különbség nem szignifikáns). 
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A tápláltsági állapot különbözőségére vonatkozó mérőszámok összefoglalása-

ként is értelmezhetők a sovány testtömeg differenciái. Ezeket az eredményeket a 9. áb-

rán mutatjuk be. A sovány testtömeg középértékeinek évfolyamok közötti különbsége 

csupán véletlenszerű mindkét nemben. Az orvosi és a műszaki egyetemisták mintáiban 

a sovány testtömeg átlagok nagyon hasonlóak, viszont a fizikailag aktív vizsgáltaknál ez 

a jellemző szignifikánsan nagyobb. 

 A nők csoportjaiban a szórások különbsége sem humánbiológiai, sem pedig sta-

tisztikai értelmezés szerint nem jelentős, a férfiak mintáiban nagyobb variabilitás jel-

lemzi a hipoaktív csoportokat, mint a fizikailag aktívakat. 

 A fizikai teljesítményre vonatkozó statisztikák összefoglalását a 10. ábra tartal-

mazza. A két nem aktív csoport futóteljesítménye (érthetően) szignifikánsan rosszabb, a 

felhasznált idő hosszabb, mint az aktívé mindkét nemben. Az évfolyamonkénti különb-

ség azonban a teljesítmény-mutató esetében sem szignifikáns. A 800m futás időeredmé-

nyeivel jellemzett teljesítmények mintánkénti különbözősége jelentős. A szórások kö-

vetkezetesen nagyobbak a nem aktív mintákban. 

 Az évfolyamonkénti és aktivitási csoportonkénti összehasonlítás alapján megfo-

galmazzuk, hogy a fizikailag nem aktív minták morfológiai jellemzői, testösszetétele és 

fizikai teljesítménye nagyon hasonló. Ebben az összehasonlításban az „idegen” mintát a 

TF hallgatók képviselik. Továbbá, az évfolyamonként rendezett minták összevonásának 

nincs statisztikai korlátja. 

 

 4.2 A minták jellemzése intézményenként 

 Az évfolyamonként összevont minták leíró és összehasonlító statisztikáit táblá-

zatokba rendeztük. A 3. táblázat tartalmazza nőknél, a 4. a férfiaknál jellemző átlagokat, 

szórásokat és a variancia analízis kivonatos eredményeit. A numerikus közlés indoklása 

alapvetően az, hogy a három minta (az elemszámok alapján) szükség esetén lehet akár 

referencia is, hisz ilyenekkel a hazai humánbiológia pillanatnyilag még nem rendelke-

zik. Ebben az elrendezésben tehát feltüntettünk minden mért és számított változót. Az 

összevonás eredményeként kismértékben megváltozott középértékek, szórások és sza-

badságfokok következményeként is, a táblázatokba foglalt információk az évfolyam-

onkénti összehasonlítás eredményeitől kissé eltérőek, továbbá a differencia-mintázatok 

nemenként különbözőek. 
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 A nők három csoportjában a naptári kor, a testmagasság, a testtömeg, a metrikus 

és plasztikus index, valamint a testtömeg index átlagai között nem volt statisztikai kü-

lönbség. Csupán e jellemzők ismeretében a három minta egyesíthető is lenne. A relatív 

és abszolút testzsírtartalom, a sovány testtömeg, a haskerület és a 800m futás időered-

mény középértékei a két hipoaktív mintában statisztikailag egyformák, de szignifikán-

san különböznek a TF hallgatókat jellemzőktől. Az aktív csoportban az abszolút és a re-

latív testzsírtartalom és a haskerület kisebb, a sovány testtömeg értelemszerűen na-

gyobb, mint a nem aktívakéban, továbbá futóteljesítményük is jobb. 

 

3. táblázat. A nőknél vizsgált jellemzők átlagai és szórásai intézményenként 
 
Intézmény Orvosi egyetem Műszaki egyetem TF  

Változó Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás p 
DCK 20,13 0,92 19,96 0,64 19,57 0,53 NS 
TTM 167,03 6,08 166,37 5,72 166,73 6,05 NS 
TTS 59,07 9,42 58,56 9,12 58,12 6,61 NS 
MIX -1,68 0,45 -1,57 0,49 -1,62 0,32 NS 
PLX 76,62 3,34 77,44 3,58 77,14 2,79 NS 
BMI 21,16 3,11 21,14 3,07 20,92 1,87 NS 
F% 24,41 4,65 25,11 4,91 18,33 3,57 <5% 

ZSÍRkg 14,68 4,99 14,74 5,03 10,65 2,55 <5% 
LBM 44,39 5,35 43,81 5,02 47,46 4,78 <5% 

HASK 72,19 7,36 72,45 7,22 69,39 3,92 <5% 
800m 238,60 28,62 243,99 29,52 205,33 18,81 <5% 

 
A rövidítések jelentése: NS = az átlagok különbsége nem szignifikáns, p < 5% = az át-

lagok különbsége szignifikáns, DCK = tízes számrendszerben kifejezett naptári 
életkor (év), TTM = testmagasság (cm), TTS = test-tömeg (kg), MIX = metrikus 
index (cm), PLX = plasztikus index (cm), BMI = testtömeg index (kg·m-2), F% = 
testtömeg-relatív depózsír mennyiség (%), ZSÍRkg = abszolút zsírtömeg (kg), 
LBM = sovány testtömeg (kg), HASK = haskerület (cm), 800m = a 800m futás 
időeredménye. 

 

 A férfiak három összevont mintájában a szignifikánsan különböző változók szá-

ma nagyobb, mint a nőkében volt. A minták közötti hasonlóságot csupán a naptári élet-

kor, a testmagasság és a plasztikus index képviseli. 

 A két hipoaktív minta testtömeg átlaga statisztikailag egyforma, de mindkettő 

szignifikánsan nagyobb, mint az aktív csoporté. A három összevont minta jelentősen el-

térő a testi felépítés nyúlánksága alapján is. A középértékek piknomorf-leptomorf sorá-

ban a bármely megítélés (statisztikai, humánbiológiai) alapján megállapított különböző 
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sorrend: orvosi egyetemisták, műszaki egyetemisták, TF hallgatók. A tápláltsági álla-

potot és a zsíreloszlást bemutató mérőszámok (testtömeg index, abszolút és relatív test-

zsírtartalom, haskerület) alapján a két nem aktív csoport nagyon hasonló, a TF hallga-

tóinál azonban mind a négy jellemző átlaga szignifikánsan kisebb. 

 

4. táblázat. A férfiaknál vizsgált jellemzők átlagai és szórásai intézményenként 
 
Intézmény Orvosi egyetem Műszaki egyetem TF  

Változó Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás p 
DCK 19,89 0,88 19,62 0,81 19,96 0,88 NS 
TTM 178,55 6,39 178,67 5,92 177,91 6,21 NS 
TTS 75,67 12,04 75,57 11,31 71,49 8,49 <5% 
MIX -1,01 0,51 -1,11 0,44 -1,21 0,35 <5% 
PLX 88,98 4,29 88,45 3,99 88,06 3,41 NS 
BMI 23,72 3,48 23,68 3,51 22,62 2,29 <5% 
F% 20,25 6,66 20,36 6,17 11,38 3,84 <5% 

ZSÍRkg 15,32 7,39 15,41 6,98 8,13 3,42 <5% 
LBM 60,35 6,93 60,16 6,08 63,36 4,13 <5% 

HASK 83,16 8,59 83,49 8,21 78,41 3,76 <5% 
800m 184,87 28,27 185,12 28,56 165,19 19,37 <5% 

 
A rövidítések jelentése: NS = az átlagok különbsége nem szignifikáns, p < 5% = az át-

lagok különbsége szignifikáns, DCK = tízes számrendszerben kifejezett naptári 
életkor (év), TTM = testmagasság (cm), TTS = testtömeg (kg), MIX = metrikus 
index (cm), PLX = plasztikus index (cm), BMI = testtömeg index (kg·m-2), F% = 
testtömeg-relatív depózsír mennyiség (%), ZSÍRkg = abszolút zsírtömeg (kg), 
LBM = sovány testtömeg (kg), HASK = haskerület (cm), 800m = a 800m futás 
időeredménye (s). 

 

A jellemzően kisebb testtömeg és a statisztikailag azonos plasztikus index átlagok 

ellenére a fizikailag aktív csoportban a sovány testtömeg átlaga közel 3kg-mal nagyobb, 

mint a hipoaktívakéban. Ez a differencia nemcsak a jelentősen kisebb zsírmennyiség kö-

vetkezménye és más szakmai értelmezést sugall a numerikusan szinte azonos plasztikus 

index (mozgatórendszeri fejlettség) megítélésekor is. 

 A bemutatott és nemenként eltérő statisztikai különbségek indokolják a további, 

az előzőekben bemutatottól eltérő alapú elemzésünket is, azaz a diszkriminancia analí-

zis alkalmazását. Ebben az összehasonlításban az egymásból származtatható változók 

(BMI, abszolút zsírtömeg), mint következmények már nem szerepelnek. 

 Az 5. táblázatban feltüntetett eredmények szerint a mintákat jellemző centroidok 

(virtuális középértékek) térbeli, négyzetes távolsága minta-páronként jelentősen külön-
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böző. Az orvostanhallgatók és a műszaki egyetemisták centroidjai mindkét nemben na-

gyon közel vannak egymáshoz, vagyis e két minta az elemzésbe bevont mérőszámok 

alapján statisztikailag nem különböző. 

 

5. táblázat. A négyzetes Mahalanobis távolság nemenkénti és intézményenkénti 
különbsége 

 
 Mahalanobis távolság F 

Intézmény O M T O M T 
 Nők 

O XXX 0,1001 4,7359 XXX 1,44 5,324 
M 0,1352 XXX 4,4675 1,489 XXX 5,238 
T 5,6321 5,1112 XXX 5,244 5,055 XXX 
 Férfiak 

 
 A szignifikáns differenciák tehát eredendően az aktív csoport jellemzőire vezet-

hetők vissza. A TF hallgatók morfológiai és funkcionális tulajdonságai együttesen jelen-

tősen különböznek az orvostanhallgató és a műszaki egyetemista kortársaikétól. 

 A 6. táblázatban a diszkrimáló (tehát a különbséget eredményező) jellemzőket és 

azok relatív súlyát foglaltuk össze. 

 
6. táblázat. Az intézményenkénti minták összehasonlításának eredménye 

 
 Nők Férfiak 
 λ F p λ F p 
TTM 0,5715 12,17 0,00 0,5774 13,26 0,00 
TTS 0,6475 49,06 0,00 0,6159 29,53 0,00 
MIX 0,5702 11,56 0,00 0,5438 21,01 0,00 
F% 0,8610 152,78 0,00 0,9112 133,49 0,00 
Hask. 0,5113 41,53 0,00 0,5123 0,5117 0,00 
800m 0,7792 52,74 0,00 0,9456 83,51 0,00 

 
A rövidítések jelentése: λ = Wilk’s lambda, F = a diszkriminancia analízis F-próbája, p 

= a csoportok közötti differenciák valószínűségi szintje, TTM = testmagasság 
(cm), TTS = testtömeg (kg), MIX = metrikus index (cm), F% = testtömeg-relatív 
depózsír mennyiség (%), Hask. = haskerület (cm), 800m = a 800m futás (s). 

 

 Szembetűnő és kérdésfeltevésük értelmében nagyon lényeges az, hogy a relatív 

testzsírtartalom, valamint a kardio-respiratorikus teljesítőképességet jellemző 800m fu-

tás időeredménye a két legerősebb diszkrimináló tényező és a rangsorban csak ezeket 

követi a testtömeg, amely sem a testmagasságtól, sem pedig a test zsírtartalmától nem 
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független (Lohman et al., 1988) jellemző. A testi felépítés (a morfológiai alkat) és a has-

kerület hatása e tekintetben szinte elenyésző, annak ellenére, hogy a statisztikai értelme-

zés szerint nem vitatható. 

 

 4.3 A kapcsolati mérőszámok 

 A lineáris korreláció analízis alkalmazását a tápláltsági állapot és a futóteljesít-

mény kapcsolatának, továbbá a tápláltsági állapotot jellemző mérőszámok szakmai tar-

talmának az elemzése, mint metodikailag és tartalmilag egyaránt jogos igény indokolja. 

A tápláltsági állapotot bemutató jellemzők és a fizikai teljesítmény kapcsolatát számsze-

rűsítő korrelációs koefficienseket a 7. táblázat tartalmazza. A táblázatban csak a szigni-

fikáns korrelációs koefficienseket tüntettük fel. A numerikusan 0,19-nél kisebb, de szig-

nifikáns együtthatók részben a mintákban jellemző nagy szabadságfokok következmé-

nyei. A BMI, a relatív és az abszolút testzsírtartalom és a haskerület kapcsolata a futási 

idővel pozitív, vagyis minél nagyobb az adott jellemző, annál hosszabb a 800m táv tel-

jesítésére fordított idő. A sovány testtömeg és a futási idő korrelációja fordított (a koef-

ficiens negatív szám), vagyis a nagyobb sovány testtömeg bizonyos határok között ked-

vező a jobb fizikai teljesítményhez. 

 

7. táblázat. A tápláltsági mutatók és a fizikai teljesítmény lineáris korrelációi 
 

Változó/intézmény BMI Fkg LBM F% Has 
N ő k 

Orvosi egyetem 0,30 0,32 -0,17 0,28 0,19 
Műszaki egyetem 0,32 0,34 -0,21 0,33 0,25 
TF 0,43 0,51 -0,43 0,40 0,17 

F é r f i a k 
Orvosi egyetem 0,50 0,60 -0,19 0,56 0,53 
Műszaki egyetem 0,46 0,52 -0,21 0,53 0,51 
TF 0,63 0,66 -0,48 0,61 0,21 

 
A rövidítések jelentése: BMI = testtömeg index (kg·m-2), Fkg = abszolút zsírtömeg (kg), 

LBM = sovány testtömeg (kg), F% = relatív zsírtömeg, Has = haskerület (cm). 
 

 A nők mintáiban a kisebb-nagyobb mértékű túltápláltság fizikai teljesítményt 

csökkentő hatásait számszerűsítő korrelációs együtthatók kismértékben gyengébbek, 

mint a férfiakéban. A determinációs együtthatók a nőknél 3 és 25% között variálnak. A 

férfiaknál a számított közös varianciák 4 és 44% közöttiek. További közös vonás a két 
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nemet jellemző mintázatban az, hogy a szignifikánsan kisebb depózsír mennyiség, vagy 

annak egy-egy becslése (BMI, abszolút zsírtömeg, haskerület) a fizikailag aktív minták-

ban, statisztikailag jobban rontja a futóteljesítményt, mint a lényegesen „kövérebb” és 

egyúttal gyengébben teljesítő hipoaktív mintákban. Mindkét nemben az abszolút zsírtö-

meg hatása a legerősebb és a haskerületé a legkevésbé nyilvánvaló. A Z-transzformáció 

tanúsága szerint a kapcsolati mérőszámok (korrelációs együtthatók) erőssége között 

szignifikáns a differencia, amennyiben a numerikus értékek közötti különbség egyenlő, 

vagy nagyobb, mint 0,10. 

 A metodikai kérdésünk megválaszolásához alap a Parízková (1961) módszerével 

becsült és a Lohman (1992) által is validált relatív testzsírtartalom és a tápláltsági álla-

potot jellemző mérőszámok (BMI, sovány testtömeg, abszolút zsírtömeg és a haskerü-

let) lineáris korreláció analízise. A vonatkozó, kivonatos eredményeket a 8. táblázat tar-

talmazza. E táblázatban is csak a szignifikáns korrelációs együtthatók szerepelnek és er-

re az összehasonlításra is vonatkozik az együtthatók közötti, az előzőekben már leírt, 

kritikus differencia. Függetlenül a nemtől és a fizikai aktivitástól a relatív és az abszolút 

zsírmennyiség korrelációja a legerősebb. A determinációs együtthatók 79% (a medikák 

mintájában) és 92% (a TF-es fiúk csoportjában) közöttiek, vagyis variáció terjedelmük 

jelentős. 

 

8. táblázat. A relatív testzsírtartalom és a tápláltsági mutatók kapcsolata 
 

Változó/intézmény BMI Fkg LBM Has 
 N ő k 
Orvosi egyetem 0,70 0,89 0,30 0,59 
Műszaki egyetem 0,63 0,93 0,28 0,53 
TF 0,52 0,92 0,18 0,32 
 F é r f i a k 
Orvosi egyetem 0,82 0,95 0,23 0,80 
Műszaki egyetem 0,79 0,95 0,27 0,73 
TF 0,66 0,96 0,21 0,52 

 
A rövidítések jelentése: BMI = testtömeg index (kg·m-2), Fkg = abszolút zsírtömeg (kg), 

LBM = sovány testtömeg kg), Has = haskerület (cm). 
 

 E két változó közötti szoros kapcsolat további értelmezésének azonban sem itt, 

sem pedig a későbbiekben nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, mivel a relatív adat és a 

testtömeg hiányában az abszolút testzsírtartalom nem is számítható, vagyis ezek a becs-
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lések ugyanazon tulajdonság különböző alapú megközelítései, szoros kapcsolatuk in-

kább természetes, mint értelmezendő. 

 A kapcsolati mérőszámok rangsorában a második helyen áll a testtömeg index és 

a relatív testzsírtartalom korrelációja. A két változó közös varianciája legkisebb (mind-

össze 27%) a fizikailag aktív nők csoportjában és a legnagyobb (67%) a hipoaktív medi-

kusokéban. Ebben a kapcsolatban tehát az ismeretlen, vagy az általunk nem elemzett ha-

tás a minták más tulajdonságaitól függően is jelentős. A rangsorban harmadik helyen áll 

a relatív testzsírtartalom és a haskerület korrelációja. Ez a kapcsolat viszonylag szoros a 

medikusok mintájában. A két változó közös varianciája 64%. A determinációs együtt-

ható a legkisebb (10%), vagyis a két változó kapcsolata a leggyengébb a fizikailag aktív 

nők csoportjában. 

 A sovány testtömeg és a relatív testzsírtartalom statisztikai kapcsolata nem vitat-

ható, de a két változó együttjárása mindhárom csoportban csak laza. Ebben a párosítás-

ban a korrelációs együtthatók erőssége között általában nincs differencia. Az egyetlen 

statisztikai különbség a medikák (közös variancia = 9%) és a TF hallgató nők csoportjá-

ban (közös variancia = 3%) talált koefficiens pár közötti. A nagyon mérsékelt determi-

nációs együtthatók ismeretében azonban e szignifikáns differenciának fokozott humán-

biológiai jelentőséget nem tulajdoníthatunk. 

 

 4.4 A tápláltsági állapot jellemzőinek eloszlásvizsgálata 

 A 4.3 fejezetben bemutatott eredmények ismeretében a továbbiakban csak a rela-

tív testzsírtartalmat és a testtömeg indexet tekintjük a tápláltsági állapot jellemzőjének. 

Az eloszlások elemzésére mindkét mérőszám esetében 2,5 egység osztályszélességet ha-

tároztunk meg mindkét nemben, és a vonatkozó ábrákon a relatív gyakoriságokat tüntet-

tük fel. Az első és az utolsó osztályban az általánosan jellemző kis gyakoriság miatt to-

vábbi osztást nem végeztünk. 

 A relatív testzsírtartalom mintánkénti eloszlásjellemzőit a 11. ábra tartalmazza. 

Függetlenül az elemszám különbségektől az eloszlás mind a három mintában standard 

normális (khi2: O=185,3 M=181,4, T=174,2; p mindhárom esetben <0,00), de az osz-

lopok magassága alapján megrajzolható burkoló görbék a vízszintes tengely mentén el-

toltak. Az orvostanhallgató nők mintájában a legnagyobb gyakoriságot a 22,5 és a 27,5 

%-ot magában foglaló két osztályban kaptuk (ez együttesen a teljes minta 41,35%-a). 
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 A mintában a túlsúlyosak relatív gyakorisága 21,15%, a test zsírtartalma alapján 

már elhízottnak minősülőké 3,27%. A különböző mértékű túltápláltság tehát a vizsgált 

medikák majdnem egy negyedét érinti. Az eloszlásgörbe másik szélsőségét, tehát a ki-

sebb vagy nagyobb mértékben sovány hallgatókat tartalmazó négy osztályban, ahol a re-

latív testzsírtartalom kevesebb, mint 17,5%, mindössze 34 hallgatónő található, amely 

gyakoriság a teljes mintának csupán 6,53%-át jelenti. 
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11. ábra. A relatív testzsírtartalom eloszlása a nők három mintájában (O = orvosi egye-

temisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók). 
 

 A műszaki egyetemen tanuló nők csoportjában a legnagyobb relatív gyakorisá-

got a 20-22,5% közötti osztály képviseli. A túlsúlyosak (22,02%) és elhízottak (8,23%) 

aránya ebben a mintában is nagy, együttesen megközelíti a teljes minta harmadát. A me-

dikák és a műszaki egyetemisták között a túlsúlyosak arányában nem volt jelentős a kü-

lönbség. Az elhízottak relatív gyakorisága a műszaki egyetemisták között azonban érté-

kelhetően nagyobb. 

A különböző mértékű, de feltehetően még nem kóros soványság a műszaki egye-

temisták csoportjában csupán 25 hallgatónál volt jellemző, ez a gyakoriság a teljes min-

ta 5,14%-a. 
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 Ilyen tekintetben jelentősen különböző a Testnevelési és Sporttudományi Karon 

tanuló hallgatók mintája. Ebben a csoportban elhízott hallgató nem volt, a túlsúlyosnak 

minősülők aránya is csak 1,21%. Az ábrák értelmezését talán segíti, ha hangsúlyozzuk, 

hogy a szükséges érzékenység biztosítása érdekében a függőleges tengely skálázása 

nem nulláról indul. A kevesebb, mint 17,5% testzsírtartalmat a két nem aktív mintában 

„soványságnak” minősítettük. A TF hallgatók csoportjában ilyen nő 149 (!) volt. Ez a 

gyakoriság a teljes minta 45,02%-a. A humánbiológiai megítélés szerint azonban, ezek a 

hallgatónők sem olyan soványak, hogy a testösszetételük a fizikai teljesítményüket ron-

taná, tehát a kevesebb, mint 17,5% testzsírtartalom sem minősül valódi soványságnak, 

vagy a malnutritio következményének. 

 Az alkalmazott osztályszélesség mellett a relatív testzsírtartalom eloszlása lapos 

(khi2: O=1,91 M=1,42, T=1,98) és egyben jobbra (a nagyobb értékek felé) ferde a férfi-

ak mindhárom csoportjában (12. ábra). 
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12. ábra. A relatív testzsírtartalom eloszlása a férfiak három mintájában (O = orvosi 

egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók). 
 

A medikusok mintájában a 12,5 és a 22,5%-ot magában foglaló négy osztályban 

a legnagyobb a relatív gyakoriság. Ettől a középtől az eloszlási diagramm bal oldalán 
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mindössze két osztály szerepel, míg a jobb oldalon az értékelhető gyakoriságot tartal-

mazó osztályok száma hat. A túlsúlyos férfiak gyakorisága a mintában nagy, 17,18%. A 

30%-ot meghaladó testzsírtartalom a medikusok csoportjában 33 hallgatónál volt bizo-

nyítható, ez a teljes minta 9,3%-a. 

 A műszaki egyetemisták csoportjában a két legnagyobb elemszámú osztály a 15-

20% közötti tartományban volt. E teoretikus átlagtól balra 3 osztály, jobbra 8 osztály ta-

lálható az eloszlási diagrammon. A túlsúlyosak relatív gyakorisága e mintában 14,58%, 

az elhízottaké 8,39%. Ez utóbbi gyakoriságok értékelhetően nagyobbak, mint amelyeket 

a nők hasonló csoportjaiban tapasztaltunk. 

 A fizikailag aktív vizsgáltak mintájában a legnépesebb a 10-12,5% testzsírtar-

talom közötti osztály. A diagrammon a 10%-nál kisebb relatív testzsírtartalmú férfiak 

gyakorisága is jelentős. Ez az “összevont” osztály a megfigyelt szélső értékek alapján, 

gyakorlatilag további háromra lenne osztható. A mintában a kevesebb, mint 5% testzsír-

tartalmú hallgatók száma 4 fő, az 5 és 7,49% között variálók csoportjában 44 hallgató 

volt és a 7,5-9,99% közöttiek száma 91. A csoportban kissé túlsúlyos fiú mindössze 2 

volt (0,57%), elhízott viszont nem fordult elő. 

 A testtömeg index eloszlása a nők mintájában kismértékben csúcsos és egyben a 

nagyobb értékek felé ferde (khi2: O=2,03 M=1,74, T=2,05). Az alkalmazott osztályszé-

lesség mellett a relatív gyakoriságok között nincs valódi különbség (p > 5%). Mindhá-

rom mintában a két legnépesebb osztály a 17,5 és a 22,49 kg·m-2 közötti. A BMI alapján 

a medikák mintájában a túlsúlyosak ará-nya 7,11%, az elhízottaké 1,70%. Mindkét rela-

tív gyakoriság kevesebb, mint a test zsírtartalma ismeretében minősített (13. ábra). 

 A műszaki egyetemisták csoportjában a túlsúlyosak relatív gyakorisága 9,47%, 

az elhízottaké 1,85%. Mindkét arány szignifikánsan kisebb, mint amelyeket a raktárzsír 

mennyisége alapján a korábbakban meghatároztunk. A Testnevelési és Sporttudományi 

Karon vizsgált hallgatók csoportjában ilyen minősítés szerint a túlsúlyosak aránya 1,81 

% volt és elhízott hallgató (talán érthetően) nem fordult elő. 

 A testtömeg index mintánkénti eloszlása (14. ábra) a férfiak mintájában is csú-

csos, továbbá jobbra, tehát a nagyobb indextartomány felé ferde (khi2:O=2,13 M=1,62, 

T=1,87). Mindhárom csoportban a 20-24,99 kg·m-2 közötti testtömeg indexet magában 

foglaló tartomány a legnépesebb, de a tapasztalt relatív gyakoriságok a képzési profil 

szerinti csoportosításban kissé eltérőek. 
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13. ábra. A testtömeg index relatív gyakorisági eloszlása a nők mintáiban (O = orvosi 

egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók). 
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14. ábra. A testtömeg index relatív gyakorisági eloszlása a férfiak mintáiban (O = orvosi 

egyetemisták, M = műszaki egyetemisták, T = TF hallgatók). 
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 A testtömeg index szerinti kategorizálás eredményeként a medikusok között a 

túlsúlyosak gyakorisága 23%, az elhízottaké 5,63%. Ugyanezek az arányok a műszaki 

egyetemistáknál 22,28% és 4,26%. A BMI alapján a fizikailag aktív csoportban is jelen-

tős a túlsúlyosak előfordulása (14,04%) és kissé meglepő módon értékelhető az elhízot-

také is. A számítások szerint ez utóbbi 1,43%-ot képvisel. 

 A két becslő módszer eredményei között tehát mindkét nemben jelentős a dif-

ferencia. A BMI alapján lényegesen nagyobb a túlsúlyosak és mérsékelten kisebb az 

obesek relatív gyakorisága. 

 Ami alapján a testtömeg index alkalmazhatósági korlátait joggal feltételezhetjük, 

az az, hogy a 18,37 és a 24,77% között véletlenszerűen variáló testzsírtartalmat e kate-

gorizálás nem is túlsúlynak, hanem elhízottságnak minősíti. 
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5. fejezet. MEGBESZÉLÉS 

 

Bevezetés 

 Az eredmények értelmezése előtt ismételten szükséges a három minta sajátossá-

gainak az áttekintése és az olyan tényezők kiemelése, melyeknek lehet hatása a tapasz-

talt különbségekre. Megítélésünk szerint ezek nem valódi korlátozó tényezők (tehát ez-

ért jelennek meg itt és nem az első fejezetben), az eredmények általánosíthatóságát nem 

limitálják, legfeljebb módosítják. Az adatfelvétel során nemcsak elméletileg, hanem a 

gyakorlatban is biztosítottuk minden első- és másodéves számára a mintába kerülés azo-

nos esélyét. Továbbá, csupán az adatfeldolgozás során zártuk ki az antropológiailag bi-

zonyítottan nem kaukázusi (a régebbi nomenklatúra szerint: nem europid) eredetű hall-

gatókat. (A szűkítés a lehetséges hallgatói létszámot kevesebb, mint 1%-kal csökken-

tette.) Az alkalmazott szelekció azonban nem elegendő garancia arra, hogy a mintáink 

hűen képviselik a Magyarországon élő népességeket és etnikai csoportokat is. Egy to-

vábbi, de alapvetően a célkitűzésből eredő és feloldhatatlan korlát a hallgatók befejezett 

iskolai végzettsége. A felsőfokú tanulmányok megkezdésének egyik alapvető feltétele 

ugyanis, valamely középfokú iskolában tett, sikeres érettségi vizsga. Ez a tény önmagá-

ban kizárja az ilyennel nem rendelkezők népes rétegét és egyben felveti a minták szo-

cio-kulturális státusának az országosan jellemzőtől való különbözőségét is. A kialakított 

minták reprezentativitása tehát a felsoroltak értelmében kismértékben korlátozott, de 

ezek a tények is alátámasztják a 4. fejezetben tett megállapításunkat, mely szerint az 

egyetemi hallgatókra érvényes viszonyítási minták előállítása sem halasztható sokáig. A 

vonatkozó hazai adatok ismeretében az alkalmazott szelekció hatásai napjainkban azon-

ban már nem értékelhetők a vizsgáltak méret- és jellegátlagaiban (Bodzsár, 2006; Eiben 

et al., 2007), továbbá a testi felépítés jellemzőiben, de lehet hatásuk az életmód- és test-

összetételmutatók minták közötti különbségében. Jelentősége lehet továbbá annak is, 

hogy napjainkban gyermek- és ifjúkorban a fizikailag aktív életmód választása nagyobb 
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gyakorisággal társul a szülők magasabb iskolai végzettségéhez és a családok kedvezőbb 

anyagi helyzetéhez (Velenczei et al., 2009). Sajnos nincs bizonyítékunk arra vonatkozó-

an, hogy ez a hatás tartósan fennmarad a huszonéves kor elején is. A gyakorlati tapasz-

talat ennek inkább az ellenkezőjére utal. 

 

 5.1 A különböző fizikai aktivitású csoportok jellemzőinek értelmezése 

 A testméretenként és jellegenként végzett összehasonlítás tanúsága szerint a fizi-

kailag nem aktív minták jellemzői között általában nem volt értékelhető differencia, vi-

szont a testösszetétel és a fizikai teljesítmény évfolyamonkénti, vagy az egyesített kö-

zépértékei jelentősen eltérőek voltak az aktív csoportéihoz viszonyítva. Az 1. és a 2. fe-

jezetben bemutatottak értelmében is nyilvánvaló, hogy a pillanatnyi és későbbi egész-

ségi állapot szempontjából éppen ezek a tulajdonságok lehetnek a meghatározók. Az 

sem vitatható, hogy vizsgáltjaink méreteiben, morfológiai alkatában és testösszetételé-

ben felismerhetők a nemzedéki növekedési változások következményei, de ezek nem 

minden esetben bizonyítanak arányos differenciákat. Ennek szemléltetésére azonban 

nem szükséges a 30-40 évvel korábban jellemző állapot idézése, mivel a vonatkozó köz-

lemények egybehangzó tanúsága az, hogy a kritikus különbségek az életmód markáns 

változásával párhuzamosan alakultak ki és ez a folyamat mintegy 20 évvel ezelőtt kez-

dődött és sajnos napjainkban is tart (Mészáros és Mohácsi, 1983; Mészáros et al., 2006; 

Gyenis és Joubert, 2002; Tóth és Eiben, 2004). A szekuláris növekedési változások tár-

sadalmi és humánbiológiai megítélése azonban nemcsak a megváltozott termet – testtö-

meg arány alapján lehet kritikus. A jelenség legelső leírói és egyben elemzői (Tanner, 

1966; Wieringen, 1978; Wolanski, 1978) a szekuláris növekedési változásokat, a rendel-

kezésre álló termet és tömeg adatok különbözősége alapján egyértelműen pozitívnak 

minősítették. A releváns és megbízható vizsgálati eredmények és az elemezhető válto-

zók számának gyarapodásával napjainkra már azonban az is nyilvánvaló, hogy a válto-

zások sebességében még Európában is jelentős volt a gazdasági régiónkénti eltérés. A 

kisebb sebesség, Tanner (1990) gondolatmenetét követve, a részben elmarasztaló követ-

keztetések megfogalmazását is sugallja: vagyis e népességek bio-szociális környezete 

tartósan hátrányos. Az utóbbi évtizedekben kialakult vitathatatlan fejlődés ellenére, saj-

nos még mindig ebbe az utóbbi kategóriába sorolandó Magyarország is. A trend megí-

télésének másik, egyben direktebb szempontja azonban a korábbi évtizedekben jellem-
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zőhöz viszonyított, aránytalan testmagasság - testtömeg hányados, amely sok vizsgáló 

szerint indirekt módon ugyan, de a nagyobb depózsír mennyiséget sugallja. A nemzedé-

kenkénti méret, jelleg és testarány differenciák akkor is bizonyíthatók, ha a tartalmában 

azonos képzési célú intézmények hallgatóinál különböző időpontban vett minták közép-

értékeit és variabilitási jellemzőit hasonlítjuk össze. Erre az elemzett változók hasonló-

sága alapján is megfelelő hazai alapot ad Frenkl és Mészáros (1979) három évtizede 

megjelent munkája. Az 1970-es évek közepén vizsgált medikák és medikusok a trend-

nek megfelelően, értékelhetően alacsonyabbak voltak, mint az általunk vizsgált hallga-

tók, azonban testtömegük nem csupán a kisebb termet függvényében volt szignifikánsan 

könnyebb. A fizikailag aktív hallgatók esetében részben fordított a helyzet. A jelöltek 

minősített sportolói múltjának kisebb relatív súlya a felvételin, a korábbiakhoz viszo-

nyított alacsonyabb termet átlagot és kissé nagyobb testtömeget eredményezett. 

 Az egymást követő nemzedékek antropometriai jellemzőinek sorában hazánkban 

jellemző a morfológiai alkat nyúlánkságának fokozódása is (Uvacsek et al., 2003; Mé-

száros et al., 2006), melyet Wolanski (1978) elméleti megfontolások alapján már több, 

mint 30 éve előrevetített. A két változási irány humánbiológiai tartalma azonban egy-

másnak ellentmondó, amennyiben a meghatározó környezeti hatásokat összességében 

változatlannak tekintjük, de azt tudjuk, hogy csupán a korábban már idézett magyar 

szerzők közölt eredményei alapján ezt nem is feltételezhetjük annak. A kedvező hatások 

mellett tehát, a nem minden társadalomban szükségszerűen kialakuló kedvezőtlen kö-

vetkezmények relatív súlya (túltápláltság, hipoaktivitás, a krónikus betegségek nagyobb 

aránya stb.) fokozottabb. 

 Mintánkban nemenként eltérő irányú, de a különböző fizikai aktivitású csopor-

tok tekintetében szignifikáns különbségeket kaptunk a metrikus index átlagok között. 

Noha ezek a differenciák statisztikailag is és humánbiológiailag is jelentősek, mégsem 

állíthatjuk, hogy a nagyobb testtömeg - testmagasság arány, a BMI, vagy a relatív test-

zsírtartalom kisebb-nagyobb, vagy éppen kifejezett minták közötti különbsége csupán e 

hatás következménye lenne. A vonatkozó és releváns humánbiológiai összefüggések ta-

núságai (Szőke, 1995; Mészáros et al, 2009) szerint a nyúlánkabb morfológiai alkathoz, 

az itt bemutatottaktól eltérően, szignifikánsan kisebb relatív testzsírtartalom társul, mint 

az átlagoshoz, vagy éppen a kifejezetten kerekdedhez. Hipoaktív vizsgáltjaink korábbi-

aknál jellemzően nagyobb relatív testzsírtartalmát mégsem tekinthetjük biológiai para-
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doxonnak vagy mintafüggő jelenségnek. Részben azért, mert ez a hatás már a középis-

kolások (Uvacsek et al., 2003) kisebb-nagyobb elemszámú csoportjainál is és a miénk-

től eltérő alapon szelektált (sorkatonai szolgálatra való alkalmasság) fiatal felnőtteknél 

(Joubert és Gyenis, 2002) is jellemzően érvényre jut. A feltételezett hatás tehát az élet-

mód különbözősége, vagyis a felhasználást tartósan meghaladó energia bevitel. Eredmé-

nyeink is bizonyítják, hogy a rendszeres fizikai aktivitás ebben az összefüggésben meg-

oldás lehet mindkét nemben. A korábbiakban is többször hangsúlyoztuk, hogy a fizikai-

lag aktív minták valóban nem tekinthetők sportolóknak, de ennek ellenére relatív test-

zsírtartalmuk szignifikánsan kisebb. Az sajnos nem is várható (bár szükséges lenne), 

hogy az orvosi vagy a műszaki egyetemi hallgatók napi két órát „áldozzanak” fizikai 

aktivitásra (vagyis egészségük megőrzésére és karbantartására), de a napi egy óra min-

den egyetemi hallgató életébe beiktatható lenne. Az aktív csoportok relatív testzsírtartal-

mát a fentiek alapján tehát, csak egy kívánatos, de lényegében minden egészséges fiatal 

számára elérhető viszonyítási értéknek tekinthetjük. A rendszeres fizikai aktivitás prog-

ramba iktatását nem csupán az értelmiségi életvitelre és a választott hivatásra való tuda-

tos felkészülés teszi fokozottan hangsúlyossá. Frenkl és Mészáros (1979), valamint Sza-

kály és munkatársai (2007) éppen az orvosi és műszaki egyetemisták egy másik mintá-

jánál, valamint a TF hallgatóinál végzett hosszmetszeti vizsgálata szemléletesen de nem 

biztos, hogy az érintettek számára is meggyőzően bizonyítja és mintegy előre vetíti a je-

lenlegi állapotnál is kedvezőtlenebb közeljövőt. A test zsírtartalma a tanulmányok teljes 

időtartama alatt szinte lineárisan nőtt, de nemenként és aktivitási csoportonként eltérő 

mértékben. A végzést követő időszak, ha lehet ilyen tekintetben még veszélyesebb, hi-

szen a testösszetétel változás iránya nem módosul, de sebessége jelentősen nő. 

 A vizsgálat időpontjában jellemző relatív testzsírtartalom átlagok alapján (ha 

azokat a Lohman –1992– által megjelölt kritikus értékekhez viszonyítjuk) az állapítható 

meg, hogy alapvetően mindkét hipoaktív minta átlagos depózsír tartalma és variabilitása 

nagy. Ezek a mutatók jelentősen nem különböznek a nem egyetemi hallgatókat jellemző 

középértékektől (Uvacsek et al, 2003; Mészáros et al., 2006, Photiou, 2008) és szórá-

soktól. Az viszont feltűnő, hogy a két nem aktív mintában a nők átlagosan 2-3%kal kö-

zelebb vannak a már túlsúlyt jelentő testzsírtartalomhoz, mint a férfiak. A futóteljesít-

mények minősége alapján ez nem jelenti azonban azt, hogy a férfiak mintája esetleg fi-

zikailag aktívabb lenne, mint a nőké. A kritikushoz közelebbi testzsírtartalom részben 
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azért is meglepő, mert Bodzsár és munkatársai (2006a), valamint Pintér (2008) egybe-

hangzó véleménye szerint a nők csoportjában ritkábban már a pubertástól kezdődően, 

sokkal gyakrabban a posztpubertásban és fiatal felnőttkorban a kozmetikai célú fogyó-

kúrázás szinte általános. Uvacsek és munkatársai (2006) konklúziója az, hogy a közép-

fokú iskolás leányok több, mint fele már megpróbálta csökkenteni testének zsírtartal-

mát, vagy éppen a vizsgálat időpontjában is fogyókúrázik. Ez, az eredmények (követ-

kezmények) ismeretében csupán látszat megoldás nemcsak napjainkban jellemző, már 

évtizedekkel ezelőtt is megfigyelhető volt (Pápai, 1984; Szöllősi és Jókai, 1991; Szat-

mári, 2009). A bemutatott eredmények és következmények ismeretében nem feltételez-

hetünk mást, mint azt, hogy vagy az alkalmazott fogyókúrás program nem volt kellően 

hatékony, mert azt nem szakember állította össze és nem társult tartós életmódváltozás-

sal, vagy, ha e két feltétel együttesen fennállt, akkor az általános helyzet még riasztóbb, 

mint amilyenre eredményeink és a vonatkozó hazai közlemények alapján következtet-

hetünk. 

Amennyiben figyelembe vesszük vizsgáltjaink fizikai teljesítményét is az előző 

bekezdés utolsó következtetését tekintjük valósnak, de nemcsak a nők mintáiban, ha-

nem mindkét nemben. A fizikailag nem aktív minták becsült kardio-respiratorikus álló-

képessége mindkét nemben nagyon mérsékelt és heterogén. A hipoaktív nők középérté-

kei közel 40 másodperccel, a férfiaké mintegy fél perccel maradnak el a nem verseny-

szerűen sportoló TF hallgatókétól. A futott távolság ismeretében ezek a differenciák 

markánsak, annak ellenére, hogy az időeredmények ismeretében számított (becsült) re-

latív aerob teljesítmény (ml·kg-1·min-1) átlagok között az időeredmények arányainál ki-

sebbek a különbségek (Kiss et al., 2008; 2009). A gyenge futóteljesítmény hátterében 

mégis a szükséges gyakorlottság hiánya a meghatározó. Szándékosan nem írtunk edzett-

séget, hiszen a jelentős teljesítmény-különbségek az aerob kapacitás mérhető növelése 

nélkül is csökkenthetők lennének ha: 

- volna a vizsgáltaknak tapasztalata az irambecslésben, 

 - ismernék képességeik korlátait és határait, továbbá 

 - rendelkeznének a gazdaságos futáshoz szükséges mozgáskoordinációval. 

 E három tényező (feltétel) együttesen fennálló és egyben megfelelő szintje Ni-

eman (1995) gondolatmenete szerint önmagában is, mintegy 30%-kal csökkenthetné a 

bizonyított differenciákat. Természetesen a fizikai teljesítményt meghatározó tényezők 
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nem „szeletelhetők” és ilyen mérsékelt teljesítmény szinten nem is izolálhatók, hiszen 

az előzőekben felsorolt három komponens kialakítása csak gyakorlással lehetséges és az 

ehhez szükséges időtartam és intenzitás már önmagában is kedvező hatású a maximális 

oxigénfelvétel növelésére. Ebben az összefüggésben csak az alkalmankénti terhelés idő-

tartama és intenzitása az, amelyben nem lehet megalkuvás, vagy lazítás. A fentiekkel 

természetesen nem állítjuk azt, hogy az aktív és a nem aktív csoportok teljesítménye 

csak e három tényező függvényében különböző. A tapasztalt differenciák „maradék” 

kétharmada is jelentős és minden megítélés alapján szignifikáns. Eliminálása, vagy 

csökkentése természetesen nem lehetetlen, hiszen a jobb fizikai teljesítmény az aktív 

csoportban is döntően kialakult (tehát nem öröklött) tulajdonság. A fizikai kondíció to-

vábbi növelése lassúbb folyamat és a valódi élettani adaptáció hiányában nem is fel-

tételezhető. Ez általában együtt jár az aktív mozgatórendszer tömegének növekedésével 

(mely mutatóban szintén nagyon eltérő volt a két különböző fizikai aktivitású csoport) 

és a passzív tömeg arányának csökkenésével is. 

 A szükséges tulajdonságok kifejlesztése legalábbis kezdetben, bizonyosan nem 

kellemes időtöltés. A sport, a mozgásos játék élvezete csak a szükséges technikai isme-

retek automatizálása és a fiziológiai feltételek kialakulása után lehet további, motiváló 

tényező. Mivel vizsgáltjaink már fiatal felnőttek és leendő értelmiségiek, bizonyos szin-

ten egészségnevelők, ezért is hangsúlyoztuk már a disszertációban többször is a tudatos-

ságot. Ez nemcsak a fizikai aktivitás preventív és „gyógyító” hatásainak megértéséhez 

szükséges, hanem az edzettséghez vezető út nehézségeinek elviselésében is meghatá-

rozó segítség. Eredendően az elhízott gyermekeknek szól Bar-Or (2003) intelme, mely 

szerint „...a fizikai teljesítmény élvezete és az önmagunk felett aratott győzelem, azaz a 

csoda, csak verejtékben születhet meg...”, de vitathatatlan, hogy a tanács megértése és 

sugallata követendő az aktivitást elkezdő felnőtteknek is. 

 Az aktív és a nem aktív minták közötti differenciák méretenként is, jellegenként 

is és jellemzőik összevont értelmezése után is jelentősek. Feltűnő lehet, hogy a fejezet 

korábbi bekezdéseiben a diszkriminancia analízis eredményeit nem érintettük. Tettük 

ezt azért, mert e statisztika eredményei a méretenkénti és jellegenkénti minősítés ered-

ményeit jelentősen nem módosították. Ezek szerint: 

 A vizsgált nem aktív egyetemisták mintáiban bármilyen megítélés szerint sok a 

túlsúlyos és az elhízott hallgató, valamint a nagyon gyenge fizikai teljesítménnyel ren-
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delkező fiatal felnőtt. Azt nem állíthatjuk, hogy minden hallgató egészsége veszélyez-

tetett, de a csoport jelentős része igen. Nem vitatjuk, hogy az érintettek maguk is tisz-

tában vannak ezen összetett rizikóval, de úgy tűnik, hogy külső segítséget, esetleg óra-

rendi pressziót igényelnek a szükséges életmód-változtatáshoz. 

 Az alkalmazott diszkriminancia analízis eredményeit tehát elsősorban nem az 

egészség-szempontú jellemzés során vehetjük figyelembe, hanem a humánbiológiai ala-

pú minősítéskor és a változónként nem szignifikáns, de következetes, vagy egymással 

összefüggő differenciák relatív súlyának meghatározásakor. Ilyen alapon megállapítjuk, 

hogy a nem aktív fiatalok két-két csoportja jellemzői felhasználásával egy eddig még 

nem közölt, kinantropometriai referencia kialakítható, amely egy sajátos szemüvegen 

keresztül mutatja be az egyetemistákat. Mivel ez nem volt munkánk direkt vagy szekun-

der célja ettől itt eltekintünk. 

 A 4. fejezet 6. táblázatában összefoglalt eredmények többek között rávilágítanak 

arra is, hogy a morfológiai alkat megítélésében lehet jelentősége a test zsírtartalmának 

is, annak ellenére, hogy az alkalmazott eljárásban sem a zsírtömeg, vagy arány, sem 

pedig a bőrredők vastagsága nem szerepel becslő változóként. A nagyobb, vagy éppen 

már nagy testzsírtartalom a férfiaknál bizonyítottan piknomorf irányba módosítja a met-

rikus indexet (Szmodis et al., 2007; Prókai, 2008). A nők nagy mintáira vonatkozóan 

ilyen elemzés még nem készült, de az index számításának logikájából eredően nagyon 

valószínű a hasonló irányú hatás. Ezen az alapon feloldható például az orvosi és a mű-

szaki egyetemisták csoportjainál évfolyamonként, vagy az összevont mintánként jellem-

ző és látszólag véletlenszerű index-variabilitás. Ez utóbbi pusztán logikai alapon is meg-

kérdőjelezhető, hiszen az orvosi és a műszaki egyetem különböző karain a morfológiai 

alkat nem lehet szelekciós tényező. A kérdés azonban az, hogy milyen testzsírtartalom 

hányad után ítéljük szükségesnek a korrekciót. Kemper (1995) és Lohman (1992) egész-

ség-szempontú megközelítése ilyen vonatkozásban kissé megengedőbb. E szerzők csak 

a túlsúlyos és elhízott egyéneknél tartják indokoltnak a morfológiai alkat zsírkorrekci-

óját. Szmodis és munkatársai (2007) értelmezésében a kockázati tényezők mellett a fi-

zikai teljesítmény is meghatározó és ezért e munkacsoport az idézett két szerzőénél 3%-

kal szigorúbb megítélést javasol mindkét nemben. 

 A javasolt korrekció azonban a szigorúan öröklöttnek minősülő (Mészáros et al., 

2003) morfológiai jellemző (metrikus index) mellett érinti a mozgatórendszeri fejlettség 
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megítélését (plasztikus index) is, mely mutatóban a hat, vagy az összevonást követően 

három csoport középértékei között nem volt különbség ebben az összehasonlításban. 

Tudjuk azonban, hogy hamis alapról indulva a legszabályosabb gondolatmenet is hamis 

következtetéshez vezet. A hamis alap a statisztikailag azonos plasztikus index átlagok 

ellenére is az, hogy a rendszeres fizikai terhelésnek nincs hatása a mozgatórendszeri fej-

lettségre. Az eredmények bemutatásakor erre a látszólagos ellentmondásra már indirekt 

módon utaltunk, amikor kiemeltük a sovány testtömeg aktív és nem aktív csoportok kö-

zötti következetes és szignifikáns differenciáit. A zsírkorrekció után a nem aktív csopor-

tokban a plasztikus index abszolút értéke és átlaga is jelentősen csökken, míg a TF hall-

gatók indexátlaga a 4. fejezetben bemutatott zsíreloszlás alapján értékelhetően nem vál-

tozik. A diszkriminancia analízis eredményeit követő értelmezés az aktív és a nem aktív 

csoportok közötti differenciát tehát csak fokozza és ennek értelmében megerősíti azt a 

véleményünket, mely szerint a TF hallgatók (annak ellenére, hogy nem minősített ver-

senyzők), az egyetemisták egy szelektált rétegét képviselik. A javasolt közös mintába 

tehát csak valós létszámuknak megfelelő arányban szerepelhetnek jellemzőik. 

 

 5.2 A korreláció analízis eredményei 

 Lineáris korreláció analízissel két kérdéskört elemeztünk. Az első az volt, hogy 

megállapítsuk, a rendelkezésre álló eljárások közül melyik tápláltsági mutató alkalma-

zása célszerű fiatal felnőtteknél. 

A másik elrendezésben a tápláltsági állapot és a fizikai teljesítmény összefüggé-

seit elemeztük. 

 A 7. táblázatban összefoglalt eredmények szerint a sovány testtömeg és a haske-

rület sem az átlagos fizikai aktivitású, sem pedig az aktív mintákban nem jellemzi a táp-

láltsági állapotot, noha korrelációjuk a relatív testzsírtartalommal szignifikáns, de e két 

kapcsolat statisztikailag még közepes erősségűnek sem minősíthető. Az alkalmazásra 

vonatkozó javaslatoknak (Kovács, 2008) megítélésünk szerint lehet korlátozott és eset-

leg számszerűsítő realitása, de kizárólagosan csak az elhízott felnőttek mintáiban. Azt 

azonban hangsúlyozzuk, hogy amennyiben a jelentős túltápláltság egyszerű megtekin-

téssel is minősíthető, egy tartalmában hasonló erejű, vagy gyengébb információ felvé-

tele szinte felesleges. Továbbá, a haskerület alapján történő kategorizálásra, vagy minő-

sítésre pillanatnyilag nem is rendelkezünk valid konstansokkal. 
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Az abszolút zsírtömeggel kapcsolatos véleményünket és értelmezésünket a 4. fe-

jezetben már ismertettük, itt ezeket nem ismételjük meg. 

 Tartalma és elterjedtsége ellenére más a megítélése a testtömeg indexnek. Alap-

vetően egyetértünk Wilmore és munkatársai (2008), látszólag kategorikus véleményé-

vel: A testtömeg index a minősített sportolók testösszetételének jellemzésére ereden-

dően nem alkalmas és hozzátesszük, az index bármilyen szempontú értelmezése fél-

revezető akkor is, ha a vizsgált személy, vagy minta nem minősített sportoló, csupán fi-

zikailag aktív. 

 Eredményeink tanúsága szerint a testtömeg index a nem aktívak mintáiban is 

csak tájékoztató jellegű lehet. Továbbá, tapasztalataink szerint a BMI kissé jobb becs-

lést ad a férfiaknál és csak nagyon mérsékeltet a nők csoportjaiban. A testtömeg index 

és a relatív testzsírtartalom kapcsolatát bemutató lineáris regressziós egyenes könnyen 

kiszámítható, de a tapasztalatok szerint két becsült érték eltérése alapvetően véletlen-

szerű és még az átlagok szintjén is nagy, továbbá a becsült értékek szórása is különböző 

(Mészáros et al., 1997a). Ez a megállapítás természetesen nemcsak a magyar, vagy kö-

zép-európai mintáknál helytálló, lényegében hasonló aggályokat fogalmazott meg Jans-

sen és munkacsoportja (2002) is, Észak-Amerika etnikailag kevert népessége vizsgálata 

után. Jellemző és egyben minősítő erejű az, hogy a szakirodalomban nincs is ismert al-

goritmus a BMI alapján történő zsírbecslésre, vagy a zsírtartalom alapján történő BMI 

számításra. A BMI és a különböző eljárásokkal becsült relatív testzsírtartalom 50-65% 

közötti közös varianciája ellenére, a mérőszám az egyén tápláltsági állapotának jellem-

zésre tehát nem alkalmas, jelentősége legfeljebb egy-egy csoport tápláltsági állapotának 

minősítésében van, amennyiben ez az információ valamilyen kérdés szempontjából je-

lentőséggel bír. 

 A tápláltsági állapot-jellemzők és a fizikai teljesítmény kapcsolatának elemzése 

valójában hasonló mintázatot eredményezett, mint a relatív testzsírtartalom és a táplált-

sági jellemzők korreláció analízise. Különbségként csupán az emelhető ki, hogy ebben 

az elrendezésben a korrelációs együtthatók numerikus értéke következetesen kisebb, 

mint az előző párosításban, ezen keresztül szakmai tartalmuk is lényegesen korlátozot-

tabb. 

A sovány testtömeg és a futóteljesítmény fordított kapcsolata, a maximálisan 23 

% közös variancia ismeretében szintén nem tekinthető meghatározónak és a korrelációk 
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folytonos linearitása valójában csak a szabadidő sportolóknál jellemző. A teljesítmény-

sportban például a robusztus, nagy tömeg (főleg izomtömeg) a sprintszámokban bizo-

nyítottan kedvező, de a közép és hosszú távokon már kifejezetten káros a jelentősen hi-

pertrofizált izomrendszer. 

Az abszolút zsírtömeg futóteljesítményt csökkentő hatása is legfeljebb csak kö-

zepes erősségű a szabadidősportban és normál körülmények között csak mérsékelten 

erősebb a versenysportban. 

 A BMI-vel kapcsolatosan megfogalmazott korábbi kritikák ellenére, a testtömeg 

index pozitív kapcsolata a futási idővel szinte numerikusan is azonos a relatív testzsír-

tartalom hatásait számszerűsítő együtthatókéval. Szakmai tartalmuk is szinte azonos, de 

bármilyen megítélés alapján is, legfeljebb csak közepes erősségű a változók párhuzama. 

Amennyiben tehát a test zsírtartalmának becslésre nincs mód, idő, technika vagy akarat, 

a hiányzó adat a BMI-vel jól helyettesíthető. Felületes értelmezés alapján talán megle-

pő, hogy mindkét korrelációs együttható (BMI-idő és F%-idő) erősebb statisztikai kap-

csolatra utal a fizikailag aktív csoportokban. Ez azonban lényegében szükségszerű, hi-

szen az aktív felnőtteknél általában kialakul, és amíg az aktivitás ingerei megfelelően 

erősek, fenn is marad egy, a fizikai teljesítmény szempontjából optimális testtömeg és 

zsírmennyiség, amely sok esetben nagyon közel van a sovány testtömeghez (Lohman, 

1986). Az adaptáció folyamatában a szervi működések terhelés alatti szabályozottsága 

is ehhez az optimumhoz igazodik. Amennyiben az aktív egyén tömege és/vagy testzsír-

tartalma a megszokott optimumtól valamilyen ok következtében eltér (ez lehet egy vi-

szonylag gyorsan kialakuló folyamat), a szabályozás ezt nem tudja azonnal kompen-

zálni és érthetően romlik a mérhető fizikai teljesítmény, pedig a depózsír mennyisége 

még mindig kicsi, jelentősen kisebb, mint a nem aktívaké. A sportolók felkészítésének 

folyamatában azonban pontosabb elemzésre ad alapot az izom- és a zsírtömeg arányá-

nak meghatározása és értelmezése (Williams et al., 2005), mely jellemzőt a rekreáció-

ban általában nem is elemzünk. 

 

 5.3 Az eloszlás-vizsgálatok eredményei 

 Az eloszlás-vizsgálatok eredményeit a humánbiológiában általában két kérdés-

kör mentén elemezzük. A matematikai statisztikai feldolgozás rendelkezésre álló, és 

egyre gazdagabb eszköztárából csak annak ismeretében választhatunk helyesen, ha bi-
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zonyosan tudjuk, hogy az adott változó eloszlása a valóságban (tehát nem a kisebb, 

vagy nagyobb elemszámú elemzett mintában) megegyezik-e a standard normálissal, 

vagy éppen attól elérő. A humánbiológiai gyakorlatban a már hosszú ideje elemzett és 

konvencionálisan értelmezett mérőszámok esetében a normalitás-vizsgálat eredményei 

rendelkezésünkre állnak (Lohman et al., 1988; Heyward, 1991; Szmodis et al., 2007), 

tehát még reciprok, log, vagy Ln transzformációt sem kellett végeznünk. A gyors tech-

nikai fejlődés egyik következménye többek között az is, hogy egyre több az ilyen tekin-

tetben még „ismeretlen” jellemző, de ilyet munkánk során nem elemeztünk. 

 Az eloszlás-vizsgálatok másik kérdése általában az, hogy meghatározzuk a kije-

lölt osztályonként, vagy kategóriánként az abszolút, vagy a relatív gyakoriságot. Ebben 

az eljárásban sem lehetünk önkényesek, az osztályszélességet és az értelmezhető osztá-

lyok lehetséges, vagy még éppen elégséges számát, bizonyított biológiai tartalom-kü-

lönbséggel kell meghatároznunk (Bloomfield et al., 1992). Eloszlás-vizsgálatunkban 

mindkét tényezőt szem előtt tartottuk, de alapvetően az utóbbi kérdéskör logikája vezet-

te a munkacsoportot. 

 Ennek megfelelően a tapasztalt nem normális eloszlások esetén (például: a BMI, 

a férfiak relatív testzsírtartalma) nem az előzetesen tervezett statisztikai eljárást változ-

tattuk meg (mivel a nagy mintákban mindkét jellemző eloszlása bizonyítottan standard 

normális), hanem megpróbáljuk feltárni a mintafüggő jelenségek lehetséges okait. A 4.4 

fejezetben bemutatott változók meghatározó többségének eloszlása eltért a standard nor-

málistól, csúcsos, ferde, csúcsos-ferde, vagy éppen lapos-ferde volt. Ilyen alapon csupán 

a nők relatív testzsírtartalmának eloszlása kivétel. A 2,5% vagy kg·m-2 osztályszéles-

séget elméleti és gyakorlati megfontolások alapján határoztuk meg és alkalmaztuk 

mindkét nemben. A döntésben a gyakorlati megfontolás az volt, hogy a vízszintes ten-

gely skálázása egyértelműen különítse el a Lohman (1992), a Nieman (1995) és a Cole 

és munkatársai (2000) által javasolt és kritikusnak minősített kategóriákat. Az elméleti 

megfontolás pedig az volt, hogy a 2,5 egységnél (%, vagy kg·m-2) kisebb osztályszéles-

ségek érzékenysége túlzott (Faludi et al., 2007), és ezért az eloszlások különbözősége 

biológiailag nem, vagy nehezebben értelmezhető. 

 A test zsírtartalma alapján kialakult gyakoriságok egybehangzó eredménye az, 

hogy a vizsgált nem aktív egyetemisták mintájában a túlsúlyos és az elhízott, tehát az 

ilyen tekintetben veszélyeztetett hallgatók száma (relatív gyakorisága) nagyon nagy. Ez 
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Tanner (1990) következtetése szerint is egyértelműen a jelenlegi és a korábbi években 

folytatott életmódjuk következménye. Különösen a medikák és a medikusok mintájában 

tapasztalt relatív gyakoriságok tértek el jelentősen az általunk előzetesen feltételezettől. 

Az értelmezés további bizonytalansága az, hogy a relatív testzsírtartalom és a testtömeg 

index alapján meghatározott gyakoriságok jelentősen eltértek egymástól. A BMI alapú 

becslés volt mindkét nemben a kisebb. A BMI-vel kapcsolatos kritikai észrevételek fi-

gyelembe vétele után a metodikai irányultságú kérdésünkre a válasz az, hogy a BMI az 

ilyen minősítésre alkalmatlan. A több alapon jellemzett és bemutatott állapot lehetséges 

következményeit illetően több, mint figyelmeztető Rurik és Kalabay (2008) közlése. A 

szerzők a 25 évvel korábban végzett, tehát életmódjában a jelen mintánál minden bi-

zonnyal, lényegesen aktívabb és kevésbé elhízott orvosok (n = 186 fő) jelenlegi egész-

ségi állapotát elemezték. A válaszadók között megítélésük szerint sok volt a BMI alap-

ján túlsúlyos, pedig az idézett szerzők a túlsúly alsó határát valamilyen, általunk isme-

retlen megfontolás alapján nem 25, hanem 27,5 kg·m-2-ben határozták meg, ami bizo-

nyítottan csökkentette a valós gyakoriságot. A vizsgált mintában már 40-42 éves kor kö-

zött értékelhető gyakorisága volt a diagnosztizált magas vérnyomásnak és cukorbeteg-

ségnek, a lipid anyagcsere zavarának és az osteoarthritisnek, valamint a különböző da-

ganatos betegségeknek. Az elgondolkoztató statisztikák pontosabb értelmezéséhez fon-

tos adat az, hogy a válaszadó nők 55%-a és a férfiak 62%-a az egyetemi évek alatt is és 

még ma is rendszeresen végez valamilyen típusú fizikai aktivitást. Ennek gyakorisága és 

időtartama az évek folyamán kismértékben csökkent, azonban a vizsgálat időpontjában 

megjelölt gyakoriság (átlago-san heti 3,2-3,6 alkalom) és terjedelem (átlagosan heti 4,7-

6,4 óra) vélhetően több, mint a huszonéves vizsgáltjainkat jellemző. Ezek a középér-

tékek akkor értékesek igazán, ha figyelembe vesszük azt is, hogy sok fiatal orvos már 

30 éves kora előtt teljesen abba-hagyta a rendszeres testmozgást. A megjelölt okok 

rangsora: az időhiány, az egészségi állapot romlása, a motiváció hiánya és végül egyéb 

okok. Rurik és Kalabay (2008), valamint Szakály és munkatársai (2007) felmérésében a 

az aktív életmód abbahagyását a válaszadók megítélése szerint „igazoló”, bevallott okok 

nagyon hasonlóak, annak elle-nére, hogy a két vizsgált minta diplomázása között 20 év 

a különbség, vagyis a két minta szinte két különböző generációt képvisel. A bemuta-

tottak értelmében bizonyára nem túlzó az a következtetésünk, hogy változatlan életvitel 

mellett vizsgáltjaink jövője sem lehet kedvezőbb. 
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6. fejezet. KÖVETKEZTETÉSEK 

 A bemutatott vizsgálat célja volt összehasonlítani három különböző képzési pro-

filú egyetemi karon tanuló, első és másodéves hallgatók testi felépítését, a bőrredők vas-

tagsága alapján becsült relatív testzsírtartalmát és fizikai teljesítményét. További célunk 

volt az, hogy a mért eredmények birtokában jellemezzük életvitelüket. Következtetése-

inket az 1. fejezetben megfogalmazott korlátozó tényezők szem előtt tartásával fogal-

mazzuk meg. A keresztmetszeti elrendezésű, összehasonító vizsgálat eredményei alap-

ján megállapítjuk: 

a/ Az elemzésbe bevont három mintában a fiatal felnőttek morfológiai (termet, testtö-

meg, testi felépítés, BMI, relatív testzsírtartalom) és funkcionális (800m futás) jel-

lemzőiben egyik nemben sem volt következetes és statisztikailag bizonyítható év-

folyamonkénti különbség. Ez az eredmény azonban nem értelmezhető úgy, hogy a 

18-22 éves fiatalok morfológiai fejlődése már teljesen befejeződött. Véleményünk 

szerint a 18 éves kort követő és már valóban mérsékelt méret- és arányváltozások 

kimutatására a korlátozott elemszámú keresztmetszeti vizsgálat nem alkalmas. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ennek bizonyítása ebben a vizsgálatban nem volt 

célunk, az elemzést csupán a szemléletesebb és könnyebben értelmezhető összeha-

sonlítás érdekében végeztük el. 

b/ A képzési cél alapján jelentősen különböző három mintában a humánbiológiai jel-

lemzők (pl. testarányok, testzsírtartalom) átlagainak statisztikai különbsége főleg 

az aktív és a nem aktív csoportok jellemzőnek összehasonlítása után volt bizonyít-

ható. A kinantropometriai megítélés alapján azonban ezek a nem következetes, 

minták közötti differenciák nem olyan mértékűek (sőt, jelentősen kisebbek, mint 

például az 1979-ben közölt vizsgálatban), hogy magyarázzák a tápláltsági állapot 

és a fizikai teljesítmény jelentős, minták közötti különbségeit. A módosító ténye-

zők kikapcsolását követően következtetésünk az, hogy a test zsírtartalma és a hall-

gatók fizikai teljesítménye közötti szignifikáns különbségek eredendően az élet-
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mód differenciáira vezethetők vissza. Az 1. fejezetben megfogalmazott, a kér-

déskörre vonatkozó kutatási hipotézis az eredmények ismeretében tehát nem 

tartható. A vizsgált medikák és medikusok humánbiológiai jellemzői ismeretében 

az általunk elvárt egészségtudatos életvitel nem is feltételezhető. 

c/ A vizsgáltjaink tápláltsági állapotát bemutató direkt és indirekt jellemzők (BMI, ab-

szolút és relatív testzsírtartalom, sovány testtömeg) elemzése után megállapítottuk, 

hogy a fizikailag nem aktív csoportok abszolút és relatív testzsírtartalma mindkét 

nemben szignifikánsan nagyobb volt, mint a az aktívaké, annak ellenére, hogy a 

testtömeg átlagok különbsége nem jelentős. Az elemzés célkitűzése alapján kie-

meljük, hogy a medikák és a medikusok depózsír tartalma következetesen nem kü-

lönbözik a műszaki irányultságúakétól. Előzetes feltételezésünk tehát nem telje-

sült, a vonatkozó hipotézis nem tartható. A két nem aktív mintában tapasztalt 

középértékek a nemtől függetlenül nagyok, a szórások markánsak. A tápláltsági 

állapot-jellemzők eloszlása e két mintában a nagyobb értékek felé ferde, tehát a 

középértékek mellett a különböző alapon megállapított túlsúly vagy elhízottság 

gyakorisága is mindkét nemben nagy, lényegében nem különbözik a nem egye-

temista, felnőtt lakosságétól. A normálistól kissé eltérő eloszlásokat azonban, 

alapvetően az elemszám korlátokra visszavezethető és mintafüggő jelenségként ér-

telmezzük. A humánbiológiailag jelentős mennyiségű depózsír és a testtömeghez 

viszonyított nagyon mérsékelt sovány testtömeg nemcsak az aktuális életminő-

séget rontó tényező, hanem jelentős rizikó a túlsúly- és az elhízottság-indukálta ál-

lapotok és betegségek kialakulására. Az aktív csoportokat jellemző relatív testzsír-

tartalom és sovány testtömeg sem minősíthető „sportolói” jellemzőnek, vagy ép-

pen szélsőségnek. Véleményünk szerint a nőknél a 18-20, vagy a férfiaknál a 13-

15% közötti testzsírtartalom minden egészséges fiatal számára nemcsak elérhető, 

hanem egyenesen kívánatos lenne, főleg a huszonéves kor elején. Ez csupán elha-

tározás és akaraterő függvénye. Amennyiben erre az igény a leendő értelmiségiek 

csoportjaiban még nem alakult ki a képző intézmény beavatkozása szinte szükség-

szerű. 

d/ A tápláltsági állapot és a testösszetétel (ellentétben a korábban elemzett morfológiai 

jellemzőkkel) olyan, környezeti hatásfüggő, fenotipikus jellemzők, amelyek direkt 

és lineáris kapcsolatban vannak a fizikai teljesítménnyel. A csoportonként jellem-
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ző kapcsolati mérőszámok irányában a három mintában természetesen nem volt 

különbség, de a koefficiensek erősségében igen. A fizikailag aktív mintákban a fu-

tóteljesítmény átlagok érthetően szignifikánsan jobbak voltak, mint a nem aktívak-

éban. A nagyobb depózsír és/vagy a kisebb aktív tömeg teljesítményt csökkentő 

hatása mégis az aktív csoportokban volt szignifikánsan erősebb. A következetes 

eredmény azonban csak a felületes megítélés alapján paradox és nem független a 

teljesítmények minőségétől sem. Ez utóbbi a két nem aktív csoportban nehezen 

minősíthető, hiszen nagyon gyenge. A jelentős zsírfelesleg tehát kisebb mértékben 

hat akkor, ha teljesítmény már eleve mérsékelt. Nem állíthatjuk tehát, hogy a két 

nem aktív mintában a futóteljesítmények csupán a nagyobb zsírtömeg függvényé-

ben rosszabbak. Az alapvető ok a meghatározó többségnél jellemző gyakorlat-

lanság, amely szintén életmód függvénye. A megfogalmazott kutatási hipotézi-

sünk tehát tartható. 

e/ A humánbiológiai gyakorlatban a tápláltsági állapot jellemzésére több egyszerű mé-

rőszám, vagy index alkalmazására is olvasható javaslat. Egybehangzóan az újab-

ban megjelent közlemények egy szűk rétegében hangsúlyozottal, vizsgálatunkban 

a testtömeg index és a haskerület nem volt alkalmas az egyén tápláltsági állapotá-

nak megfelelően érzékeny minősítésére. Természetesen az állítás nem vonatkozik 

a szélsőségesen kicsi, vagy éppen nagy értékek (amely esetekben már a megtekin-

tés is elegendően informatív) biológiai tartalmára. Vizsgálatunkban a BMI és a re-

latív testzsírtartalom alapján kritikusnak minősülők gyakorisága között a differen-

cia olyan nagy volt, hogy a két besorolás eredménye egyszerre nem is lehet igaz. 

A nem aktív csoportokban következetesen a BMI alapú kategorizálás volt a meg-

engedőbb (tehát kevesebb hallgatót sorolt a kritikus kategóriákba). A javaslat, a 

gyakorlat és az egyre bővülő tapasztalat közötti lényeges ellentmondás alapvető 

oka nyilvánvaló. Biológiailag ugyanis nem a nagy tömeg (ez lehet mozgató-

rendszer következménye is), hanem a nagy szubkután és viszcerális zsírmennyiség 

a kritikus. Nagy elemszámú vizsgálatban a megbízható, modern képalkotó eljárá-

sok, vagy a bio-impedancia analízis ilyen célzattal, eljárási és főleg anyagi okok 

következtében pillanatnyilag nem alkalmazhatók. A körültekintően megválasztott, 

tehát a bizonyítottan és megfelelően valid, kaliper-metriás eljárások időigénye 

ugyan lényegesen több, mint a BMI számításáé, vagy a haskerület felvételéé, de az 
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így nyerhető humánbiológiai tartalom (azaz a pontosabb megítélés és besorolás) 

ismeretében a befektetett munka kamatostól megtérül. Az 1. fejezetben megfogal-

mazott kutatási hipotézisünk tehát korlátozás nélkül tartható. 

 A bemutatott eredmények ismeretében vitán felül áll, hogy egyetemistáink test-

összetétele és fizikai teljesítménye (teljesítőképessége) jelentősen elmarad az elméleti 

megfontolások alapján elvárttól. A pillanatnyi állapot és az évek során nagy valószínű-

séggel kialakuló következmények egyaránt indokolják az intézményi szintű beavatkozás 

szükségességét. A megalapozott változtatásoknak elméleti és gyakorlati alapon is kel-

lene nyugodniuk. Az elméleti megalapozás lehetőségét (a rendszeres fizikai aktivitás – 

tehát nem a sportedzés – kedvező hatásainak bemutatását) a képzési programban szerep-

lő diszciplinák sokasága biztosíthatja. A gyakorlati segítség egyik oldala lehetne a test-

nevelés presztízsének a növelése, konkrétan a hallgatói teljesítmények kreditben kifeje-

zett elismerése. E két módosítás sem az oktatási rend, sem pedig a tanmenetek lényegi 

változtatását nem igényli és anyagi vetülete is szinte elhanyagolható. A lehetséges meg-

oldás másik oldala a testnevelési programok reformja. A rendszeres fizikai aktivitást 

eredendően nem preferáló, vagy éppen elutasító hallgatók ugyanis nehezen „viselik” a 

testnevelés órák tradicionális szerkezetét és terhelését. A gyakorlati tapasztalat azt bizo-

nyítja, hogy az ilyen hallgatók lényegesen aktívabbak, és ami fontosabb, együttműkö-

dők az általuk választott tevékenységekben. A jól képzett testnevelők kezében az új, 

vagy divatsportágak is ugyanolyan terhelési eszközök, mint a gyakrabban alkalmazott, 

tradicionális mozgásformák. 
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Összefoglaló 

 A vizsgálat célja összehasonlítani három különböző képzési profilú egyetemi 

karon tanuló, első és másodéves hallgatók testi felépítését, a bőrredők vastagsága alap-

ján becsült relatív testzsírtartalmát és fizikai teljesítményét. A kinantropometriai elem-

zésben a Semmelweis Egyetem orvostudományi karain (vizsgálati csoport), a Testneve-

lési és Sporttudományi Karán (aktív kontroll), valamint a műszaki egyetemek külön-

böző karain tanuló (nem aktív kontroll) első és másodéves hallgatók vettek részt (N = 

2156). A testi felépítés és a tápláltsági állapot jellemzésére szakirodalmilag elfogadott 

antropometriai eljárásokat alkalmaztak, a fizikai teljesítményt a 800m futás idejével jel-

lemezték. 

 Mivel a vizsgált jellemzők átlagai az azonos képzési profilú intézmények hall-

gatónál nem különböztek évfolyamonként az összehasonlítást a naptári életkortól lénye-

gében független (összevont) mintákon végezték nemenként. 

 A vizsgált hallgatók testmagassága, testtömege és testi felépítése közötti diffe-

rencia nagyon mérsékelt volt. A kisebb különbségek megítélésük szerint nem magyaráz-

hatják a relatív testzsírtartalom és a fizikai teljesítmény szignifikáns differenciáit. 

 A vizsgálati csoport és a nem aktív kontroll minta antropometriai és funkcionális 

jellemzői között nem volt különbség. Az aktív kontroll mintában a relatív testzsírtarta-

lom szignifikánsan kisebb, a sovány testtömeg jelentősen nagyobb, a 800m futás ideje 

rövidebb volt, mint a másik két csoportban. A túlsúlyos és az elhízott hallgatók együttes 

aránya a két nem aktív mintában hasonló volt (≈33%), míg az aktív kontroll csoportban 

ilyen hallgató nem volt. A nagyobb depózsír mennyiség fizikai teljesítményt csökkentő 

hatása szignifikánsan erősebb az aktív mintában. 

 Az eredmények ismeretében vitán felül áll, hogy egyetemistáink testösszetétele 

és fizikai teljesítménye (teljesítőképessége) jelentősen elmarad az elméleti megfontolá-

sok alapján elvárttól. A pillanatnyi állapot és az évek során nagy valószínűséggel kia-

lakuló következmények egyaránt indokolják az intézményi szintű beavatkozás szüksé-

gességét. A bevezetendő változtatásoknak elméleti és gyakorlati alapon is kellene nyu-

godniuk. Az elméleti megalapozás lehetőségét (a rendszeres fizikai aktivitás – tehát nem 

a sportedzés – kedvező hatásainak bemutatását) a képzési programban szereplő disz-

ciplinák sokasága biztosíthatja. A gyakorlati segítség egyik oldala lehetne a testnevelés 

presztízsének a növelése, a hallgatói teljesítmények kreditben kifejezett elismerése. 

 77



Abstract 

 The aim of the study was to compare the body built, relative body fat content 

(estimated by the skinfold thicknesses) and physical performance of students studying at 

three various university faculties with different education profiles. The subjects of this 

kinanthropometric comparison were the first and second year students of the various 

medical faculties of Semmelweis University (study group), students of the Faculty of 

Physical Education and Sport Sciences (active control), and students of the different fa-

culties of technical University (non-active control group). A total of 2156 students were 

investigated. Physique and nutritional status were described by anthropometric tech-

niques accepted by the international literature. Physical performance was assessed by 

the running time in 800m run. 

 Because the means of the studied variables between the first and second year 

students did not differ within the identical education profile, the final comparison was 

carried out by excluding the calendar age differences by genders. 

 The difference between the mean height, body mass and physique characteristics 

were very moderate. By the small inter-group variability the marked and consistently 

significant differences between the relative body fat content and physical performance 

can not be explained in our opinion. 

 There were no significant differences between the kinanthropometric character-

istics of the study groups and non-active controls. Nevertheless, the relative body fat 

content was significantly lower, the lean body mass was remarkably greater, and the 

running time in 800m distance was shorter in the physically active control groups in 

both genders. The joint prevalence of overweight and obese students was similar in the 

two non-active groups (exceeded the 33%), but no such student was found among the 

active controls. The performance decreasing effect of greater body fat content was 

significantly stronger in the active controls. 

 It is out of question, that body composition and physical performance of the me-

dical students were less favourable than the theoretically expected levels. The momen-

tary status and the developing consequences (increased health risks) indicate the neces-

sity of the institutional interference. The first steps of the possible solutions would be 

the increase of general prestige of physical education and its official appreciation by a 

credit. 
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Melléklet 1. táblázat. A relatív testzsírtartalom számítása 
 

mm Férfiak Nők Serd. mm Férfiak Nők Serd. 
30 1,5 -2,8 3,9 74 12,9 12,7 15,8 
31 1,9 -2,2 4,4 75 13,0 12,9 16,0 
32 2,3 -1,7 4,8 76 13,2 13,1 16,1 
33 2,7 -1,2 5,2 77 13,3 13,4 16,3 
34 3,1 -0,7 5,6 78 13,5 13,6 16,5 
35 3,5 0,2 6,0 79 13,7 13,8 16,6 
36 3,8 0,4 6,3 80 13,8 14,0 16,8 
37 4,1 0,8 6,7 81 14,0 14,2 17,0 
38 4,5 1,3 7,1 82 14,2 14,5 17,1 
39 4,8 1,7 7,4 83 14,3 14,7 17,3 
40 5,1 2,1 7,7 84 14,5 14,9 17,5 
41 5,4 2,6 8,0 85 14,6 15,1 17,6 
42 5,7 3,0 8,4 86 14,8 15,3 17,8 
43 6,0 3,4 8,7 87 14,9 15,5 17,9 
44 6,3 3,8 9,0 88 15,0 15,7 18,1 
45 6,6 4,2 9,3 89 15,2 15,9 18,2 
46 6,9 4,5 9,6 90 15,3 16,1 18,4 
47 7,1 4,9 10,0 91 15,5 16,3 18,5 
48 7,4 5,3 10,1 92 15,6 16,4 18,6 
49 7,7 5,6 10,3 93 15,7 16,6 18,8 
50 8,1 6,0 10,7 94 15,9 16,8 18,9 
51 8,2 6,3 10,9 95 16,0 17,0 19,1 
52 8,4 6,6 11,1 96 16,1 17,2 19,2 
53 8,7 7,0 11,4 97 16,3 17,3 19,3 
54 8,9 7,3 11,7 98 16,4 17,5 19,5 
55 9,1 7,6 11,9 99 16,5 17,7 19,6 
56 9,4 7,9 12,1 100 16,7 17,9 19,7 
57 9,5 8,2 12,4 101 16,8 18,1 19,9 
58 9,8 8,5 12,6 102 16,9 18,2 20,0 
59 10,0 8,8 12,8 103 17,0 18,4 20,1 
60 10,2 9,1 13,0 104 17,1 18,6 20,3 
61 10,4 9,4 13,3 105 17,3 18,7 20,4 
62 10,6 9,7 13,5 106 17,4 18,9 20,5 
63 10,8 9,9 13,7 107 17,5 19,0 20,6 
64 11,0 10,2 13,9 108 17,6 19,2 20,7 
65 11,2 10,5 14,1 109 17,7 19,4 20,8 
66 11,4 10,7 14,3 110 17,9 19,5 20,9 
67 11,6 11,0 14,5 111 18,0 19,7 21,1 
68 11,8 11,2 14,7 112 18,1 19,8 21,1 
69 12,0 11,5 14,9 113 18,2 20,0 21,3 
70 12,2 11,8 15,1 114 18,3 20,1 21,5 
71 12,3 12,0 15,2 115 18,4 20,3 21,6 
72 12,5 12,2 15,4 116 18,5 20,4 21,7 
73 12,7 12,5 15,6 117 18,6 20,6 21,8 
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mm Férfiak Nők Serd. mm Férfiak Nők Serd. 
118 18,7 20,7 21,9 160 22,6 26,0 25,9 
119 18,8 20,9 22,0 165 23,0 26,5 26,3 
120 18,9 21,0 22,1 170 23,3 27,0 26,7 
121 19,0 21,1 22,2 175 23,7 27,5 27,1 
122 19,1 21,3 22,3 180 24,1 28,0 27,4 
123 19,2 21,4 22,5 185 24,4 28,5 18,0 
124 19,4 21,5 22,6 190 24,7 28,9 28,1 
125 19,5 21,7 22,7 195 25,1 29,4 28,5 
126 19,6 21,8 22,8 200 25,4 29,8 28,8 
127 19,7 22,0 22,9 205 25,7 30,2 29,1 
128 19,8 22,2 23,0 210 26,6 30,6 29,5 
129 19,9 22,3 23,1 215 26,3 31,0 29,8 
130 20,0 22,4 23,2 220 26,3 31,4 30,1 
131 20,1 22,5 23,3 225 26,9 31,8 30,4 
132 20,1 22,6 23,4 230 27,1 32,2 30,7 
133 20,2 22,8 23,5 235 27,4 32,5 30,9 
134 20,4 22,9 23,6 240 27,7 32,9 31,2 
135 20,4 23,0 23,7 245 27,9 33,3 31,5 
136 20,5 23,1 23,8 250 28,2 33,6 31,7 
137 20,6 23,3 23,9 255 28,4 33,9 32,0 
138 20,7 23,4 24,0 260 28,7 34,3 32,3 
139 20,8 23,6 24,1 265 28,9 34,7 32,5 
140 20,9 23,8 24,1 270 29,1 35,0 32,8 
141 21,0 23,9 24,2 275 29,4 35,3 33,0 
142 21,1 24,0 24,3 280 29,6 35,6 33,2 
143 21,2 24,1 24,4 285 29,8 35,9 33,5 
144 21,3 24,2 24,5 290 30,0 36,2 33,7 
145 21,3 24,3 24,6 295 30,3 36,5 33,9 
146 21,4 24,4 24,7 300 30,5 36,8 34,1 
147 21,5 24,6 24,8 305 30,7 37,0 34,4 
148 21,6 24,7 24,9 310 30,9 37,1 34,7 
149 21,7 24,8 25,0 315 31,1 37,3 34,8 
150 21,8 24,9 25,1 320 31,3 37,4 34,9 
151 21,8 25,0 25,1 325 31,5 37,6 35,2 
152 21,9 25,1 25,2 330 31,7 37,8 35,4 
153 22,0 25,2 25,3 335 31,9 38,0 35,6 
154 22,1 25,3 25,4 340 32,0 38,1 35,8 
155 22,2 25,4 25,5 345 32,2 38,3 36,0 

    350 32,4 38,5 36,5 
 
Amennyiben a 10 bőrredő összege = 120mm, a nemnek és az életkornak megfelelő osz-

lopok metszéspontjába eső cella numerikus értéke megadja a relatív testzsírtar-
talmat. 
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