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2. Rövidítések jegyzéke 
 
 
MI : Mesterséges intelligencia 

LISP : List Processing  

GPS : Global Positioning System  

GA: Genetikus Algoritmus   

CAMP: Case-based Menu Planner 

PRISM: Pattern Regulator for the Intelligent Selection of Menus 

CAMPER: CAMP Enhanced by Rules 

PIPS: Personalized Information Platform for Health and Life Services 

KAON: KArlsruhe ONtology 

DAML: DARPA Agent Markup Language 

OIL: Ontology Inference Layer 

OWL: Ontology Web Language 

OWL DL: OWL Description Logic 

USDA: United States Department Agriculture 

EDR: Egységes Diétás Rendszer 

AAcs: Alapanyagcsere 

MS: Metabolikus Szindróma (x-szindróma) 

PUFA: Poly-Unsaturated-Fatty-Acid 

MUFA: Mono-Poly-Unsaturated-Fatty-Acid 

SFA: Saturated-Fatty-Acid  



 5 

3. Bevezetés 
 
 

Az egészség komplex hatások eredményeként jön létre vagy szűnik meg. Az életmód kb. 

40%-ban felelős a lakosság egészségi állapotáért. Természetesen a rossz egészségi állapot 

okai összetettek, amelynek „csak” egyik része a helytelen táplálkozás. Egyes szakemberek a 

táplálkozás etiológiai szerepét összességében mintegy 30%-ra becsülik, amely a különböző 

betegségeknél ennél nagyobb vagy kisebb lehet. (epp.eurostat.ec) 

A dietetikai tanácsadásnak helye van a gyógyító-megelőző ellátás teljes területén. A 

tanácsadás alapvetően három részre osztható, amelyből egyik a primer prevenció, 

egészségesek körében végzendő preventív tanácsadás, felvilágosítás, a secunder prevenció, 

amely a betegség akut időszakában a gyógyulást, állapotromlás megakadályozását célozza, és 

a tercier prevenció, amelynek célja a nyugalmi állapot tartóssá tétele, a betegség újboli 

előfordulásának megakadályozása. (Kovács és mtsai 2008) Mindegyik szakasz ajánlása törekszik a 

rizikófaktorok kiküszöbölésére, az egészséges táplálkozás elméleti alapjainak és ezek 

gyakorlati megvalósíthatóságának ismertetésére, akár étkezési javaslattétellel, vagy személyre 

szabott heti étrend adásával. Az egészség megóvása alapvető táplálkozási ismeretek 

elsajátíttatásával, tudatos fogyasztói szemlélet kialakításával történik. Célja, hogy a beteg 

hosszú távon meg tudja tartani a javaslatokat, az új táplálkozási forma beépüljön életvitelébe. 

(Mák 2004) 

Az individuális táplálkozás alapjait a korai civilizációkban alapozták meg. Az ókori 

orvostudomány művelőit is foglalkoztatta a táplálkozás, sőt néhányan az egyénre szabott diéta 

fontosságát is hangsúlyozzák. Hippokratész (i.e. 460-377) szintén mestere volt a 

dietoterápiának. Munkásságának jelentősége napjainkban is vitathatatlan, felfogása, és 

iránymutatása ma is példaértékű. A Hippokratészi Gyűjtemény (Corpus Hippocraticum) 

számos fejezete tartalmaz dietetikával kapcsolatos ajánlásokat az egyén számára 

sportolóknak, fogyókúrázóknak. Véleménye szerint táplálkozási tanácsot az egész ember 

természet adta jellegzetességeiből kiindulva érdemes adni, figyelembe véve minden egyes étel 

és ital szervezetre gyakorolt hatását. (Balázs 2002)  

A mai diétás étlaptervezés célja, olyan étrend összeállítása, amellyel a beteg ember a lehető 

legrövidebb időn belül visszanyerheti egészségét. Az étrendnek alkalmazkodnia kell a 

megváltozott energia- és tápanyagszükséglethez, pótolnia kell a hiányokat, és biztosítania a 
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szükséges tápanyagok bevitelét. (Mák 2004) Ezen kívül az egyén igényeit, ízlését és szokásait is 

figyelembe kell venni, hogy a megtett javaslatot az adott személy valóban alkalmazni tudja. 

 

3.1. Mesterséges Intelligencia (MI) 
 

3.1.1. MI történeti áttekintése 
 

Maga a Mesterséges Intelligencia kifejezés McCarthy-tól származik, aki 1956-ban a 

Dartmouth College-ban tartott konferencián használta először ezt az elnevezést. (Sántáné-Tóth 1997; 

Futó 1999) Kurzweil 1990-ben így fogalmazta meg: „A MI olyan funkciók megvalósítására 

alkalmas gépek megalkotásának tudománya, amely funkciókhoz intelligenciára van szükség, 

amennyiben azokat emberek valósítják meg.” (Kurzweil 1990)  

A MI jelenleg az általános rendeltetésű területektől kezdve, egészen speciális feladatokkal is 

fogalakozik. Ilyen például a gépi sakk, a matematikai tételbizonyítás, a gépi tanulás vagy az 

orvosi diagnosztika. (Futó I. 1999.) Az első mesterséges intelligenciát felhasználó programok 

tételbizonyító, sakkozó illetve különféle játék és fordító programok voltak. (Sántáné-Tóth 1997) 

A számítógép és az intelligencia kapcsolatával foglalkozó brit Alan Turing 1950-ben mutatta 

be, a Turing teszt-et, amely arra volt kíváncsi, hogy a számítógép képessé tehető-e a 

gondolkodásra. A teszt lényege, hogy az ember billentyű és monitor segítségével kérdéseket 

tesz fel a tesztalanyoknak. Nem láthatja, nem hallhatja őket. A két alany egyike egy ember, a 

másik egy számítógép – mindkét fél arra törekszik, hogy válaszaik alapján meggyőzzék a 

kérdező személyt, hogy ők gondolkodó lények. Ha a kérdező hosszadalmas kérdés-felelek 

után sem tudja egyértelműen megállapítani, hogy melyik az ember, akkor a gép sikerrel 

teljesítette a tesztet. (Turing 1950)  

A határtudományok területén elért eredményekre támaszkodva élénk érdeklődés mutatkozott 

a mesterséges intelligencia iránt. Különösen a kognitív pszichológiában elért eredmények 

vitték előre a terület fejlődését.  Frank Rosenblatt, 1962-ben találta ki a Perceptron modellt.  

A szem retinahártyáját egyrétegű neuronhálóval modellezte. A Perceptron tulajdonképpen egy 

alakfelismerő gép volt, ami már tanulni is tudott. (Vörös 1997)  

Az időben továbbhaladva a 70-es években általános problémamegoldó rendszereket próbáltak 

kifejleszteni. Ilyen kutatás eredménye a GPS (Global Positioning System), amely az Amerikai 

Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának fejlesztése volt, de mára már teljesen elterjedt 

alkalmazás lett.  Olyan intelligens feladatmegoldó rendszerek fejlesztésére törekedtek, 
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amelyek a gyakorlati életben is használhatóak. A rendszerekbe elkezdték beleépíteni a 

heurisztikát, ezzel is közelítve az emberi gondolkodás menetére.  

1975-ben készült el a HEARSAY II, az első sikeres beszédmegértő rendszer. Ezzel közel 

azonos időben nagy sikereket ért el az első szekértői rendszer, a Prospector, amit már 1970-

ben kezdek fejleszteni. Ez a rendszer geológiai témájú, ásványlelőhelyek felkutatását 

támogatja. (Weizenbaum 1965) 

A 80-as évek alatt fejlődtek ki olyan informatikai rendszerek, amelyek egy egész szakterületet 

lefedésére képesek. Ezekhez már hatékonyabb, úgynevezett ismeretalapú technológiákra van 

szükség. A fejlettebb rendszerek képesek a tanulásra és emberszerű cselekvésre, használják a 

genetikus algoritmusokat, amelyek összevethetők az evolúció darwini elméletével. Ez a 

módszer az informatikában előforduló problémák széles körére alkalmazható. (Futó 1999)  

 

 

3.1.2. MI formái és főbb területei 
 
 
A mesterséges intelligencia olyan algoritmusok gyűjteménye, amelyek tanulási képességgel 

rendelkeznek, és segítségükkel bonyolult kérdések is megválaszolhatók. Algoritmusnak azt az 

utasítássort nevezzük, ami valamely felmerült probléma megoldására alkalmas. A MI-kutatás 

arra törekszik, hogy számítógépekkel minél hatékonyabban legyenek elvégezhetők olyan 

feladatok, amelyek megoldására jelenleg csak az emberi intelligencia képes. (Mikó 2006)  

Beszélhetünk erős és gyenge mesterséges intelligenciáról. Az erős mesterséges intelligencia 

kutatásának célja olyan konkrét programok elkészítése, amelyek ténylegesen úgy működnek, 

mint az emberi agy. Támogatói szerint, ha ezt a programot számítógépen futtatjuk, egy tudatot 

(elmét) kapunk, és már nem lesz felfedezhető semmilyen különbség az emberi agy, és az ő 

viselkedését szimuláló szoftver között. A gyenge mesterséges intelligencia kutatások pedig 

azokat az elveket, módszereket, és technikákat helyezik előtérbe amelyek, ahhoz szükségesek, 

hogy az emberi gondolkodást számítógépen reprodukáljuk. (Baka 2007)  

 

A MI fejlesztési területei:  

� Természetes nyelvi rendszerek: természetes nyelv megértése és fordítása; 

felhasználás: adatbázisok, dokumentumok megértése és kritikája, beszédmegértés, 

beszédgenerálás stb.  
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� Robotika és érzékelő rendszerek; ipari robotok, helyváltoztató robotok, robotokat 

oktató rendszerek, gépi látás, tapintás, érzékelés technikái.  

� Automatikus programozás, intelligens programozási eszközök; ismeretbázis építés 

verbális közlések és egyéb források információinak szintézise.  

� Szakértői rendszerek, ismeretreprezentáció, intelligens mérnöki tervezőrendszerek, 

intelligens visszakereső rendszerek; bizonytalanságkezelés; genetikus algoritmusok; 

logikai programozás. Az előbb említett szakértői rendszerek közé tartoznak a komplex 

szemléletű étrendtervező szoftverek, amely egyben a kutatási területem tárgya. 

 
 

3.1.3. Dietetikai szakértői rendszerek 
 
Az elmúlt évtizedekben világszerte több kutatás és fejlesztés témája volt az automatikus 

étrendtervezés. Az első ilyen irányú eredményt 1964-ben érte el Balintfy, aki a menü 

optimalizálására lineáris programozási módszert alkalmazott (Balintfy 1964). 1967–ben pedig 

Eckstein véletlenszerű keresést használt a megfelelő tápanyagtartalmú étrendek előállítására 

(Eckstein 1967) Ezek után kezdtek elterjedni a mesterséges intelligenciára épülő módszerek, 

amelyek vagy eset, vagy szabály alapú következtetést használtak, illetve ezek kombinációját. 

(Futó 1999) 

 

CAMP 
 
Az egyik első kísérlet egy eset-alapú következtetést használó szoftver kifejlesztésére a CAMP 

(Case-based Menu Planner) volt a nyolcvanas években. Adatbázisát 84, dietetikusok által 

tervezett étlappal töltötték fel. A program a megadott tápanyagigényeknek és egyéni 

preferenciáknak (étkezések típusa, pl. villásreggeli, kedvelt alapanyagok) megfelelő napi 

menüt keres az adatbázisban. Ha ilyet nem talál, akkor a leghasonlóbb találatot módosítja 

adaptációs algoritmusok alapján, úgy hogy egyes étkezéseket vagy kisétkezéseket másik, 

hasonló tápanyagtartalmú étrend étkezésével cseréli ki, míg megfelelő megoldást nem talál. 

(Petot és mtsai 1998)  

 

PRIMS 
 
1995-ben Kathy Kovacic a PRISM (Pattern Regulator for the Intelligent Selection of Menus) 

nevű étlaptervező program fejlesztéséről írta meg doktori tézisét. A program meghatározott 

tápanyagigényekhez szabály-alapú következtetéssel tervez étrendeket. Az étrendeket 
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meghatározott étkezéstípusokból építi fel. Az étkezéstípusok adatbázisa tartalmazza egy-egy 

étkezéstípus lehetséges komponenseit. Az étkezéstípusokat hasonló módon ételtípusokra 

bontja le. A fentebb ismertetett terminológia értelmében vett „kromoszómák” az ételek. A 

program egy 1200 élelmiszer tápanyagadatait tartalmazó adatbázisból dolgozik, a menütervet 

ezekből építi fel lépcsőzetesen, majd a kapott menüt értékeli és szükség esetén javítja. (Kovacic 

1995)  

 

CAMPER 
 
A CAMP fejlesztői új projekt keretében az előző két rendszert fejlesztették párhuzamosan: 

egy eset-alapú és egy szabály-alapú következtetést alkalmazót, mindkettőt arra, hogy napi 

menüt generáljon, amely mind a tápanyag-előírásoknak, mind az egyéni igényeknek megfelel, 

majd a kettőt összefésülve kaptak egy hibrid rendszert, amit CAMPER (CAMP Enchanced by 

Rules) névre kereszteltek. A rendszer ötvözi a PRISM kreativitását a CAMP jó idomuló-

képességét a tápanyagtartalommal kapcsolatos kívánalmakhoz. Nagy újdonsága a CAMPER-

nek, hogy a sikeresen megtervezett menüket az eset-adatbázisában tárolja, így képes a 

tanulásra is. A programot alkalmazható alacsony fehérjetartalmú diéták étlapjainak 

tervezésénél. A probléma, hogy a véletlenszerű, tápanyagtartalommal kapcsolatos elvárások 

teljesítését célzó menütervezés nem feltétlenül eredményez összeillő ételpárosításokat egy-

egy étkezésen belül. Ezért további célul tűzték ki az emberek ízlését leíró szabályok 

kidolgozását. (Petot és mtsai 1998)  

 

DietPal 
 
Szintén a két megoldáskereső stratégiát próbálták ötvözni a DietPal programban. A projekt 

célja a dietetikusok munkamenetének modellezése és ez alapján egy Web-alapú 

menügeneráló rendszer kifejlesztése. A fejlesztés során elsőként felmérést végeztek a 

malajziai dietetikusok körében, ennek egyik célja a menüajánlat elkészítését leíró 

munkafolyamat azonosítása volt. A program képes táplálkozási napló alapján meghatározni a 

bevitt tápanyagokat és kalóriát, valamint képes személyre szabott diétás tervet készíteni a 

beteg tápanyag- és energiaigénye alapján. Továbbá a rendszer lehetőséget kínál korábban 

készült menük felhasználására is. A DietPal sem képes teljesen kész és hibátlan menük 

kidolgozására. Valójában a táplálkozási piramis ajánlásaihoz hasonló sémákat állít össze, nem 

kidolgozott recepteket, hanem élelmiszercsoportokat kombinálva, amiket a dietetikus további 

feldolgozás során alakíthat menüvé, ha a felkínált élelmiszerkombinációkból a szükséges 
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módosítások elvégzése után egy-egy étkezésre konkrét receptet dolgoz ki. (Price és mtsai 2006; Noah 

2004)  

 

MIKAS 
 
Ehhez a programhoz hozzáértő felhasználó kell, nem laikusoknak készítették a programot.  Ez 

egy olyan mesterséges intelligencián alapuló program, mely az eset-alapú megoldáskeresésre 

épül. Ahhoz, hogy az eredményt korrigálni lehessen, indokolni kell a változtatást. Ez a 

rendszer automatikusan épít egy olyan menüt, ami a kliens egyéni igényeit kielégíti, a 

tápláltsági és egészségi állapotának megfelelően. A dietetikusnak figyelembe kell vennie az 

előzőeken felül a beteg ízlését, kulturális hátterét. A diétákat minden alakalommal a beteg 

igényeihez kell igazítani, ehhez rengeteg időt kell fordítania a dietetikusnak. A rendszerben 

előfordulhatnak hibák, ekkor a szakértőnek kell módosítania a tervezett diétát kézzel. (Khan 2003)  

 
PIPS 
 
A PIPS (Persoalized Information Platform for Health and Life Services) egy Európai Uniós 

elektronikus egészségügyi projekt elnevezése. Ez egy komplex szakértői rendszer, amelynek 

részletekbe menő orvosi részei, és dietetikai részei is vannak. A rendszer adatbázisa 

tartalmazza a diéták ontológiáját, az ételek ontológiáját, és az üzletekben kapható 

élelmiszerek ontológiáját a tápanyagtartalom szempontjából. A PRISM 2.0 és 3.0-ban 

hierarchikus háló struktúrát alkalmaztak. Ez a szerkezet meg tudja ragadni a józanész 

elvárásait az étrenddel szemben, és helyzetfüggő kapcsolatokat ír le az étrend részei között. 

Hibája, hogy a PRISM-ben megvalósított egyszerű, tudást leíró struktúrák nem voltak 

alkalmasak a megnőtt feladatok ellátásához. (Cantais 2005)  

 

MenuGene 
 
A Pannon Egyetem Információs Rendszerek Tanszékének és a Semmelweis Egyetem 

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének közös MenuGene elnevezésű projektjének 

célja egy táplálkozási tanácsadó szakértői rendszer létrehozása. A rendszer magját egy akár 

eset alapú következtetéssel is inicializálható genetikus algoritmus adja, amely a mennyiségi 

korlátok optimalizálásáért felel, és a harmóniára vonatkozó megkötéseket egy szabálybázis 

segítségével érvényesíti. A genetikus algoritmus futása közben eredményül kapott étrend-

terveket harmónia szempontjából is értékelni kell, mivel az elsősorban numerikus –

energiatartalom, különböző tápanyagértékek- korlátokat elégít ki, azonban korántsem biztos, 
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hogy a már korábban említett harmónia szabályoknak is megfelel, ezért szükséges a dietetikus 

szakember „józan eszének” modellezése is. (Gaál 2007, Gaál 2005 a, Gaál 2005 b)  

 

 

3.2. Az étlaptervezés jelentősége 
 
 
Már régóta ismert tény, hogy a táplálkozásnak döntő szerepe van a szervezet fejlődésében, az 

egészség megtartásában illetve egyes betegségek esetén a gyógyításban, az egészség minél 

magasabb fokú helyreállításában. A kórházak élelmezései osztályainak nemcsak egyféle 

diétát kell főzniük, hanem az intézmény nagyságától, a betegek összetételétől függően akár 

15-20 féle menü összeállítása is szükséges, pedig minden beteg valójában egyéni diétára 

szorul, „…mert elvégre is minden eset és minden kórállapot a beteg testére szabott egyéni 

diétáját követeli meg…” (Hippokratész).  A normál, egészséges embernek szánt étlap 

módosításával, az egyalapanyag rendszer figyelembevételével vezethető le a legtöbb diéta. 

(Mák 2004) Ennek összefoglaló elnevezése az Egységes Diétás Rendszer (EDR), amely a 

gyakorlatban két szempont kombinációjából határozza meg a diétát. Az egyik szempont az 

„Energia és tápanyagtartalom”, a másik a „Ételkészítési eljárás” amivel az étel készülhet. (1. 

táblázat) 

 

1. táblázat: Az Egységes Diétás Rendszer és indikációs területei (összefoglalása) 
Forrás: Veresné Bálint M.: Gyakorlati dietetika, főiskolai jegyzet 53-59.o. 

 

Energia és tápanyagtartalom szerinti változat Ételkészítési eljárás szerinti változat 
Elnevezés Indikációs terület Elnevezés Indikációs terület 

Gyógyintézeti 
alapétrend 

kórházi betegek akik 
nem szorulnak diétára 

Folyékony változat 
rágási képtelenség, 
nyelési akadály 

Energia- és fehérjebő 
étrend 

égés, láz, alultápláltság 
májbetegség, stb. 

Pépes változat  
műtét után, fekély, 
lázas betegség 

Energiaszegény étrend 
elhízás, epebetegség, 
magasvérnyomás, 

Rost és fűszerszegény 
változat 

emésztőszervi 
gyulladás,  

Fehérjeszegény étrend 
vesebetegség, bizonyos 
májbetegség 

Könnyű-vegyes 
változat 

kórházi betegek, akik 
nem szorulnak diétára 

Zsírszegény étrend 
emésztőszervi 
gyulladások, köszvény 

Rostban gazdag 
változat 

elhízás, cukorbetegség, 
lipidémiák,  

Cukorbetegség étrendje cukorbetegség   

Sószegény étrend 
vesebetegség, 
magasvérnyomás 
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Ez a rendszerezési elv számtalan igényt ki tud elégíteni, de alkalmazása intézményi keretek 

között az optimális. Az egyén szempontjából néhány dolgot nem képes figyelembe venni, 

mint például a kedvelt vagy éppen nem kedvelt nyersanyagokat, az étkezési ritmust, a vallási 

vagy táplálkozási irányzatok jellemzőit. (Makainé 1999)  

A korszerű dietoterápia az egyénre szabott, a személy adottságaihoz, életkörülményeihez 

alkalmazkodó individuális élelmezést tartja az egyik legfontosabb követelménynek, szem 

előtt tartva, hogy csak az a diéta használ, amit el is fogyasztanak. Célunk az, hogy a diéta 

kötöttségei mellett minél változatosabb és gazdagabb ételkínálatot nyújtsunk, hogy az étkezés, 

mint örömforrás ne tűnjön el az emberek életéből.  

 
 

3.2.1. Étlaptervezés általános szabályai 
 
 

Alapvető feltétel egy részletes táplálkozási anamnézis felvétele, amelyhez a következő 

szempontok alapján érdemes csoportosítani a kérdéseket: 

 

1. A beteg személyi adataira vonatkozó kérdések: 

� neme, 

� életkora, 

� foglalkozása, 

� lakhelye 

 

2. A megbetegedésre vonatkozó kérdések. 

Ezek a kérdések a diagnózisra, a vizsgálati eredményekre vonatkoznak. Ezekre a választ 

megtudhatjuk az egészségügyi dokumentációkból is, illetve van amit a dietetikus saját 

mérései alapján számol ki, például: testtömegindex (BMI, body mass index), 

gyermekeknél a percentil, derék-, csípőbőség és ezek hányadosa, bőrredőmérések 

eredményeként a testzsírszázalék. 

 

3. A beteg életkörülményeire vonatkozó kérdések témái: 

A betegségtől, a diéta kötöttségeitől és a beteg személyétől függően a kérdéseknek olyan 

irányúaknak kell lenniük, hogy körvonalazzák azokat a lehetőségeket, amelyek között a 

beteg a diéta előírásainak megfelelően étrendjét és életmódját kénytelen megvalósítani. 
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� családi körülmények (pl. egyedül álló vagy családos, hány fő tartozik a 

háztartáshoz, ki vásárol be, ki készíti az ételt), 

� lakhelyének település jellege (pl. belföld, külföld, nagyváros, kisváros, falu, 

tanya), 

� élelmiszer-beszerzési forrásai (pl. hol vásárol, saját maga termeli, családjától 

kapja), 

� életvezetésének nehézségei (pl. munkahelyi körülmények, esetleges családi 

feszültségek), 

� viszonya betegségéhez (pl. elfogadja betegségét, nem ismeri el azt, túl 

dramatizálja betegségét), 

� betegségismerete (pl. a családban egyedül szenved a betegségben, szülei is 

hasonló betegséggel küzdenek, barátai között is előfordul hasonló betegség), 

� környezethez való kapcsolata (pl. környezete tud a betegségéről, titkolja 

betegségét, a környezete maximálisan segíti gyógyulását), 

� anyagi helyzete (elsősorban az étkezésre fordítható összeg). 

 

4. Fizikai aktivitásra és az élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó kérdések: 

� napi tevékenység (ülőmunka, könnyű fizikai munka, nehéz fizikai munka), 

� sport (mit, mennyi ideig, milyen intenzitással), 

� dohányzás (mennyit, mit), 

� alkoholfogyasztás (mit, mikor, mennyit), 

� kábítószer-fogyasztás (mit, mikor, mióta), 

� kávé (mennyit, milyet). 

 

5. Étkezési szokásokra vonatkozó kérdések: 

� étkezéseinek száma, időpontja, 

� étkezéseinek helye (otthon, munkahely, iskola, gyorsbüfé, étterem), 

� étkezéseinek körülményei (terített asztalnál, útközben, fekve), 

� egyes élelmiszerek fogyasztási gyakorisága, rendszeresen fogyasztott ételei 

(gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, húsfélék), 

� melyek a kedvenc ételei (milyen gyakran fogyasztja), 

� melyek a panaszt okozó ételek (milyen jellegű panaszt okoz), 

� folyadékfogyasztási szokásai (mennyit, mit), 



 14 

 
A fenti pontok figyelembevételével készült egy általános táplálkozási anamnézis lap, amelyet 

a konkrét betegséghez kapcsolódó kérdéskörrel ki lehet bővíteni, hogy egy teljesen átfogó 

képet kapjunk az adott személy állapotáról. (Mák 2004) (1. melléklet: Táplálkozási anamenézis 

lap) 

 

 

3.2.2. Egyéni étlaptervezés numerikus paraméterei 
 
 

A táplálkozás numerikus paraméterein értjük számokban kifejezve az egyén energia és 

tápanyagszükségletét. Bebizonyosodott, hogy nem csak a hiányos tápanyagbevitel, de a 

túlzott tápanyagfogyasztás is jelentős egészségkárosító hatással rendelkezik. Ez a probléma 

ma már a civilizált lakosság jelentős részét érinti, és népegészségügyi vonatkozásaival a nem 

fertőző krónikus betegségek területén számolni kell. Az étrendek számszerűen megadott 

energia és tápanyagértékei a magyar lakosság egészségi állapotát figyelembe véve a 

táplálkozási szokásaik korszerűsítését kell, hogy célozza. A felmérések alapján a 

néptáplálkozási helyzet a következő: 

Néptáplálkozásunk helyzetét átfogóan, sajnos csak 1985-1988 között vizsgálták az Első 

Magyarországi Reprezentatív Táplálkozási Vizsgálat keretében. Ennek alapján elmondható, 

hogy a zsírfogyasztás mind mennyiségi, mind minőségi szempontból túlzott, ami elősegíti az 

elhízást és a szív-érrendszeri betegségek kialakulását, sőt egyes daganatos betegségek 

kifejlődésében is szerepet játszik. A hazai lakosság étrendjében túlzott jelentőséggel bír az 

állati eredetű fehérjék fogyasztása, amely részben látens zsiradékforrásként károsítja a 

szervezetet, illetve az adott nyersanyag elkészítése – túlzott sütése, sózása, pácolása – 

daganatsejt képződést indukáló tényező. Az összetett szénhidrátok, elsősorban az élelmi 

rostok fogyasztása aránytalanul kevés a szénhidrátokon belül. Ezzel szemben a hozzáadott 

cukrok túlzott használata figyelhető meg. Ez az aránytalanság az elhízáshoz, a szív és 

érrendszeri betegségek kialakulásához, a II. típusú cukorbetegség kifejlődéséhez, valamint az 

emésztőrendszeri gyulladásos kórformák megjelenéséhez vezethet. Szintén jellemző a 

mikronutriensek – vitaminok és ásványianyagok – nem megfelelő mértékű fogyasztása. 

Túlzott nátriumfogyasztás sajnos nem csak az egyén felelőssége, hanem az élelmiszeripar 

túlzott só használatát igénylő technológiáinak is az eredménye. Ezzel szemben kalciumból, 
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vasból, jódból, szelénből, vitaminok közül a C-, B1-, B2-, A-vitaminból fogyaszt kevesebbet a 

szükségesnél a hazai lakosság. (Bíró 1994)  

Az Országos Lakossági Egészségfelmérés keretében 2003-ban is érintőlegesen sor került a 

lakosság táplálkozási szokásainak vizsgálatára. Ezen vizsgálat a 19 évet betöltött felnőttekre 

nézve volt reprezentatív. A felmérés táplálkozási témakörben elsősorban az 

élelmiszerfogyasztási szokásokat mérte fel. Ez alapján kiderült, hogy az eltelt több mint 15 év 

alatt a táplálkozási szokások javulása nem a kívánt ütemben haladt. (Kovács 2006)  

� Teljes kiőrlésű gabonaféléből a 11-12 egység helyett mindössze 4-5 egységnyit 

fogyaszt a lakosság. 

� Zöldség- és gyümölcsfogyasztás az ajánlásoknak kb. egyharmada, csak 4,4 egység a 

12 helyett. A nőknél valamivel több a nyersen fogyasztott élelmiszer felhasználás. 

� A jelenlegi vizsgálat adatai alapján a férfiak húsfogyasztása napi 225 g/fő, a nőké 153 

g/fő volt, ez 2,2 illetve 1,5 egységnek felel meg. Az ajánlott mennyiség 2–3 egység 

naponta, tehát a nők húsfogyasztása az ajánlottnál valamivel kevesebb volt. 

� A halfogyasztási ajánlás, ami szerint hetente egyszer javasolt lehetőleg tengeri halat 

fogyasztani, messze a legrosszabb eredményt mutatta. Sokan csak évi 1-2 alkalommal 

esznek halat. 

� Tojás esetében a vizsgálat adatai alapján a férfiak 5,7, a nők 3,8 db tojást fogyasztanak 

hetente. Ez valamelyest több a javasolt heti 3-4 db-nál. 

� A vizsgálat eredményei szerint a tej és tejtermékek csoportjából a lakosság nem 

fogyaszt eleget. Ez a férfiak esetében 1,6, a nők körében pedig 1,5 egységet jelent 

naponta, szemben az ajánlott 3–4 egységgel. 

� Javuló tendencia mutatkozott a zsiradékok összetételét illetően, de a napi energia% 

míg így is több a kelleténél. A 30 energia% helyett: férfiak esetében 38,2 nőknél 36,8. 

� Jobb a helyzet a cukorfogyasztás tekintetében, mert meg lehetett állapítani, hogy a 

napi javasolt max. 10 energiaszázalékot egyik nem sem éri el. 

 
 
Energia és tápanyagszükséglet meghatározó tényezői 
 

� Nem: A férfiaknak arányaiban több az energia és tápanyagigényük a nőkhöz 

viszonyítva. Ez elsősorban testösszetételükből, hormonális rendszerükből adódik. 

� Életkor: A csecsemő energia és tápanyagigénye a felnőttekéhez képest kiemelkedően 

nagy. Ennek oka a gyors ütemű testi és szellemi fejlődésben keresendő, valamint a 

testfelszínre vetített alapanyagcsere nagyságából.  
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� Alapanyagcsere (AAcs): Definíció szerint a szervezet fenntartásához szükséges 

minimális energia, amely éber, teljes testi és fizika nyugalomban, előzetesen 12-14 

órás koplalás után, gyógyszerszedéstől mentes személyen mérhető semleges külső 

hőmérséklet mellett. Ez az össz-energiaszükséglet 60-70%-t is kiteszi. (2. melléklet: 

Az alapanyagcsere kiszámítása) 

� Fizikai aktivitás, munkavégzés: Nyilvánvaló, hogy minden tevékenység 

energiaszükséglettel jár. Az aktivitás intenzitása, időtartama nagymértékben 

befolyásolja a szükségletet. Extrém helyzetekben jelentős befolyásoló tényezőként hat 

a páratartalom, külső hőmérséklet, tengerszint feletti magasság, légnyomás a fizikai 

munkavégzésre, és így közvetve az energia és tápanyagszükségletre. (3. melléklet: 

Fizikai aktivitás energiaszámítása) 

� Állapotváltozások: Ez alatt értjük a terhességet, vagy a szoptatás időszakát. Az új élet 

növekedésének igényeit az anya saját szervezetéből elégíti ki. Az egyes tápanyagok 

szükséglete trimeszterenként változó mértékben nő meg.  

� Egészségi állapot: A szervezet szükségletét a különböző kórformák nagymértékben 

változtathatják. Erről részletesebben az előző fejezetben volt szó az EDR kapcsán. 

(Antal 2005)  

 

Mindezek alapján a szakembernek csak igen bonyolult módon sikerülne kiszámítani az egy 

főre ajánlatos energiamennyiséget, és a kapott eredményből további számításokkal lehetne 

csak megkapni a tápanyagszükségletet. E helyett a gyakorlatban elterjedt a közétkeztetési 

rendelet minimum feltételeit figyelembe vevő 1 főre ajánlható értékek használata (4-5. 

melléklet). (67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-SZMM) 

 
 

3.2.3. Étlaptervezés menete a gyakorlatban 
 
A tápanyagokat az élettani szükségletnek megfelelő mennyiségben és minőségben kell 

megkapnia az emberi szervezetnek, hogy munkaerejét reprodukálhassa, egészségét 

megőrizze. Éppen ezért, étkezéseink során a különféle ételeket nem egymástól függetlenül, 

tetszés szerint, találomra illesztjük egymás mellé, hanem tudatos előrelátó munkával 

válogatjuk össze. Ez a tudatos, tervező munka, az étlaptervezés folyamata. Célja, eredménye a 

helyesen összeállított étlap, amely egy meghatározott időszakra egy konkrét munkaterv lesz. 
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Az egy vagy két hétre készülő étlapot a dietetikus logikai menete szerint szimultán kell 

összeállítani. (Bencsik 2003)  

 
� Elsőnek a húsételeket tervezzük meg az adott időszak összes napjára. Vagyis a 

feltéteket és egytálételeket kell az étlapra elhelyezni, úgy hogy arányosan váltakozzon 

a szelet, a ragu, a darált hús, a sertés, a marha, a baromfi és a hal, illetve a készítési 

technológia.  

� Következő lépésben a hozzá illő köretet vagy főzeléket, esetleg a mártást, a salátát 

illesztjük a főétel mellé. 

� Végül a déli étkezéshez, esetleg a vacsora étkezéséhez a levest.  

� Utoljára az egészet kiegészítő gyümölcsöt vagy édességet.  

� Ezt követi a reggelik összeállítása, amelyet a folyadékokkal a kisétkezések ételeivel 

majd a zöldség vagy gyümölcsfélével zárunk. 

� Ez után áttérünk a naponkénti tervezéshez. A napot a szerint egészítjük ki a tízórai és 

uzsonna ételeivel, hogy milyen tápanyagokra van még szüksége a szervezetnek.  

Ezeket a gyakorlati szempontok alapján tekintjük végig, amely végső soron nem más 

mint a táplálkozási ajánlások áttekintése. 

 

Az étlaptervezés gyakorlati szempontjai: 

� A napi fél liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű tejtermék tervezéséről 

gondoskodni kell! A kiegészítésekre kiválóan alkalmasak a kisétkezések, ahol tejet, 

tejterméket lehet adni. 

� Minden étkezést, ahol csak lehet, egészítsen ki idényjellegű friss zöldség vagy 

gyümölcs, lehetőleg nyers formában. 

� A meleg ebéd és vacsorák összetételében nagyobb számban szerepeljen a zöldségből 

készült sűrített vagy sűrítés nélküli főzelék, saláta jellegű köret. Rizs alapú főétel 

egyszer, tészta alapú egy-két alkalommal szerepelhet a heti étlapon.  

� Egymás után és egy napon belül nem szerepelhet főétkezésekben keményítő alapú 

alapanyag. (rizs, burgonya, tészta) 

� A komplett fehérjét tartalmazó reggelikben a teljes értékű fehérjét képviselheti tej 

vagy tejes ital pékáruval – például: kefir, magos kifli, vaj, retek –, de tejes ital nélkül, 

komplett értékű reggeli ételt kell tervezni – például: citromos tea, parizer krém, 

Graham kenyér, paprika. Fűszeres, magas zsírtartalmú reggeli ételekhez ne tervezzünk 
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édes, tejes italokat, hanem savanyított tejkészítményt, vagy citromos teát, 

zöldséglevet. 

� Sűrített főzelékekre nem illik feltétként sem a bő párolólével készült húsétel – pörkölt, 

borsostokány, stb. – sem a frissensült – natúrszelet, bécsi szelet, stb. Ezek helyett 

egybensültek, tojásételek, vagdaltak tervezhetők. 

� Minden feltét és köret összeállításnál, ahol csak lehet, idény jellegű, friss salátát kell 

tervezni. 

� A jellegzetesen tejfölös ételekhez nem szoktunk adni salátát. 

� Meleg vacsorának számít mindaz, ami a déli főétkezésnél is adható, de kerüljük a 

laktató, puffasztó, nehezen emészthető ételeket, például: töltött káposzta, sólet, 

disznótoros. 

� Törekedjünk a nyersanyagok változatosságára, de ez alól kivétel a nyers kerti 

vetemény – paprika, paradicsom, retek, stb. – idényjellegű gyümölcs. Ezek minden 

nap kerüljenek asztalra, lehetőleg minél többször. 

 
 

3.2.4. Étlaptervezés harmonizálása 
 
 

Az étlap szakmailag akkor mondható jónak, ha nem csak a fogyasztó energia és 

tápanyagigényét elégíti ki, hanem bizonyos észszerűségnek, ízlésnek is megfelel és kellően 

változatos. Ezt nevezzük harmonizálási szabálynak. Ezek a szabályok általában egy étkezésen 

belül ételekre, egymást követő főétkezésekre, egymás utáni napokra és 1 hét, 10 vagy 30 nap 

összességében értendők. A harmonizálási szabályok az organoleptikai tulajdonságokra, a 

technológiai műveletekre, a nyersanyagok és ételcsoportok előfordulási gyakoriságára illetve 

a hagyományokra épülnek.  Az adott szempontok előfordulási gyakoriságának megítélésére az 

élelmezésben a változatossági mutatókat szokták alkalmazni. Kiszámítása:  

 

Értékelése szerint: 60 alatt nem kielégítő, 61-80 között elfogadható, 81 és e felett jó az étlap 

változatossági mutatója ételcsoportok vagy technológiai műveletek szempontjából. (Rigó 1999.) 
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3.2.4.1. Az organoleptikai tulajdonságok 
 

A nyersanyagok, ételek megítélésekor döntő jelentősége van színnek, mivel a fogyasztó ezzel 

még a kóstolás előtt találkozik ez gyakorolja rá szinte a legnagyobb hatást. Étvágykeltő színek 

a piros, sárga és a zöld. Kevésbé indítja be az emésztőnedv termelést a barna, drapp, fehér. Az 

ételek jellegzetes, kellemes színe többféle módon alakítható ki. A nyersanyagok nagyobb 

részének meghatározott, természetes színanyagai vannak, de a feldolgozás, az ételkészítés 

során gyakran bomlanak, új vegyületek keletkeznek, amellyel más színe lesz a végterméknek. 

Ebből adódóan nem csak a nyersanyagokat, ételeket kell szín szerint értékelni, hanem a 

technológiai műveleteket is.  

Az élelmiszer tulajdonságai közül a második legfontosabb szerepet az íz tölti be. Az ízérzetet 

számos kémiai vegyület jelenléte és koncentrációja adja. Az alapízeket a szájüregben érezzük: 

édes, savanyú, sós, keserű. Ezek kiegészülnek, egyéb összetett ízekkel: elektromos, fémes, 

aromás, erős, égett, gyantás, stb. Néhány anyag az ízérzet mellett hő- és fájdalomérzetet is 

kelt, például a mentol, piperin, kapszaicin, stb. Az alapízeken túl szükség volt a komplexebb 

ízek, aromák, zamatok besorolására, mivel adott diétában döntő jelentőséggel bír, hogy a 

beteg el tudja-e fogyasztani, vagy sem. (Pl.: a mentolos íz a hideg miatt jó lenne a szájüregi 

gyulladásoknál, de a csípős hatása miatt összességében nem javasolható.)  

Az élelmiszerek különböző reológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Jelentős részük a szilárd 

és a folyékony halmazállapotú tartomány között helyezkedik el: folyékony a tej, a sör, az 

italok; sejtszövet szerkezetű a zöldségek, a gyümölcsök; gélstruktúrájú: a sajt, a zselé; 

rostszerkezetűek a húsok; plasztikus: a vaj, a margarin; kemény és törékeny: a csokoládé, a 

keksz; komplex: a kenyér, a zsemle. Mindezek túl, az állományt jelentősen befolyásolja az 

előkészítés módja, a darabolás, turmixolás valamint az elkészítő eljárások, mint amilyen a 

főzés, dermesztés, vagy éppen a legírozás, montírozás. A fenti tulajdonságok meghatározása 

többlépcsős folyamat, mivel az első harapásnál a mechanikai tulajdonságokat lehet felismerni: 

a sűrűséget, a viszkozitást, a keménységet, a puhaságot, a lágyságot. Majd a rágás során 

geometriai és részecskenagyság érzete jelenik meg, pl.: szemcsés, porózus, tapadós, stb. 

Végül a lenyelés előtt, és a lenyelés alatti fázisban érzékeljük a szétesés, leválás, 

nedvességfelvétel, bevonóképesség érzeteit. 

Minden ételnek, italnak van egy rá jellemző ideális fogyasztási hőmérséklete, amely mellett a 

legkedvezőbb a többi érzékszervi tulajdonsága – íze, állománya, stb. Az emberi érzékelés – 

étrendtervezési szempontból – nem túl kifinomult, ezért a hőmérséklet harmonizálási 

szabályainak lefektetése viszonylag egyszerűbb volt, mint az eddigiek. Alapvetően az ételeket 
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hideg, szobahőmérsékletű, meleg és forró ételekre volt érdemes besorolni. A lefektetett 

általános irányelvek és majd a későbbi finom-szabályozás sem annyira összetett.  

Az emberi szaglás messze nem olyan kifinomult, mint az állatoké. Néhány szagot meg tudunk 

különböztetni egymástól, és meg is tudjuk nevezni azokat: pl.: vanília szaga (vanilin), narancs 

(acetofenol), kömény (anetol), istállószag (ammónia), kórházszag (fenol), izzadtságszag 

(vajsav), stb. Ennek ellenére inkább csak kellemes és kellemetlen illatokról vagy szagokról 

beszélünk a konyhatechnikában. Mivel nem étlaptervezési szempont, hogy egy jól elkészített 

étel ital jó, kellemes illatú, a leégett, túlsült esetleg romlotté rossz szagú, ezért ezzel az 

érzékszervi tulajdonsággal nem foglalkoztunk. (Molnár 1991; Bencsik 2003) 

 

3.2.4.2. Nyersanyagok előfordulása és a hagyományok szerepe 
 

A nyersanyagok változatos felhasználása étrendtervezés alkalmával nem csak a szép étlap 

kialakítása miatt fontos, hanem ezzel valamelyest biztosítható a megfelelő tápanyagellátás is. 

Nyilvánvaló, hogy minél többféle élelmiszert használunk, annál többféle vitaminhoz, ásványi 

anyaghoz, aminosavhoz juttatjuk a szervezetet, tehát a változatosság a táplálkozási 

hiányállapotok elkerülésében is segítségünkre lehet. A közétkeztetés területén rendeleti 

ajánlás tartalmazza a 10 napra egy főre jutó élelmiszercsoport grammnyi mennyiségét. Ebben 

a témában is viszonylag kevés az írott szabály, a tervezéskor a józanész és a hagyományok 

érvényesülnek, tehát a nyersanyag harmonizálási szabályok kidolgozása, és pontos 

megnevezése is a mi feladatunk volt.  

A megszokás az ízlés egyéni voltában nyilvánul meg. Kialakulásában szerepe van a nemzeti 

konyhatechnika jellemzőinek, egy tájegység, egy család étkezési hagyományainak. 

Gyermekkorban a szülői házban megszokott nyersanyagok, ételek, ételkombinációk, fogás-

összeállítások a felnőtt ételben is kedveltek maradnak. A megszokás az oka, hogy a 

sertéspörkölt galuskával, a marhát főtt burgonyával vagy tarhonyával tálalják. 

Az egyéni étrendtervezési rendszerben ezeket a szempontokat mindenképp figyelembe kell 

venni, mert ettől válik igazán személyessé az ajánlás. Mivel erre nézve nem lehet általános 

szabályokat megalkotni a nagy szélsőségek miatt, ezért erre nézve az igényeket egy részletes 

táplálkozási anamnézis felületen keresztül lehet megadni. Ez megfelel a hagyományos 

formátumnak, de ehhez kapcsolód – illetve ettől függetlenül is működik – egy táplálkozási 

naplózásra alkalmas link (Kovacic 1995; Petot 1998; Noah 2004; Khan 2003). Ezek segítségével egész jó képet 
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lehet kapni az egyén ízléséről, és ezt figyelembe véve személyre szabottabb étrendet lehet 

tervezni a rendszernek. 

 
 
 

3.2.4.3. Konyhatechnikai műveletek csoportjai 
 

A változatossági mutató egyik paramétere lehet, hogy hányféle technológiával készülnek az 

ételek. Bizonyos elkészítő műveletek csak korlátozott számban szerepelhetnek az étlapon 

ahhoz, hogy a korszerű egészséges táplálkozási irányelveknek egyáltalán meg lehessen 

felelni. Ilyen például a hőbehatás-hőközlés műveletébe tartozó bő zsiradékban való sütés, de 

ide tartozik a sűrítő műveleteknél található magyaros rántás is. Természetesen számtalan 

példa van, de a hibák elkerülésére érdemes alaposan ismerni a konyhatechnikai műveletek 

csoportjait a dietetikai gyakorlat szemszögéből. (McGuinness 2007)  

 

� Előkészítő konyhatechnikai műveletek 

� Kiválasztás 

� Tisztítás: történhet eszközzel, ide értve az emberi kezet is, és vízzel 

� Darabolás, aprítás, részekre osztás 

� Elkészítő konyhatechnikai műveletek 

� Hőbehatás 

� Hőközlés 

• Főzés: Közvetítő közeg szerint lehet vízben, gőzben vagy egyéb 

folyadékban. Kezdeti hőfok szerint lehet hidegben, melegben, 

forrásban kezdve. Időtartam szerint beszélhetünk rövid, hosszú 

és meghatározott ideig tartó főzésről. 

• Sütés: A közvetítő közeg lehet levegő vagy zsiradék. A 

felhasznált zsiradék mennyisége alapján csoportosíthatjuk 

zsiradék nélküli, kevés vagy bő zsiradékban történő készítési 

módként. Kezdeti hőfok szerint lehet hidegben, melegben 

kezdett. Sütési mód szerint beszélhetünk direkt és indirekt 

módozatról.  

• Párolás: Ízesítés szerint lehet egyszerű vagy aromás. 
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� Hőelvonás 

• hűtés 

• dermesztés 

• fagyasztás 

� Sűrítés vagy kötés 

� Rántás: A liszt pirítási foka szerint lehet fehér, zsemle, vagy barna 

színű. Felhasznált alapanyagok szabják meg, hogy egyszerű, diétás, 

vagy száraz rántásról van-e szó. Ízesítés alapján kimodjuk az ízesítő 

anyagot is, pl.: petrezselymes rántás, magyaros rántás 

� Hintés 

� Habarás: A felhasznált anyag alapján lehet egyszerű vagy finom. 

� Legírozás 

� Manierozás 

� Lazítás 

� Anyagokkal 

• zsiradék 

• hab 

• vegyszer 

• élesztő 

� Eljárásokkal 

• omlasztás 

• kelesztés  

• keverés  

• klopfolás  

• habbáverés  

• rétegzés  

• hajtogatás 

� Ízesítés 

� Anyagokkal 

• fűszerek 

• ízesítőanyagok 

• zöldségek 

• gyümölcsök 
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• tejtermékek 

� Eljárásokkal 

• burkolás  

• töltés  

• bevonás  

• rétegzés  

• pácolás  

• füstölés  

• pörkölés 

� Anyag vagy masszakészítés  

• gyúrás  

• keverés  

• dagasztás  

• elegyítés  

• hőközlés  

• hőelvonás 

� Befejező konyhatechnikai műveletek 

� Készentartás 

� Adagolás 

� Tálalás, felszolgálás 

� Maradékértékesítés 

 

3.2.4.4. Ételcsoportosítás dietetikai módja 
 

Az előző fejezethez igen hasonló okok miatt fontos áttekinteni az ételcsoportok dietetikai 

rendszerét. Az étlap változatosságát ugyanis leggyakrabban az ételféleségek számával szokták 

jellemezni. Az ételek között is van, amit csak hetente egyszer lehet tervezni, például a 

krémleveseket, de olyan is van, amelyet nem illik egymás utáni napokon adni, noha hetente 

többször is adhatók, például a sűrített főzelékek. (McGuinness 2007) 

 

� Levesek 

� Híg levesek: Lehet egyszerű vagy összetett 

� Sűrített levesek: Lehet egyszerű, püré, vagy krém. 
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� Nyáklevesek 

� Gyümölcslevesek 

� Különleges levesek: Lehet név szerint (személy vagy tájegység alapján), 

lapanyag szerint, tálalási mód szerint 

� Főzelékek 

� Sűrített 

� Sűrítés nélküli: Alcsoportja az angolos, lengyeles, franciás és a csőbensült. 

� Egyéb: Idetartoznak a rakott vagy töltött ételek. 

� Köretek 

� Alapanyag szerint: Készülhet burgonyából, cereáliából, zöldségből, 

gyümölcsből, vagy vegyesen. 

� Készítési technológia szerint: Lehet főtt, sült, párolt, vagy kombinált eljárással 

készülő 

� Mártások 

� Hideg mártások: majonéz alapú, gyümölcs és egyéb mártások 

� Meleg mártások: négy francia alapmártás és a belőlük készíthető mártások, 

gyümölcs és egyéb mártások 

� Tojásételek 

� Hideg tojásételek 

� Meleg tojásételek: 

� Főzéssel készülhet saját héjában, forró savanyú folyadékban, vagy 

edénykében 

� Sütéssel: lehet zárt vagy nyílt térben 

� Saláták: 

� Összetevők száma szerint egyszerű vagy összetett 

� Technológia szerint lehet főtt, nyers, vagy vegyes 

� Húspótlók: 

� Alapanyag szerint: Készülhet burgonyából, cereáliából, zöldségből, tojásból, 

belsőségből, sajtból 

� Technológia szerint: Lehet ropogós, puding, felfújt, bundázott szelet 

� Húsételek 

� Alapanyag szerint: sertés, marha, borjú, szárnyas, hal, nyúl, kecske, birka, 

tenger gyümölcse, stb. 
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� Készítési technológia szerint: Lehet főtt, sült, párolt, vagy kombinált eljárással 

készülő 

� Tészták 

� Készítési technológia szerint: Lehet főtt, sült, párolt, vagy kombinált eljárással 

készülő 

� Masszakészítés formája alapján: gyúrt, kevert, omlós, kelt, leveles-vajas, 

felvert, rétes, égetett, puding-felfújt, sodó, krém,  

� Gyümölcs készítmények: asztali, turmix, kompót, befőtt, krém, hab,  

 
 
 

3.3. A nem fertőző krónikus betegségek népegészségügyi 
jelentősége a dietetika szempontjából 
 
 

Magyarországon az egészségi állapot alakulásában három szakaszt lehet megkülönböztetni az 

1940-es évek óta. Az első szakaszra az un. hagyományos közegészségügyi problémák a 

jellemzőek, mint például a járványok, tbc, alultápláltság, általános rossz szociális helyzet.  

Ez a kép az 1965-ös évekig tartotta magát, amikor is az egészségügyi hálózat kifejlődésével, 

az orvosi és gyógyszerellátás javulásával az eddigi betegségek háttérbe szorultak. Növekedett 

a lakosság várható élettartama, csökkent a halálozás. Sajnos, ez után újabb negatív szakasz 

kezdődött, ami magával hozta, hogy a vezető halálokok 80%-át a nem fertőző krónikus 

betegségek adják: szív érrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedések. A túlzott 

elkényelmesedés, és a szabadidő rossz felhasználása – a sportolás, olvasás, aktív pihenés 

visszaszorult – miatt a népesség általános egészségromlása figyelhető meg. Egyértelmű, hogy 

a társadalmi és biológiai környezet változásában keresendők az általános egészségromlás 

okainak 85-90%-a.   

A harmadik szakasz kb. az 1997-es évtől számítható. A felnőtt lakosság egészségi állapotát a 

fokozódó stressz helyzetek határozzák meg. A társadalomban megfigyelhető az anyagi 

szélsőségek megjelenése, a középosztály fokozatosan beszűkül. A munkahelyi és családi 

bizonytalanság egyre több embernél okoz pszichés problémát (öngyilkosság, fokozott baleseti 

kockázat). A munkahelyi stressz, a pihenési idő lerövidülésében is megmutatkozik. Sokan 

csak az ebédszünet idejére kapnak regenerálódási lehetőséget, de sajnos a legtöbben ilyenkor 
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sem az ajánlott táplálékot veszik magukhoz – hanem csokoládét, hideg ételt, szénsavas üdítőt, 

stb. – ezzel is növelve a táplálkozási kockázati tényezők szerepét. (Kovács és mtsai 2006)  

Az egyes betegségek különböző mértékű terhet jelentenek az egyén, illetve a társadalom 

számára. Ennek tényezői között említendő a betegség súlyossága, tartóssága, hogy a lakosság 

mekkora hányada érintett a problémában, mennyi a munkából kiesett idő és mennyi a 

gyógyításra fordított költség, valamint mennyiben befolyásolja az egyén életvitelét, 

életminőségét. 2002-ben a Hungarostady vizsgálta alapján a mindennapi élettevékenységet 10 

leginkább befolyásoló betegségek illetve betegségcsoportok a következők: mozgásszervi 

betegségek, szív- és érrendszeri betegségek, allergia és asztma, emésztőrendszeri panaszok, 

cukorbetegség, szemproblémák, depresszió, agyér-betegség, daganatos elváltozás, 

vesebetegség. (Balogh 2006) Ugyanakkor az is elmondható, hogy ezek között a betegségek között 

van számos vezető halálokot jelentő kórkép is (2. táblázat). 

 

2. táblázat: Halandóság alakulása halálokok szerint (100 ezer lakosra jutó halálozás) 
Forrás: Egészségügyi statisztikai évkönyv 2008. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 2008. p.7. 

 

Év Daganatok  Keringési 
rendszer)  

Légzőrendszer Emésztőrendszer  

1970 219,0 621,7 56,5 44,0 

1980 260,8 718,0 93,7 65,7 

1990 301,0 734,9 64,0 86,9 

2000 329,8 674,5 50,6 98,4 

2001 331,4 661,8 42,5 93,7 

2002 330,1 667,7 46,3 90,5 

2003 336,3 681,7 53,7 93,2 

2004 336,9 664,5 51,6 90,5 

2005 317,8 703,3 64,5 84,3 

2006 321,7 660,9 62,4 85,8 

2007 325,7 661,8 67,3 87,7 

2008 326,5 645,0 62,1 84,4 

 
 

3.3.1. Szív és érrendszeri betegségek népegészségügyi 
vonatkozásai 
 

A WHO előrejelzés szerint a szív-érrendszeri betegségek 2020-ra világszerte a leggyakoribb 

krónikus betegséggé és munkaképesség-csökkenés vezető tényezőjévé válnak. Ebben a 

betegségcsoportban férfiaknál nagyobb az infarktus, nőknél a magas vérnyomás előfordulása. 

Az évekig tartó dohányzás mindkét nemben jelentős kockázati tényező. Egy elhízott férfi 
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kilencszer, egy elhízott nő hatszor nagyobb eséllyel kap szívinfarktust, mint normál testsúlyú 

kortársai. A mozgásszegény életmód elsősorban a férfiak esélyeit rontja ebben a 

betegségkörben. (Czuriga 2006) Mivel a rizikófaktorok megváltoztatása csökkenti a halálozást és a 

morbiditást is, az életmódbeli változtatások, közöttük az étrend is egyre nagyobb figyelmet 

kell, hogy kapjon. A megfelelő étrend több mechanizmussal csökkenti a rizikótényezőket: 

testtömeg-, vérnyomáscsökkenés, a szérum cukor- és lipidprofiljának kedvező irányba 

tolódása, trombózishajlam csökkenése. (Hipertónia kezelése – szakmai irányelvek 2006) 

A magasvérnyomás a felnőtt lakosság 15-25%-át érinti. Ezzel a tünetcsoporttal fordulnak 

legtöbben orvoshoz. A betegség maga, illetve a szövődményei révén rövidebb-hosszabb ideig 

munkaképtelenséget, rokkantságot, halált is okozó népbetegségnek számít. (Bozóné 2007)  

A szívelégtelenség olyan komplex klinikai szindróma, amelyet bármely strukturális vagy 

funkcionális kardiális rendellenesség okozhat, és károsítja a kamra szisztolés és/vagy 

diasztolés funkcióját. A szívelégtelenség hátterében állhat iszkémiás szívbetegség vagy 

hipertónia, de ritkábban táplálkozási hiányállapot (fehérje-, szelén-, tiamin-, L-karnitin-hiány) 

is. Ez a betegségcsoport nagy jelentőségű népegészségügyi probléma, elsősorban az 

idősebbek között. A 65 év feletti lakosság körében 6–10%-os a prevalenciája, amely egyre 

növekszik, továbbá az öt éven belüli halálozás megközelíti az 50%-ot. (Susánszky 2006)  

 
 
 

3.3.2. Daganatos betegségek népegészségügyi vonatkozásai 
 

Napjainkban a daganatos betegségek a krónikus betegségek közé sorolódtak, mivel a modern 

orvostudomány a korszerű kezelésekkel jelentősen meg tudják hosszabbítani a betegek életét. 

Az onkopszichológia a gyógyuláson átesett betegek életminőségének átértékelésével segíti a 

pacienseket. A daganatos betegségek miatti halálozási ráta hazánkban mind a férfiak, mind a 

nők esetében meghaladja az európai átlagot. Magyarországon jelenleg a második helyen van. 

A 65 év alatti korai halálozás férfiak 2,1-szerese, a nőké 1,6-szorosa az Uniós átlagnak. A 

férfiakat elsősorban a tüdő, légcső, hörgő, a prosztata, valamint a kolorektális daganatok 

érintik elsősorban. Nők esetében egyértelműen vezető az emlőrák, a méhnyakrák. (Szakmai 

protokoll a tüdődaganatok ellátásáról 2010) Ezen betegségek jelentős része szűrhető, és/vagy helyes 

életmódi szokásokkal megelőzhető lenne. Korai diagnózis esetén a túlélés esélye nagyfokú. 

Magyarországon utóbbi 20 évben ugrásszerűen emelkedett a tüdőrák incidencia, amely 

jelenleg évi kb. tízezer újonnan felfedezett beteget jelent. A prevalencia az egyre hatékonyabb 
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kezelési módok miatt fokozatosan emelkedik, jelenleg kb. 17 ezer. A mortalitás nyolcezer, 

ami jelzi, hogy a betegség ma még a kevéssé gyógyítható daganatok közé tartozik. A tüdő 

daganatok operabilitási rátája 22%, ami tulajdonképpen elfogadható. Az ötéves túlélés 

azonban 8-10%-kal alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. Sajnos egyre fiatalabb korban (40 év 

alatt) is megjelenik a tüdőrák. Többnyire azonban 55 és 70 év között diagnosztizálható. Ennek 

oka elsősorban a rendszeres dohányzás. A férfiak és a nők aránya 2,4:1. (Szakmai protokoll kolorektális 

daganatok ellátásáról 2010) 

A kolorektális daganatok az iparosodott országokban évek óta a második-harmadik daganatos 

halálok. Hazánkban a második leggyakoribb rák-halálok mind a férfiak, mind a nők körében. 

1975-ben 3025 beteg halt meg Magyarországon kolorektalis rákban, 1990-ben már 4236. A 

megbetegedés gyakorisága 40. életév után egyre növekszik, a 60. életévig 5 évenként 

kétszereződik. Erre a daganattípusra kifejezetten jellemző a lassú progreszszió és a relatív 

hosszú ideig tartó tünetmentesség. Éppen ezért, a betegség sikeres gyógyításának előfeltétele 

a korai felismerés, a rákmegelőző állapotok kezelése, a veszélyeztetett lakosság szűrése. 

(Szakmai protokoll az emlődaganatok ellátásáról 2010)  

Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedése hazánkban, életük 

folyamán kb. 5–10%-ban várható kialakulása. 40 éves korban 1/250, 60 éves korban 1/35 a 

kialakulás esélye. Az összes karcinóma kb. 20%-a emlőrák. Magyarországon 2005-ben 7550 

új esetet regisztráltak és 2004-ben 2285 nő halt meg a betegség következtében. Az emlőrák 

megjelenés 30 éves kor alatt ritka. Ezt követően az előfordulása 50 éves korig növekszik. Az 

emlő daganatai leggyakrabban fájdalmatlan csomóként jelentkeznek, melyet a beteg saját 

maga, vagy klinikai / szűrővizsgálat fedez fel. (Egészségügyi információk 2010) 

A prosztatarák a 65-80 éves férfiak között második leggyakoribb daganatféleség. A Nemzeti 

Rákregiszterben évente mintegy 4000 új daganatos előfordulást regisztrálnak. Hormonális 

faktorok valószínűleg szerepet játszanak a daganat kialakulásában. A prosztatarákok < 5%-

ában örökletes tényezők játszanak szerepet. A táplálék magas állati zsírtartalmának 

tulajdonítanak még fontos szerepet. (Egészségügyi információk 2010)  

 

 

3.3.3. Cukorbetegség népegészségügyi vonatkozása 
 

A cukorbetegség a XXI. század elejére az egyik legjelentősebb népegészségügyi problémává 

vált. 2000-ben 171 millió cukorbeteget tartottak nyilván a világon. Ez a szám a becslések 
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szerint 2030-ra 366 millióra fog növekedni. Magyarországon az előrejelzések szerint kb. 1-1.5 

millió ember szenved ismert cukorbetegségben, illetve a szénhidrát anyagcserezavar 

valamilyen formájában. (Felnőttkori diabétesz háziorvosi ellátása 2010)  

Az endokrin betegségek közül a hazai háziorvosi praxisban a leggyakoribb a diabétesz. A 

cukorbetegek száma világszerte emelkedik, ma hazánkban több mint 500 000 diabétesz 

mellitusban szenvedő páciens kezelése, gondozása zajlik az alapellátásban. (Juhász 2010)  

A cukorbetegek 90-95% a diabétesz 2-es típusához tartozik, amely voltaképpen a metabolikus 

szindrómát jelenti. A diabétesz, mint a szív-érrendszeri megbetegedések komplex kockázati 

tényezője már a csökkent glukóz tolerancia stádiumában is 1,5-2-szeres kockázatot jelent. A 

betegség szövődményei 2000-ben közölt adatok alapján – a betegek 25 százalékában 

koronária-megbetegedés, 10 százalékában cerebrovaszkuláris kórképek, 18 százalékában 

diabéteszes láb, 17 százalékában retinopátia diabetika, míg a további 30 százalékában 

diabéteszes vesekárosodás, autonóm és perifériás idegrendszeri károsodás, valamint perifériás 

obliteratív érbetegségek formájában jelennek meg. Az Amerikai Diabétesz Társaság, ADA 

2001. adatai szerint a frissen felfedezett 2-es típusú cukorbetegek közel 50 százalékában 

mutatható ki iszkémiás szívbetegség. A diabéteszesek halálozása 80 százalékban 

kardiovaszkuláris eredetű. Ezen belül 75 százalékban iszkémiás szívbetegség, 25 százalékban 

cerebrovaszkuláris és obliteratív verőérbetegség vezet a beteg halálához. (Halmos 2010)  

A cukorbetegség vezető tünete a metabolikus szindrómának (MS). Közismert, hogy az MS a 

felnőtt lakosság körében 25%-os gyakorisággal fordul elő, de már számos esetben 

diagnosztizálták gyermekeknél is. A legújabb kutatások szerint a MS számos betegség 

kialakulásában játszik szerepet, mint például a daganatképződés, az Alzheimer-kór, egyes 

alvászavarok. Ezek a betegségek gyakran társulnak egymással és kardiovaszkuláris 

kórképekkel. (Az elhízás diagnosztikája és kezelése 2010)  

 
 
 

3.3.4. Az elhízás népegészségügyi vonatkozása 
 

 

Az elhízás anyagcsere-folyamatok genetikai, központi idegrendszeri, endokrin és környezeti 

hatásokra létrejövő zavara, amely az energiaháztartás egyensúlyának módosulását okozza. Ez a 

folyamat a táplálékfelvétel növekedésében és/vagy az energia leadás csökkenésében nyilvánul 

meg, és fokozott zsírraktározódáshoz vezet. Az elhízás kontinensre kiterjedő világjelenség, 
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amelynek jelentőségét mutatja, hogy a WHO 1998-ban krónikus, recidiváló betegségnek 

deklarálta. Az OLEF 2000 kutatás kérdőíves módszerrel regisztrálta az 1994-2000 közötti 

változásokat 5503 emberen reprezentatív módszerrel. Az elhízás férfiak, illetve nők körében 5,3 

és 7,2%-kal, a túlsúlyos állapot 4,2, valamint 1,3%-kal nőtt. (Jakabfi 2008)  

Így elmondható, hogy a betegségek közül az elhízás a magyar lakosság kb. 60%-t érinti. 

Európában és az Egyesült Államokban több mint 70 millió ember küzd a túlsúly ellen. A 

WHO adatai szerint ez a második legfontosabb kockázati tényező, ami megelőzhető lenne. 

Köztudott, hogy a többletsúllyal rendelkező emberek bizonyos betegségekben gyakrabban 

betegszenek meg, illetve együtt kell élniük sok kellemetlenséggel. (Berta 2006)  

 
 
 

3.3.5. Táplálékallergiák népegészségügyi vonatkozása 
 

 

A Hungarostady 2002-es felmérésében a megkérdezettek 18%-a válaszolta, hogy az allergiás 

betegségek jelentősen rontották életminőségüket, és ezzel már orvoshoz is fordultak.(Balogh 2006) 

Magyarországon diagnosztizált allergiás betegek száma évről-évre növekszik kb. 10-15%-kal. 

(Nékám 2003) A táplálékallergiák Európában a lakosság 2-4%–ában fordulhatnak elő.  A négy év 

alatti korosztálynál ez a szám a 10-15% jelenti, igaz ugyan hogy csak átmenetileg. Ez azt 

jelenti, hogy gyermekkori tej, tojás, szója allergia megszűnhet, de mint azt az atópiás marsch 

szemlélet mondja, a későbbiekben, más formában előjöhet, pl.: pollen-, házipor-, stb. 

allergiaként. Korábban felnőttekben szinte kizárólag (az esetek 80%-a) monoszimptómás bőr 

vagy emésztőszervi tünet formájában nyilvánult meg a táplálékallergia. Ma monoszimptómás 

táplálékallergiás felnőttek aránya 30% körülire csökkent, vélhetően a jó diagnosztikai és 

magas társadalmi ismertség következtében. A nemzetközi statisztikák anafilaxiás reakciót 

vagy arra emlékeztető tünetek előfordulását 2-8%-ra teszik, hazai beteganyagban alig 

észleltek ilyet. (Polgár 2003) Megfigyelhető a családi halmozódás is, hiszen kimutatható, hogy ha 

a két szülőnek azonos allergiája és tünete van, akkor a gyermekei 80%-ban szintén allergiásak 

lesznek. Ha csak az egyik szülő allergiás, a veszély 20-40%-ra csökken. Az is bizonyítást 

nyert, hogy az anyai allergia örökletesebb tényező, mint az apai. (A coeliákia – Egészségügyi Minisztérium 

szakmai protokollja 2010)  
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3.3.6. A lisztérzékenység népegészségügyi vonatkozása 
 

 

A coeliakia provokált autoimmun betegség. A genetikailag érintett egyénekben 

nyálkahártyakárosodás alakul ki a vékonybélben a gabonafélék fehérjéje, a gluten, 

alkoholban oldódó komponense miatt: a gliadin(búza), hordein(árpa), secalin (rozs), avenin 

(zab) hatására. A klinikai kép a súlyos teljes felszívódási zavartól a tünetmentességig 

változhat, ezért a valódi gyakoriság 3–20-szor nagyobb a klinikailag ismert eseteknél. 

Európában 1000 élveszülésre egy esetet becsültek. Szűrési adatok alapján az előfordulás: 

Anglia: 1:112, Finnország: 1:130, Dánia: 1:500, Magyarország: 1:85. A betegség bármelyik 

életkorban manifesztálódhat. (Henter és mtsai 2008)  



 32 

4. Célkitűzések 
 
 
Tudományos munkám és célkitűzésem előzményeiként feltétlenül meg kell említeni, a 

Veszprémi Egyetem Információs Rendszerek Tanszékének korábbi munkáját, amellyel 

kifejezetten a kardiológiai betegeknek szóló, étrendi ajánlásra kifejlesztett, mesterséges 

intelligencián alapuló szoftvert hozott létre, a MenuGene-t, de ez nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket. A generált étlapok a numerikus paramétereket viszonylag megbízható 

módon tervezték, de maga az öt napos étlap nem felelt meg a józanész szabályainak az 

étkezések, ill. a napok szintjén sem. Problémát jelentett a változatossági igények kielégítése 

is, sőt a józanész szabályainak teljesen ellentmondó ajánlások is készültek. Így az ottani 

fejlesztők megkeresésére kezdtem el foglalkozni az adott témával. Nyilvánvaló volt a 

fejlesztők magas szintű szakma tudása, hiszen az egyetem professzora, docensei, PhD 

hallgatói dolgoztak a szoftveren, akik már többször bizonyítottak más tudományterületek 

szakértői rendszerének kidolgozásával. Ebből adódóan merült fel a gondolat, hogy a hiba oka 

a dietetikai tudás informatikailag alkalmazható leírásának hiánya, vagy pontatlansága.  

Így tehát, célom a MenuGene program alapján egy dietetikai szakértői rendszer 

prototípusának elméleti dietetikai hátterének kifejlesztése, amely mesterséges intelligencia 

eszközeivel generál egészségügyi szakmai szempontoknak és a józanész szabályainak is 

megfelelő individuális étlapokat, a hazánkat leginkább érintő nem fertőző krónikus 

betegségben szenvedők részére. Cél továbbá a fejlesztés majdani piaci igényeinek kielégítése 

érdekében megelőző kérdőíves vizsgálat végzése, a felhasználói oldal megismerése.  

 

Célkitűzéseim részletes leírása: 

1. Dietetikusként szerettem volna, ha nem csak a kardiológiai betegeknek szólna ez a 

tanácsadási lehetőség, hanem az egyéb un. civilizációs betegek is igény esetén 

használhatnák a rendszert. Ezért egyik célom volt előzetes igényfelmérés végzése a 

majdani szoftver használatáról a Magyarországra legjellemzőbb, táplálkozással is 

befolyásolható nem fertőző krónikus betegek, minta a kardiológiai, az obez, a 

diabéteszes, az onkológiai, az allergiás és a coeliákiás paciensek között. Alkalmazott 

kutatás keretében igyekeztem feltárni a fejlesztett program célközönségének igényeit, 

hogy minél jobban megismerjük a dietetikai tanácsadó szakértői rendszer 

felhasználóinak elvárásait a szoftverrel kapcsolatban az igénybevételi forma, az 

információ mélysége, a fizetési hajlandóság, a hitelesség garanciája, az időráfordítás 
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vetületében. Ehhez konkrétan kérdőíves vizsgálatot végeztem, ahol az alábbi 

hipotézisek igazolására, vagy cáfolására kerestem a választ: 

 
Hipotézisek 

A. Feltételeztük, hogy a megkérdezett betegek a legnagyobb százalékban az 

interneten keresztüli formát, a legrészletesebb információt, ingyenes formában, 

közepesen hosszú kitöltési idő mellett, minimális várakozási idővel szeretnék 

igénybe venni. 

B. A nemi hovatartozás nem befolyásolja szignifikánsan a szoftver használatának 

igényét. (igénybevételi forma, információ mélysége, fizetési hajlandóság, 

hitelesség, időráfordítás tekintetében) 

C. Az életkor szignifikánsan befolyásolja a szoftver használat igényét. (igénybevételi 

forma, információ mélysége, fizetési hajlandóság, hitelesség, időráfordítás 

tekintetében) 

D. A munkavégzés típusa szignifikánsan nem befolyásolja a szoftver használat 

igényét. (igénybevételi forma, információ mélysége, fizetési hajlandóság, 

hitelesség, időráfordítás tekintetében) 

E. Betegségcsoportok között szignifikáns különbség mutatkozik a szoftver használat 

igényében. (igénybevételi forma, információ mélysége, fizetési hajlandóság, 

hitelesség, időráfordítás tekintetében) 

F. A választott felhasználási forma között különbség mutatkozik a szoftver használat 

egyes igényeiben (információ mélysége, fizetési hajlandóság, hitelesség, 

időráfordítás tekintetében) 

 

2. Célom továbbá az egyéni étrendtervezés nem fertőző krónikus betegségekre 

vonatkozó ajánlásainak felkutatása, és elemzése. Az energia és tápanyagigények 

megfogalmazása a betegség külön szakaszaira vonatkozóan, valamint a nem 

numerikus ajánlások leírása, pl: konyhatechnikai, nyersanyag-választási javaslatok 

informatikai megfogalmazásával. Ennek a célkitűzésnek első lépése a hazai ajánlások, 

módszertani levelek, protokollok elemzése és ezek alapján összefoglaló javaslat tétele. 

 

3. A betegek igényfelméréssel párhuzamban törekedtem a szükséges informatikai 

alapismeretek elsajátítására, annak érdekében, hogy az eddig fejlesztett táplálkozási 

tanácsadó rendszerek logikáját elemezni lehessen. Célom volt elsajátítani a javasolt 
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Protege ontológia-szerkesztő programot, amellyel létre lehet hozni a dietetikai 

ismeretanyag eddig csak részleteiben létező tudásbázisát. Ha a tudományfejlődés 

huszonegyedik századi tendenciáihoz akarunk igazodni, akkor belátható, hogy 

szükségünk van saját, dietetikai szakterületünk ontológiájának megalkotására, jól 

működő szakértői rendszer létrehozására, ami a határtudományokkal való egyeztetést 

és az új összefüggések feltárását is várhatóan meggyorsítja. 

4. Az eddigi dietetikai rendszerek közül célom elsősorban a MenuGene program generált 

étlapjainak elemzése, összehasonlítása az egyik legelterjedtebb hazai fejlesztésű 

NutriComp szoftverrel. Ezt annak érdekében tettem, hogy pontosan fel tudjam tárni a 

problémák dietetikai okait a gyakorlati fejleszthetőség szempontjából. 

 

5. A dietetikai tudás elemzése az informatika szemszögéből egy igen fontos feladat. Ez 

alapján lehetséges a hibák, hiányosságok aprólékos szakmai feltárása. Ezek után 

célom a szükség esetén új szemlélet alapján a dietetikai tudás rendszerezése 

ételcsoportokra, technológiai műveletekre, diétákra.  

 

6. Célom ezen túl kidolgozni az egyéni étlaptervezés pontos szempontjait egy speciális 

táplálkozási anamnézislap szerkesztésével, amely mind az orvos-dietetikai 

szempontokat, mind a beteg individuális igényeit képes feltárni, és a felhasználói 

felületen a bemeneti oldalt képviselni. 

 

7. Célom volt a szakember gondolkodási elveinek leírásával az étlap harmonizálási 

szabályainak megfogalmazása, amely a mesterséges intelligencia lehetőségeivel a 

programozók számára biztosíthatja az étrendgenerálás eredményeképpen a józanész 

szabályainak megfelelő menük összeállítását. Ennek része az érzékszervi 

tulajdonságok, a változatosság egyéb szempontjainak részletes leírása. 
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5. Módszerek 
 
 

Munkánk során több különféle módszert alkalmaztunk, részben a meglévő ismeretek és 

dokumentumok elemzésére, részben az új eredmények kidolgozásához illetve a saját felmérés 

esetében a statisztikai adatfeldolgozáshoz. 

 

 

5.1. Étrendtervező dietetikai tanácsadó szoftver használati 
igényének felmérése betegek körében 
 
 

Keresztmetszeti felmérést végeztünk a 2006-2009 év adott időpontjaiban a nem fertőző 

krónikus betegek körében, a pacienseket ellátó szakrendelőkben. A civilizációs betegségekben 

szenvedők közül azoknak az igényeire voltunk elsősorban kíváncsiak, amelyek 

Magyarországon vezetik a morbiditási és mortalitási statisztikákat, illetve a leginkább 

befolyásolják az egyének életminőségét. A vizsgált populáció így a nem fertőző krónikus 

betegségben szenvedők köre. A mintavételi eljárást azonban pontos adatok és listák 

hiányában nem tudtuk reprezentatív módon lefolytatni, ezért a kapott eredményeket csak 

tájékoztató jellegűnek lehet tekinteni. Ennek ellenére az információk igen hasznosak, hiszen 

ilyen jellegű adatfelmérés még nem történt betegek között. 

A vizsgálatnál beválasztási kritérium volt, hogy adott személy jelenjen meg a szakrendelőben, 

és töltse be a 18. életévét. A vizsgált személyt ahhoz a betegséghez soroltuk, amelyik 

szakrendelésen kitöltötte a kérdőívet, mivel abban a pillanatban ez az állapota késztette őt az 

egészségügyi rendszer felkeresésére. A vizsgálatból kizártuk a frissen diagnosztizált 

betegeket. Ennek oka, hogy az első sokk reakció nagy befolyással lehet a válaszadásra, így 

nem a tényleges igényekről kaptunk volna információkat. 

A saját fejlesztésű kérdőív a szociodemográfiai adatokon kívül vizsgálta az igénybevételi 

formát, az információtartalom szükségességét, a hitelesség garanciáját, a felhasználható 

időráfordítást, és a program használatra szánható összeg nagyságrendjét. Így összességében 

15 nyitott és zárt kérdést fogalmaztam meg. (6. melléklet: Saját fejlesztésű kérdőív). A 

kérdőívek kitöltése önálló és anonim módon történt, az adott ambulanciák vezetőjének 

engedélyével. 
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A résztvevők megoszlási mutatói 

 

Az ambulanciákon a felmérés ideje alatt 400 kérdőívet osztottunk ki és ebből 359 érvényesen 

kitöltött kérdőív érkezett vissza. A válaszadók többségében nők voltak, nevezetesen 221 nő és 

138 férfi. A részvételi arányukat az (1. ábra) szemlélteti. 
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1. ábra: A szakrendelésen vizsgálatba vont személyek eloszlása nemenként 

 

Az életkori megoszlás matematikai statisztikai számításai szerint elmondható, hogy a férfiak 

átlagos életkor 44,85 év (szórás: 18,67); nőké pedig 42,13 év (szórás: 16,54). Mindkét nem 

esetében 18 éves volt a legfiatalabb vizsgált személy, a legidősebb férfi 90 évesen, a 

legidősebb hölgy 84 évesen kereste fel a kardiológiai szakrendelést.   
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2. ábra: A vizsgálatba vont személyek eloszlása nemenként és munkavégzés szerint (n=359) 
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A vizsgált személyek többsége szellemi munkát végző, vagy végzett egyén volt. Meglepő 

módon közel annyi nő végez/végzett fizikai munkát, mint férfi, végül tanuló státuszban is 

több volt a nők aránya (2. ábra). 

 
 
 

5.2. A nem fertőző krónikus betegségekben szenvedőknek 
szóló ajánlások elemzése 
 

 

Szív- érrendszer megbetegedések 
 
A Magyar Atheroszklerózis Társaság és a Belgyógyászati Szakmai Kamara által kiadott 

Hiperlipoproteinaemiák kezelésének protokollja egyáltalán nem tartalmaz táplálkozási 

iránymutatást a betegségkörre. Ez annál is inkább meglepő, mert a protokoll felhívja a 

figyelmet a kockázati tényezők szerepére, amelyben az elhízás, cukorbetegség, 

vérnyomásérték rendellenességei fel vannak sorolva. A főiskolai tankönyv szerint a 

hyperlipoproteinaemiák Fredrickson-féle felosztása alapján a kezelésben nagy jelentősége van 

a táplálkozási tényezőknek. (7. melléklet: A hyperlipoproteinaemiák Fredrickson-féle 

felosztása) (Bozóné 2007/a)  

Az ischémiás szívbetegségek és a kardiovaszkuláris betegségek rechabilitációs diétájának a 

protokollja jól kidolgozott a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által. Ez magában 

foglalja a táplálkozási anamnézis, és tápláltsági állapot felmérését követően a konkrét 

táplálási tervet részletekig kiterjedő numerikus pontosságú paraméterek megadásával (Bozóné 

2007/b; Somogyi 2009) A magasvérnyomás nem gyógyszeres kezelésének irányelveit tartalmazza az 

Egészségügyi Minisztérium által kiadott módszertani levél, amelyet a Magyar Hipertónia 

Társaság állított össze. (8. melléklet: Magasvérnyomás kezelésének szakmai protokollja 

szerinti nem gyógyszeres kezelés lehetőségei) (Bozóné 2007/c)  

 

 

Onkológiai betegségek 
 

A kolorektális daganatok kiváltó tényezői között szerepel rostszegény, fehérjedús, natív cukor 

gazdag, sok zsírfogyasztást preferáló táplálkozási magatartás. Ennek ellenére csak a sebészi, 

és a gyógyszeres kezelési javaslatok vannak kidolgozva, igaz azok kellő részletességgel. 
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(Szakmai protokoll az emlődaganatok ellátásáról 2010) Ez elég különös szemlélet, figyelembe véve, hogy a 

daganatos megbetegedések esetében nem csak a prevenció a táplálásterápia lehetősége, hiszen 

mind a sugár-, kemo- műtéti terápia mellett és után jelentősen meg kell változtatni a 

táplálkozási normákat. Ez különös tekintettel egy esetleges sztóma elhelyezésekor, vagy 

bélrezekció után válik mindenképp szükségessé, sőt adott esetben, átmeneti periódusokban a 

mesterséges ill. szondatáplálás is szóba jön.   

Az emlő rosszindulatú daganatai között a túlzott magas telített-zsírsav fogyasztást nevezik 

meg kockázati tényezőként, de a kezelés csak a gyógyszeres és sebészi terápiára szorítkozik. 

Szintén elmondható, hogy a gyógyszeres vagy sugárkezelésen lévő betegek táplálkozási 

segítése jelentősen javítja a betegek életminőségét. Erről azonban sajnálatos módon nem esik 

szó.(Egészségügyi információk 2010)  

 

 

Cukorbetegség 
 

A felnőttkori diabétesz mellitusz Háziorvosi Szakmai Kollégium által kidolgozott protokollja 

alapvető irányelveket tartalmaz a táplálásterápiával kapcsolatban. (9. melléklet: A diebétesz 

dietetikai gondozása a protokoll szerint) A 2-es típusú diabéteszben szenvedők kezelési 

algoritmusa egyértelműen a súlycsökkentést, a zsírbevitel mérséklését, energiamérleg 

helyreállítását és a fizikai aktivitás fokozását tartja elsődleges kezelési szempontnak. Ennek 

részletes, számszerűsített megadásába azonban nem megy bele. Sőt meglepő, hogy a natív 

cukormentes étrendet – ami függetlenül a cukorbetegség etiológiai hátterétől – amely 

kötelező, nem is említi. (Lelovics 2007)  

Szerencsére az MDOSZ részletese kidolgozta dietoterápiai protokollját a metabolikus 

szindróma kezelésére. Ez azért is szerencsés, mivel ez a betegségcsoport más szindrómák, 

tünetek megjelenését is magába foglaló kórkép. Így a táplálásterápia tulajdonképpen 

alkalmazható a magas vérzsír-szintek, magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség kezelésére is. 

(Bencsik 2003) 

 

 

Elhízás 
 

Az Egészségügyi Minisztérium által kiadott protokoll az elhízás kezelésére viszonylag jól 

kidolgozott táplálkozási ajánlásokat tartalmaz (10. melléklet: Elhízás kezelésének szakmai 
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protokolljának diétás vonatkozásai). A terápia négy alapvető elemének az energiaszegény 

táplálkozás, a fokozott fizikai aktivitás, a beteg pszichés támogatása és az esetleges gyógyszeres 

kezelés tartja. (Jakabfi 2008)  

 

 

Táplálékallergia és lisztérzékenység 
 

A táplálékallergia és a coeliákia kezelésének dietoterápiája elsősorban a minőségi 

összetételbeli változtatásokat kell, hogy tartalmazza, nem pedig a számszerűsített 

mennyiségeket. Tulajdonképpen a betegek étrendjének numerikus paraméterei megegyeznek 

az egészséges lakosságra vonatkozó értékekkel, étlapjuk mindössze a nyersanyagválogatás 

szempontjaiban kell, hogy eltérjenek. (Michaleczky  2008) 

 
 
 

5.3. Tudás alapú szakértői rendszer fejlesztésének 
módszerei 
 
 
A 80-as évek alatt fejlődtek ki olyan informatikai rendszerek, amelyek egy egész szakterületet 

lefedésére képesek. Ezekhez már hatékonyabb, úgynevezett ismeretalapú technológiákra van 

szükség.   

Szakértői rendszernek nevezzük az olyan számítástechnikai hátterű problémamegoldó 

rendszereket, amelyek egy meghatározott szakterület ismereteit tartalmazó tudásbázisból 

kiindulva, a mesterséges intelligencia módszereivel, a humán szakértők probléma-megoldási 

folyamatát figyelembe véve nagy méretű, komplex problémák analizálásában, illetve 

megoldásában helyettesítik, vagy segítik a szakembereket. Szakértői rendszerek hatékonyan 

működtethetők olyan jól körülhatárolható problématerületeken, ahol a kiindulási adatok 

objektív módon leírhatók, továbbá fontos a probléma gyors megoldása, ami gyakorlati tudást 

igényel, arra viszont kevés a szakértő. Ilyen területeken költséghatékonysági okokból, és a 

szakértői kapacitás hiánya miatt egyszersmind szükségesek lehetnek a speciális szoftverek. 

(Sántáné-Tóth 1997; Futó 1999) A szakértői rendszerek tudását egy „tudásbázis” tartalmazza, amit a 

„tudásmérnök” állít össze. A felhasználó a felhasználói felületen keresztül írhatja le a 

problémát, majd kaphatja meg a megoldást, amit a következtető mechanizmus próbál 
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megtalálni a munkamemóriába került probléma és a tudásbázis adatainak felhasználásával. (3. 

ábra) A folyamatot nyomkövető rendszer kíséri figyelemmel. (Tudásmérnök 2007)  

 

3. ábra: Szakértői rendszerek modellezése 

Forrás: Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság, „Tudásmérnök” címszó. 
http://miau.gau.hu/mediawiki/, 2007.02.26. 

 

 

Mind több tudományterület szakértői dolgozzák ki a maguk tudásbázisait, amelyek lehetővé 

teszik számukra szakterületük fogalomrendszerének standardizált, egyértelmű leírását, 

rendszerezését, illetve további feldolgozását és számítógépes interpretációját. Sőt, újabb 

tendenciák arra mutatnak, hogy a különböző tudományterületek tudásbázisait összekapcsoló, 

rendszerező, enciklopédikus jellegű ún. „metaontológiák” jönnek létre, melyek folyamatosan 

bővülnek, és segítségükkel az összegyűjtött ismeretkörök információi egyúttal kereshetővé 

válnak. (Ungváry 2007)  

A szakértői rendszereket két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik a döntéshozó rendszerek, 

a másik a döntéstámogató rendszerek. Az előbbi a probléma megoldásában segítik az adott 

területen járatlan vagy kevéssé jártas felhasználót. A döntéstámogató rendszerek felhívják a 

figyelmet az esetleges következményekre, amiket lehet, hogy nem venne figyelembe a 

felhasználó.  

A szakértői rendszerek szerepe az idő folyamán változik. Az elsődleges cél régen az volt, 

hogy egy ember számára ellátott funkciót kiváltsa, ma egyre inkább az a cél, hogy a rendszer 

segítse, olyan funkciók betöltését, amire addig nem volt képes. Így nem szakértőt helyettesítő 

rendszerek születnek, hanem asszisztens rendszerek szakértők számára. (Sántáné-Tóth 1997; Futó 1999)  

A program intelligenciája attól függ, hogy milyen sok és milyen minőségű ismeretanyaggal 

tud dolgozni a problémamegoldás során. A tudásalapú rendszereknél az alapelv az, hogy a 

tárgyi ismeretek, különüljenek el a rendszer többi részétől. Ahhoz, hogy egy problémát 

sikeresen megoldjunk, szükségünk van bizonyos mennyiségű információ halmazra az adott 
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területről.  A problémakör megoldásához szükséges ismeretanyagot tartalmazó, tárolt tárgyi 

ismereteket nevezzük tudásbázisnak. A megoldáskereső algoritmusokat nevezzük 

következtető gépnek. Az ilyen szerkezetű rendszereket tudásalapú rendszereknek nevezzük. A 

rendszer a tárolt adatokból szakértői szintű megállapításokhoz jut. Így a rendszer képes 

valamilyen megoldást, tanácsot adni egy bizonyos problémára.  

Többféle tudásábrázolási forma van, de a szakértői rendszerben egyszerre csak egy- két 

ábrázolási formával dolgoznak. (Ungváry 2007) A legfontosabb ábrázolási technikák a szabály-

alapú következtetés, és az eset-alapú következtetés. Munkánk során mindkettőt használtuk. 

A szabály-alapú következtetések tudásbázisa két részből tevődik össze: adatbázisból és 

szabálybázisból. Az adatbázis, elemi tényállasok halmaza, míg a szabálybázis „ha-akkor” 

típusú feltétel-akció párosokból áll. A feltétel megadja azokat a körülményeket, amelyek 

között a szabály aktiválódhat. Az akció oldal megadja, hogy mi történjen a szabály 

aktivizálódásakor. A következtetési mód ezen belül lehet előre- vagy hátraláncolás: előbbi a 

feltételként megadott tények alapján választja ki az illeszkedő szabályt, utóbbi viszont a 

célhoz választja ki a szabályt, majd megvizsgálja, hogy a tények kielégítik-e a szabály 

feltételeit. A gyakorlatban ezeket a mintaillesztési módokat kombinálni szokták. 

Az eset-alapú következtetési módszer az emberi gondolkodáshoz hasonlít, mivel a feladatok 

megoldásaiból tanul. Az esetalapú következtetés a gépi tanulás egyik megközelítési módja, 

amikor egy-egy új probléma megoldása korábbi hasonló eset megoldásának adaptálásával 

történik. Az adott eset alkalmazhatóságát új helyzetben, az esetek indexelt tulajdonságai 

alapján a számítógép illesztési- vagy hasonlósági-becsléssel dönti el. Ezt követően ellenőrizni 

kell, hogy az adaptáció után előállt megoldás helyes-e, ha nem, a megoldást módosítani kell, a 

hiba okát feltárni, majd ezt követheti a tanulás. (Mikó 2006)  

A két következtetési mód ötvözhető is, mint a MenuGene étrendtervező program esetében. A 

rendszer a dietetikusok, és a programozók által kódolt szabályokra, valamint a szakértők 

megoldási mintáira támaszkodva készíti el a kezdeti menütervet. (Gaál és mtsai 2005; Gaál és mtsai 2003)  

 

5.3.1. Kereső eljárások, genetikus algoritmus 
 

Az MI rendszerekben a fő cél valamilyen probléma megoldása. Ezekhez szükség van 

különféle kereső algoritmusokra. A különböző algoritmusok a keresési struktúrákban térnek el 

egymástól. Az első és mindmáig leghasználhatóbb definíciót az algoritmusra Alan Turing 

adta. Az algoritmus olyan formalizált (számolási) eljárás, amely véges szimbólumkészlettel 
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leírható adatokon végez előre definiált készletből származó elemi műveleteket, és véges idő 

alatt eredményt ad. A kereső genetikus algoritmusok kifejlesztése Holland nevéhez fűződik.  

A heurisztikus kereső eljárások egyik csoportját képezik a genetikus algoritmusok. Ezek 

olyan numerikus szélsőérték kereső eljárások, melyek biológiai párhuzamra, az evolúció 

mechanizmusára építenek. 60-as években merült fel először az a gondolat, hogy az 

evolúcióban megfigyelhető szelekciós folyamatok mintáját felhasználva, olyan számítógépes 

modelleket lehetne létrehozni, amelyek képesek mérnöki optimalizálási feladatok 

megoldására. A mesterséges intelligenciában, illetve az informatikában hatékony 

programozási technikaként is jegyzett GA lényege a feladatok egyszerű szelekciós 

mechanizmusokon alapuló megoldása. 

Míg más eljárások a paramétertérben egy pontot mozgatnak, a genetikus algoritmusok 

egyszerre több pontot értékelnek ki, azaz a lehetséges megoldások egész halmazával – ezt 

populációnak nevezzük – dolgoznak egyszerre. Ezek közül egyes egyedek jobban oldják meg 

a feladatot. Ez alapján sorba rendezve őket, megállapítható rátermettségük, „jóságuk”. (4. 

ábra) 

 

4. ábra: Példa a heurisztikus keresési módszerek keresési terének ábrázolására  
 

(Fitness: „jósági érték”, egy-egy ponttal reprezentált megoldási lehetőség alkalmasságát jelzi) 
Forrás: Mák E., Gaál B., Vassányi I., Szabolcs I.: Intelligens étlaptervező szoftver, Tudomány napja konferencia 

Budapest, 2006. november 8.   
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Az algoritmus a rátermettebb egyedeket a) kiválasztja. Ezt követi a b) keresztezés és a c) 

mutáció genetikai operátorának alkalmazása. Újabb kiértékelés után a populáció fejlődése 

addig tart, míg a populáció nem homogenizálódik, azaz valamennyi egyed egyenértékűvé nem 

lesz. 

Genetikus algoritmusok mindenhol alkalmazhatók, ahol a feladat az, hogy a sok lehetséges 

megoldás közül a legjobbat kell megkeresni, ahol az értéket egy értékfüggvény, rátermettségi 

függvény adja meg. A genetikus algoritmus megoldások egy populációját tartja fenn. Ez azt 

jelenti, hogy egyszerre több megoldással dolgozik. Az aktuális populációból minden lépésben 

egy új populációt állít elő. A legrátermettebb elemeken alkalmazza a rekombinációs és 

mutációs operátorokat. Így mivel általában minden populáció az előzőnél rátermettebb 

elemeket tartalmaz, a keresés folyamán egyre jobb megoldások állnak rendelkezésre. 

Tulajdonképpen ennél a módszernél egy populáció egyedei küzdenek a túlélésért. Azonban a 

túlélést az egyed számára nem a „gyorsasága”, „ereje”, „leleményessége”, hanem a feladat 

megoldásában való eredményessége biztosítja. A módszer alkalmazása során a természetes 

kiválasztódás alapelvei érvényesülnek. 

A genetikus algoritmusok a megoldások egy halmazával dolgoznak, ezt populációnak 

nevezik. A populációba tartoznak az egyedek. (3. táblázat)  

 

3. táblázat: Az étrendi populáció hierarchiája 
Forrás: Mák E., Gaál B., Vassányi I., Karamánné Pakai A., Szabolcs I.: Egészségügyi szoftverek 

mesterséges intelligenciával – étrendtervező szoftve; Magyar Orvos XVI. 2008.11. 36-38. 
 

Ezek az egyedek genetikai kódokkal vannak ellátva, és ezek a kódok kromoszómákból állnak. 

A kódok általában binárisak, tehát 0 vagy 1 értékkel rendelkeznek. Ezt nevezzük az egyed 

genotípusának. Az egyed tulajdonságait fenotípusnak nevezzük. A genetikus algoritmus 

működése általában a következő módon irható le. Először létrehozunk véletlenszerűen egy 

életképes egyedekből álló populációt. Ez lesz a kezdeti populáció. Az egyedek életképességét 

meghatározzuk, és eszerint sorba rendezzük őket. Ezek után létrehozzák az új életképes 

Biológiai kifejezés Informatikai halmaz Dietetikai fogalom 
Populáció Heti menü A hét napjai 
Törzs Napi étrend A nap étkezései 
Osztály Étkezés Konkrét étkezés, pl. egy ebéd 
Rend Fogás 2. fogás, pl.: rántott heck, főtt rizs, majonéz  
Egyed Étel Alapanyag, pl.: a hal 
Szervrendszer Nyersanyag Heck 
Szerv Tápanyag Fehérje 
Sejt Nutriens Aminosav 
Kromoszóma Mikronutriens Phenilalanin 
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egyedeket, ehhez használják a keresztezés és mutáció adta lehetőségeket. Ismét 

meghatározzák az egyes egyedek tulajdonságait, és sorba rendezik. A kevésbé jó 

tulajdonságokkal rendelkező egyedeket eltávolítják. Ez a folyamat addig folytatódik, míg az 

összes egyed egyenértékű nem lesz. (Mák és mtsai 2008)  

Ezt az elvet a MenuGene készítői „Oszd meg és uralkodj!” elv néven adaptálták az 

étrendtervezés folyamatára. Ebben az esetben a genetikus algoritmus szempontjából egy heti 

étrendterv tekintendő egy populáció megoldásának. Ezt bontja a program hét napi menüre, öt 

étkezésre. (Gaál és mtsai 2003) Ha a kromoszóma egysége az étkezés lenne, akkor csak az előre 

megtervezett kombinációkban kerülhetnének a megoldásba az ételek. Ha az étel a legkisebb 

egység, akkor viszont a kombinálás szabályait ezen a szinten is meg kell adni, a nonszensz 

lehetőségek kiszűrésére – pl. paradicsomleves paradicsomos káposztafőzelékkel. (5. ábra) 

 

 

5. ábra: Genetikus algoritmusok alkalmazása az étrendtervezésben 

Forrás: Gaál B., Vassányi I., Mák E., Kozmann Gy.: Életmód és táplálkozás szakértői rendszer bemutatása, 
KÉKI Konferencia Budapest, 2006. április 26. 

 
 
 

5.3.2. Ontológia, mint az informatikai rendszerezés módszere 
 
 
Ontológiák létrehozásával foglalkozó tudományterület az ontológia mérnökség (ontology 

engineering). Az ontológia mérnökség lényegében egy tématerület közmegegyezésen alapuló 

értelmezésének felépítése, fenntartása és értékelése. (Pan 2001) Az ontológiaépítést négy fő részre 

osztható: cél és alkalmazási terület azonosítása; az ontológia felépítése; értékelés; 

dokumentálás. A kezdő lépésben tisztázni kell, miért és mire kell használnunk az ontológiát. 

Ezután következhet az ontológia felépítése, ami az ontológia elemeinek beazonosításából 
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(ontology capture), az így kapott ontológia kódolásából és a már meglévő felhasználható 

ontológiák integrálásából áll. A beazonosítás is részfeladatokra bontható: elsőként a 

kulcsfogalmak és kapcsolatok kerülnek azonosításra, majd ezek egyértelmű szöveges leírása 

következik, ezután a megfelelő szakkifejezéseket kell meghatározni, végül konszenzust kell 

kialakítani a szakkifejezések használatában. (Kankaanpää 1999) A tudásábrázolás során a MI 

általában a funkcionalitásra és a következtetésre helyezi a hangsúlyt. Az ontológia viszont a 

modellezést részesíti előnyben. Ez azt jelenti, hogy a problémán kívül a probléma kontextusát 

és a megoldási folyamatot próbálja meghatározni. (Förhécz  1999)  

Az ontológia tulajdonképpen egy mérnöki termék, amelyben a szavakhoz (fogalmakhoz) 

explicit jelentést társítunk, és ezt a jelentést formális logika használatával ábrázoljuk. Az 

ontológiák fő építőkövei a fogalmak (concepts) és a relációk (relations). A fogalmak merev, 

állandó tulajdonságot kifejező típusokat (pl. köret, rizs) vagy változó szerepeket (pl. 

alapanyag) jelölhetnek. A típusokat és a szerepeket az ontológia nyelvek azonban sokszor 

nem különböztetik meg. A relációk alkalmasak a fogalmak összekapcsolására (pl. köret 

alapanyaga rizs). Legtöbbször csak bináris relációkat használunk, mivel jól áttekinthetőek és 

elegendőek a többes kapcsolatok ábrázolására is. Szükség esetén a többes reláció helyett 

külön fogalmat szokás bevezetni, mint a példányokat (instances) is, melyek a fogalom 

osztályok konkrét egyedeinek tekinthetők. A példányok modellezhetők a fogalmak 

hierarchiájának alsó szintjével is, ezért néha eltekintenek a megkülönböztetésüktől.  

Az eddigi leírtakhoz hasonlatosak a taxonómiai rendszerek, de azok képessége szűkebb az 

ontológiánál. A taxonómiák ugyanis csak a klasszifkációt, az öröklődés relációit használják a 

fogalmak leírására, míg ontológiák esetén tetszőleges számú, különböző relációt 

(tulajdonságot) adhatunk meg. (Cantais és mtsai 2005)  

 

 
 

5.3.2.1. Rendszerezés elve a dietetikai gyakorlat szempontjából 
 
 

A szakértői rendszerek ismerettárát taxonómia illetve ontológia formájában, az emberi 

gondolkodást leképező módon kódolják. Az ábrázolni kívánt fogalmakat osztályokba 

sorolják, és ezek között hierarchiát alakítanak ki. A hierarchia rendszerező elve az ún. 

generikus reláció. Két fogalom (illetve egy dolog és egy fogalom) akkor áll egymással 

generikus relációban, ha az egyik a másiknak a tárgykörébe tartozik, azaz „annak egy fajtája” 

un. faj-nem kapcsolatban vannak egymással. Táplálkozási példával élve ilyen az „ásványvíz” 
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és az „ital” fogalma. Fontos, hogy másfajta kapcsolat nem lehet az említett rendszerek 

szervezőelve, továbbá hogy egy fogalom alosztályokra bontásánál következetesen meg kell 

tartanunk a kezdeti osztályozási szempontot. Tehát, ha halmazállapot szerint kezdünk 

csoportosítani, akkor a következő alcsoportok nem származtathatók szín szerint. Ennek 

megvalósítása az eltérő gyakorlat miatt elég nehéz. Egy-egy tudományterület fogalmaiból, 

matematikailag leírva olyan címkézett, irányított gráfot hozhatunk létre, amelynek 

csomópontjai fogalmakat, élei pedig generikus relációkat reprezentálnak, a címkéket a 

fogalmak neveivel jelezzük. Ilyen módon fogalmakból taxonómikus vázat hozhatunk létre. Ha 

a fogalmi kategóriákat feltöltjük egyedi esetekkel, akkor kapjuk az ontológiát. (6. ábra) 

A taxonómiák és ontológiák fogalmainak különféle tulajdonságai lehetnek. Ezek a 

tulajdonságok az osztályokról azok alosztályaira vagy egyedeire öröklődnek, de fordítva nem. 

Tehát ha egy osztály valamilyen tulajdonsággal rendelkezik, ugyanazzal a tulajdonsággal az 

osztály minden alosztálya is rendelkezik. A fogalmi öröklődés szabályát ösztönösen, a 

nyelvérzék alapján gyakran alkalmazzuk, de az ontológiák előtti logikai rendszerekben nem 

volt leírható. A mesterséges intelligencián alapuló ismeretbázisokban viszont éppen ez segíti 

az adatok rendszerezését és az információkeresést.  

 

 
 

6. ábra: Az ontológia fogalmi hierarchiája  
Forrás: Protege ontológiaszerkesztő szoftver ablaka 
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Az alosztályok újabb különböző tulajdonságokat kaphatnak. A tulajdonságok értéke lehet 

egyedi változó, vagy a gráf csomópontjai között a tulajdonság jellemzőivel leírt kapcsolatot. 

(Például a „zöldségfélék” és a „főzelékek” között definiálhatunk egy „alapanyagául szolgál” 

nevű kapcsolatot.) A tulajdonságoknak is lehetnek az alosztályokhoz hasonló leszármazottai, 

amelyek a kapcsolat speciálisabb típusát jelzik (pl. az „összetevője” kapcsolaton belül valami 

lehet az „alapanyaga” vagy „adalékanyaga” is egy másik dolognak). Ilyen tulajdonságban 

adható meg minden olyan kapcsolat, ami generikus relációval nem jelezhető. Akkor járunk el 

hatékonyan, ha az összefüggéseket a lehető legáltalánosabb szinten adjuk meg, de ügyelve 

arra, hogy a jellemzett fogalomkörbe tartozó minden fogalomra és egyedre valóban igaz 

legyen a megállapítás. Ha a tapasztalat ennek ellentmond, az arra utal, hogy az adott 

tulajdonságot a hierarchiában egy alsóbb szinten álló osztályra kell alkalmaznunk.  

Ha a generikus relációkat, és az osztályok közti egyéb kapcsolatokat grafikusan ábrázoljuk, 

akkor az emberi agy neuronhálózatához hasonló képet fogunk látni. (7. ábra) Ezt 

heurisztikának nevezzük, amelyen alapszik a MI rendszerek emberi gondolkodást utánzó 

működése. A szakértői rendszerekben a szabályokat részben az ontológiában megadott 

tulajdonságok, részben a kereső algoritmusok szolgáltatják. (Gruinger 1996)  

 

 
 

7. ábra: Ontológia fogalmi hálózatának neuronhálóra emlékeztető mintája 
(A nyilak különböző logikai kapcsolatokat jeleznek.) 

Forrás: Gaál B., Vassányi I., Kozmann, Gy. (2005) A Novel Artificial Intelligence Method for Weekly Dietary 
Menu Planning Methods Inf Med 2005; 44: 655-664. 

 

5.3.2.2. Ontológia nyelvek 
 
RDF 
 
Az RDF adatmodell metaadatok definiálását és feldolgozását teszi lehetővé. Elkészítését már 

1997-ben megkezdték. Az URI-kkal azonosított erőforrásokra vonatkozó nevesített 
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tulajdonságokat és tulajdonság értékeket képes leírni. Adatmodellje alapvetően három 

objektum típust ismer: erőforrások (resources), tulajdonságok (properties), állítások 

(statements). Az RDF adatmodellje önmagában alkalmas attribútumok (literál tárgyú 

állítások) illetve relációk (erőforrás tárgyú állítások) leírására. További erőssége hogy, 

állításokat fogalmazhatunk meg állításokról, így magasabb rendű állítást kapunk. (Haarslev 2003; 

Oberle és mtsai 2004)  

 

 
 
KAON 
 
A KAON (KArlsruhe ONtology) a németországi Universität Karlsruhe AIFB Intézetének és 

az FZI kutatóintézet tudásmenedzsment kutatócsoportjának együttműködésével jött létre. A 

KAON tool suite-ot azzal a céllal hozták létre, hogy vállalati környezetben létrehozandó 

tudásbázisok ontológia hátterének kialakítását tegye lehetővé. Egymásra épülő modulokból 

áll, amelyek így magukban foglalják a szükséges architektúra számtalan elemét: perzisztens 

adatbázist, tudásbázis szervert, csoportos ontológiafejlesztés támogatást, ontológia 

szerkesztőt, ontológia portált. A nyelv lehetővé teszi osztályok (fogalmak), relációk 

(tulajdonságok) és példányok (egyedek) definiálását. Az osztályokat és a relációkat 

hierarchiába rendezhetjük, a többszörös öröklődés megengedett. A tulajdonságokhoz 

értelmezési tartományt és értékkészletet rendelhetünk, ezek a hierarchia mentén csak 

szűkülhetnek, valamint a tulajdonságokat megadhatjuk példányokban az egyedek közti 

kapcsolatok ábrázolásához. (Bechhofer és mtsai 2003)  

 
 
 
DAML+OIL  
 
DAML+OIL ontológia nyelv két független projekt találkozásaként jött létre. A DAML a 

DARPA Agent Markup Language rövidítése, az Amerikai Védelmi Minisztérium (DARPA) 

fejlesztette ki. Az OIL az Ontology Inference Layer rövidítése, egy független kezdeményezés 

Web alapú reprezentációs és következtetési képességekkel bíró ontológia kifejlesztésére 

az 5. Európai Keretprogram IBROW és On-To-Knowledge projektjeinek támogatásával. A 

DAML+OIL nyelv az RDF(S)-hez hasonlóan osztályokat és tulajdonságokat képes leírni 

állítások és axiómák segítségével Az axiómák azonban nem csak elemi fogalmakra 

hivatkozhatnak, hanem halmazműveletek segítségével komplex operandusokat építhetnek fel. 

(Smiths és mtsai 2008)  
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OWL 
 

Az OWL nyelv web ontológiák tervezésére és előállítására szolgál. Az OWL-nek három 

fajtáját fejlesztették ki: OWL Lite, OWL DL és OWL Full. Az OWL Lite főleg osztályozási 

hierarchiák és egyszerű korlátozások ábrázolásához használatos. Az OWL DL (Description 

Logic) az OWL maximális kifejezőkészségét használja, emellett a modell ellentmondás-

mentessége ellenőrizhető. Tartalmazza az összes OWL nyelvi konstrukciót, de ezek csak 

bizonyos típusszétválasztási korlátozásokkal használhatók, úgy mint egy osztály egyszerre 

több osztálynak is alosztálya lehet de nem lehet egyede egy másik osztálynak. Az OWL Full a 

nyelv legtágabb osztálya, a legmagasabb szintű szabadságot és kifejezőerőt biztosítja, de nem 

szavatol semmit számítási komplexitásáról. Rendelkezik metamodellezési képességgel, vagyis 

osztályok lehetnek egyben példányok is. (Szántó és mtsai 2000)  

 

5.3.3. Dietetikai tudás feltárásának és rendezésének módszere 
 

 
A tudás alapú rendszerek fejlesztését, kutatását támogató Protégé platformot már több mint 

másfél évtizede fejlesztik a Stanford Egyetemen. A platform első ránézésre egy szokványos 

ontológia-szerkesztő, amely a szerkesztett modellt szöveges file-ba, RDF(S) állományba vagy 

JDBC kompatibilis adatbázisba is tudja menteni. Azonban ennél sokkal többre is képes, mivel 

a bővíthetőség és testreszabhatóság jegyében alakították ki. Mindezek tükrében a Protégé, egy 

Java nyelvű, nyílt forráskódú eszköz, amely bővíthető architektúrát kínál egyedi igényekhez 

igazított tudás alapú alkalmazások fejlesztéséhez. Nagy múltjának és nyílt szemléletének 

köszönhetően nagy felhasználói bázisra tett szert, amely mára már hatvan ingyenesen 

hozzáférhető kiegészítéssel járult hozzá a rendszerhez. Ezek különböző tudásreprezentációk 

támogatásán túl egészen eltérő feladatokat is ellátnak, például fejlettebb vizualizációt, 

speciális következtetést nyújtanak, vagy a tudásbázisban történő keresést, navigációt segítik.  

Az ontológiák szerkesztésére fejlesztett Protege program használatának alapjait el kellett 

sajátítanom, hogy a munka során tett megállapításokat rögzíteni és ábrázolni tudjam. A 

tárgykör, vagyis a dietetika fogalomrendszerének vizsgálatánál a Stanford Egyetem 

informatikus szakemberei által az ontológiák létrehozására kidolgozott módszert tartottam 

szem előtt. (Price és mtsai 2006)  
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A módszer alapján az ontológia létrehozásának lépéseikor a néhány alapkérdésre kellett 

választ keresnem, amelyek segítségével körvonalazódtak a dietetikai ontológia majdani 

osztályai. A típuskérdések segítettek a relációtípusok feltérképezésében, mivel a válasz 

elemeit megpróbáltam minél általánosabb kategóriákra vonatkoztatni. Az alapkérdések a 

következők: 

 

Mi az a tárgykör, amit ontológiai módszerrel szeretnék leírni? 

 

A keresett tárgykör, az ételismeretnek, recepttervezésnek és étlaptervezésnek az ötvözete 

amely magába foglalja az élelmiszer- és ételismeret szempontjai szerinti nyersanyag és étel 

csoportosítást az élettani igények figyelembevételét, és a harmónia szabályait. 

A dietetikai tudás meghatározására a főiskolai tantervet vettem alapul, hiszen ez határozza 

meg a dietetikusok tudásbázisát. A vizsgálat során nem vettem figyelembe az üzemszervezési 

feladatokhoz szükséges ismereteket, csak a szorosan dietetikához és táplálkozástudományhoz 

köthető szakmai tantárgyakat. A főbb területek meghatározása során az élettani és kórélettani 

ismeretekre úgy tekintettem, mint határterületre, amire a szűkebb téma szempontjából a 

tápanyagszükségletek meghatározásakor van igény. Az orvosi, diagnosztikai résznek már 

hatalmas, részletesen kidolgozott ontológiája van. (USDA) A dietetikai ontológiába az orvosi 

adatbázissal átfedésbe hozható fogalomköröket építettem be. 

A dietetikai ismeretek további fontos területeit az élelmiszer- és ételismeretben állapítottam 

meg, illetve a kettő közt kapcsolatot teremtő dietetikai, étlaptervezési ismeretekben. Az 

élelmiszerismeret tárgykörét részletesen leíró adatbázisok (pl.: USDA, Eurocode2) már 

léteznek, és adaptálásukat is részben elvégeztem.  Az USDA Nemzeti Tápérték Adatbázist 

használtam irányadó referenciának (Rigó 1999).  

 

Mire szeretnénk használni az ontológiát, mint módszert? 

 

Az ontológiát normál és diétás étlapok tervezésére szeretnénk használni. A kívánt étlaphoz 

tartozó bevásárlólistát (kiszabást) és recepteket (technológiai műveletek sora) is szeretnénk 

megkapni. 

A szakszerűen megtervezett étlap összetevőnként, ételenként és egészét tekintve is megfelel 

bizonyos dietetikai igényeknek: 

� energia és tápanyagtartalom: vagyis figyelembe veszi az egyén szükségletét a 

numerikus paraméterek tekintetében 
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� készítési technológia: könnyű-vegyes, pépes, rost dús, magyaros, stb.  

� adott tápanyagtól, vagy nyersanyagtól mentes: natív cukormentes, laktóz-, 

gluténmentes, vörös hústól mentes (azaz, szemivegetáriánus étkezésnek megfelelő), 

állati eredetű termékektől ments (azaz, vegán étkezésnek megfelelő), stb. 

� megfelelő érzékszervi tulajdonságok szempontjából: íz, szín, készítési mód, állag 

szerint, stb. 

� megfelel a harmonizálási szabályoknak: ugyanazon étel 10 napon belül nem 

szerepelhet; zömmel szénhidrát alapú főétkezés, nem követhet ugyanolyan típusú, stb. 

 

Milyen kérdésekre kell az ontológiának választ adni? 

 

Az étlaptervezés gyakorlati szempontjainak kérdéseire kell választ adni, amely tulajdonképpen 

megegyezik a szakember gondolatmenetével.  

Ezen pont megvalósítása sokkal nehezebb mint azt elsőre gondolnánk, mivel a gyakorlatban 

az ember agya gyors asszociációk egymásutánjában fűzi össze a logikai láncszemeket, nem 

pedig konkrét kérdések sorozatára válaszolva. A számítógép esetében, még ha intelligens 

módon működik is, előbb meg kell adni a lánc menetét lépésről-lépésre. Az étlapterezést 

gyakorlatban folytatók „kérdései” például: 

� Milyen feltétet adunk a zöldborsófőzelék mellé enyhén fehérjeszegény diétában? 

� Milyen ételek készíthetők sertéslapockából tokányra vágott formában?  

� Mire kell figyelni tarhonyaleves készítésekor gluténmentes diétában? 

A kérdések ezeknél még sokkal összetettebbek is lehetnek, amit egy mondatba nem is lehet 

megfogalmazni, hiszen általában sok szempontra egyszerre kell választ keresni egyazon 

pillanatban. 

 

 

Ki fogja az ontológiát, mint rendszert használni és kezelni? 

 

A rendszert szakemberek és laikusok egyaránt használni fogják. Így mind a szakmai, mind a 

hétköznapi életben elterjedt szempontokat és fogalmakat tartalmazni kell. 

Szakmai szempontnak tekinthető például bizonyos tápanyagtartalom szerinti besorolás 

például, hogy sok antioxidáns hatású likopint (paradicsom színanyaga) tartalmazó ételek 

gyakori étrendbe illesztését szeretné. A hétköznapi felhasználó ezt úgy nevezné meg, hogy 

feltételként megadná, hogy paradicsom tartalmú ételek fogyasztását naponta tervezze be a 
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rendszer. Az étrend és a nyersanyagok ára mind a szakembernek, mind a laikus 

felhasználónak lényeges kitétel lehet. A hétköznapi felhasználó ezt úgy értelmezheti, hogy a 

piacon beszerezhető árukból kívánja étrendjét összeállítani, mert az olcsóbb. Egy dietetikus 

megfogalmazása szerint a költségek férjenek bele a napi élelmezési normába.  

A rendszernek biztosítani kell mindkét felhasználói csoport számára az egyértelmű használat 

lehetőségét, vagyis el kell különítenie a szakzsargon kategóriáit a mindennapos 

szóhasználattól. A szakmai és a közérthető terminológia között azonban érdemes 

felderítenünk, és kapcsolatba hoznunk az összefüggéseket. 

 

5.4. MenuGene program bemeneti és kimeneti oldalának 
elemzése  
 
 

 
 

8. ábra: A MenuGene program adatlap felülete 
Forrás: MenuGene oldala 

 
A MenuGene program, mint ahogy azt már korábban is említettem, kifejezetten a szív és 

érrendszeri betegségben szenvedők tanácsadására készült. Éppen ezért a bejelentkezési felület 

(8. ábra) után az általános, majd erre a betegségcsoportra jellemző orvosi kérdések 

következtek. A beteg személyi adataira vonatkozó kérdések a nemre, életkorra, foglalkozásra, 

és lakhely típusára vonatkoztak. A megbetegedésre vonatkozó kérdések elsősorban a 

laboratóriumi paraméterek bevitelét, az antropometriai adatokat (testtömeg, magasság, has és 

csípő térfogat), kérdezték, végül a harmadik csoport a napi fizikai aktivitást, és káros 

szenvedélyekhez való viszonyt kérte be adatul. Sajnos a bemeneti adatok között nem lehetett 

megadni az étkezési szokásokra, az egyéni igényekre, családi körülményekre vonatkozó 

semmilyen adatot. Ennek az volt a logikája – a programozók és orvosok szerint – hogy a 

helyes étkezési ritmust és a diétába illeszthető ételeket kell mintaként adni. Így az ajánlott 

étrend alapján az energia és tápanyagértékek ugyan megfeleltek a felhasználó igényének, de 

az étkezési ritmus, az étrend összeállítás nem. Ezen kívül a józanész szabályinak is 
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ellentmondó étel-összeállítások miatt a rendszer a gyakorlatba soha nem került bevezetésre 

igazán, csak tesztelés formájában.  

 

  1. nap 2. nap 3. nap 

Reggeli 

Görög kenyér 
Joghurt 
Körözött 
Kókuszreszelék 

Almás töltött kalács 
Banán 
Ásványvíz 

Korpás kenyér 
Narancs dzsem 
Ribizlilé 

Tízórai Kaskaval sajt Hónapos retek Tej 

Ebéd 
Paradicsom ivólé 
Grillezett lazac 
Kelkáposztafőzelék 

Sóskaleves 
Debreceni kolbász 
Száraztésztaköret 

Sonkagulyásleves 
Natúr szelet 
Paradicsomos 
káposzta 

Uzsonna Joghurtos céklasaláta Savanyúkáposztasaláta Karfiolkrém 

Vacsora Gyümölcsös 
zabpehely 

Virsli 
Snidling 
Zsemle 

Grill csirke 
Korpás keksz 

4. táblázat: MenuGene szoftver 3 napos étrendjavaslata 

 

Már a háromnapos ajánlásból is látszik, hogy a rendszer nem igazán tud elfogadható étlapot 

generálni. Csak a főbb hibák:  

� Reggelik:  

o minden reggeliben található egymáshoz nem illő nyersanyag (körözött-joghurt; 

almás töltött kalács-banán; narancs dzsem-ribizlilé) 

o két reggeli (2, 3) nem tartalmaz teljes értékű fehérjeforrást 

o egymás után szerepel édes jellegű reggeli 

� Tízórai 

o Teljesen aránytalan (sajt, zöldség, folyadék) 

o Felnőtteknél a kisétkezéseknek nem kell állati eredetű fehérjét is tartalmazni 

� Ebéd 

o Szinte semmilyen érzékszervi tulajdonság alapján nem illenek össze az ételek 

o Sűrített főzelékre nem teszünk frissensültet (grillezett hal, natúr szelet) 

o Tésztaköret mellé párolólében gazdag étel illik 

o Túl sokszor szerepel  káposztaféle 

� Uzsonna 

o Egyik étel sem illik a felette lévő ebéd menüsora után 

o Önmagában nem fogyasztunk zöldségkrémeket, csak cereáliával együtt 

� Vacsora  

o Nem összeillő nyersanyagokat használ 
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o Túl száraz, így nehéz a lenyelés. Gabonapelyhet valamilyen folyadékkal 

szoktunk fogyasztani 

o A frissensült hús mellé nem lehet köretként kekszet dni 

 

 

 

5.5. Táplálkozási szokások vizsgálati módszerei 
 
 
Az egyén táplálkozásának megítélése számszerűsített értékekben is történhet, ha 

rendelkezésre áll a fogyasztási szokások ismerete, mennyiségi értékekkel kiegészítve. 

Lehetőség van a naponta fogyasztott átlagos makro-, és mikrotápanyagok, valamint a 

folyadék és kiegészítő tápanyagok bevitelét megbecsülni egyéni bevallás alapján. Alapvető 

követelmény a táplálékbevitel vizsgálata során, hogy a felmérő módszer legyen érvényes és 

megbízható, hiszen célunk, hogy az adatok minél pontosabban tükrözzék az aktuális, illetve 

az általános tápanyagbevitelt. Szinte minimálisra lehet csökkenteni az adatfeldolgozási 

hibákat, ha az adatrögzítést és analízist szakképzett személy vagy erre kifejlesztett szakértői 

rendszer hajtja végre. Ekkor a felmérések hibái általában a pontatlan, vagy torzított 

bevallásból adódhatnak. Az egyéni bevallás formája lehet interjúval történő kikérdezés, 

táplálkozási napló vezetése, vagy kérdőíves felmérés.  

Az interjú módszer esetében a hétköznapi beszélgetéshez legközelebb eső módot használ a 

kérdezést végző személy, vagy intelligens program.  Így elvileg lehetőség van a kontrolálásra 

és pontosításokra a vizsgálati személy válaszai alapján, esetleg mód van értékelni a válaszok 

megbízhatóságát és hitelességét, főleg, ha ez személyesen vagy web-kamerán keresztül 

történik, és láthatók bizonyos metakommunikációs jelek. A módszer előnye, hogy a kérdezett 

saját megfogalmazásában mondhatja el válaszait – kivéve a strukturált interjú esetében – és 

jellemzően rögzítik a beszélgetést, tehát mód van a későbbi visszahallgatásra. E módszer 

hátránya, hogy túlzottan idő és munkaigényes, valamint a kötetlen formában adott válaszokat 

nehéz egymással összehasonlítani egy esetleges elemzés kapcsán.  

Szinte a legelterjedtebb a táplálkozási anamnézis felvétele, amely leginkább egy strukturált 

interjúnak fogható fel, hiszen adott kérdésekre sorrendben kell válaszolni, gyakran előre 

meghatározott válaszlehetőségek alapján. A táplálkozási szokások vizsgálata rendszerint 

kiegészül a személy egyéb, pl.: antropometriai, kórtörténeti stb. szokásainak kikérdezésével.  
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A táplálkozási napló vezetése egy másik lehetőség a szokások megismerésére. Ennek több 

formája létezik, az egyik a „recall” típusú vagyis a visszaemlékezésen alapuló. A módszer 

lényege, hogy a vizsgált személy által az előző napon vagy napokban fogyasztott 

élelmiszerek, illetve ételek, italok mennyiséggel együtt emlékezet alapján kerülnek 

lejegyzésre. Ez leggyakrabban 24 órás visszaemlékezést jelent, de elvileg 48 és 72 órás 

formáit is ismerik.  

Az előbbihez igen hasonló a feljegyzéses „record” típusú táplálkozási adatfelvétel. 

Legelterjedtebb formája a 3 napos nyomonkövetése, amikor nem egymás utáni 2 hétköznap és 

1 hétvégi nap étkezése kerül rögzítésre. A vizsgált napok súlyozott átlaga alapján viszonylag 

pontosan nyerhetünk megbízható információkat. Az utóbbi két módszernél naplószerűen 

szokás vezetni a feljegyzéseket időpontok, konkrétan elfogyasztott ételek, italok 

megnevezésével, azok mennyiségével és szükség esetén egyéb jellemzőivel, pl.: 

zöldborsóleves, zöldégekkel de tésztabetét nélkül. 

A táplálkozási kérdőíves vizsgálatok harmadik formája az élelmiszerfogyasztási gyakorisági 

kérdőív (FFQ, Food Frequency Questionnaire). Ennek lényege, hogy előre meghatározott 

élelmiszereket, vagy élelmiszer csoportokat kell besorolni a fogyasztásuk gyakoriságába. 

Tehát lehet, hogy naponta többször, naponta, kétnaponta, hetente 5-ször, hetente egyszer, stb. 

fogyasztunk valamit. Létezik módosított változata, ahol nem csak a gyakoriságot, hanem az 

egyszerre elfogyasztott mennyiséget vagy az adott élelmiszer minőségét is meg kell adni. 

 

5.6. Étlaptervezés harmonizálási szabályainak elemzése 
 
 
Az étrend összeállítás egy tudatos tervező munka eredménye, amelynek végterméke az étlap. 

A tervezés elősegíti a tervszerű, változatos nyersanyag felhasználást, az ételkészítés közben 

keletkező maradékok hasznosítását, az anyagi erőforrások optimalizálását. Az étlap 

szakmailag akkor mondható jónak, ha nem csak a fogyasztó energia és tápanyagigényét 

elégíti ki, hanem bizonyos észszerűségnek, ízlésnek is megfelel. Ezt nevezzük harmonizálási 

szabálynak. Ezek a szabályok általában egy étkezésen belül ételekre, egymást követő 

főétkezésekre, egymás utáni napokra és 1 hét, 10 vagy 30 nap összességében értendők. A 

harmonizálási szabályok az organoleptikai tulajdonságokra, a technológiai műveletekre, a 

nyersanyagok előfordulási gyakoriságára illetve a hagyományokra épülnek. Az irodalomban 

fellelhető szabályok elemzésekor kiderült, hogy azok elég hiányosak, megfogalmazásában is 

elnagyoltak. Nyilvánvalóan nem térnek ki olyan szempontok leírására, ami az emberi logika 
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számára evidens. Ezeket a szabályokat szükséges bővíteni, sőt valamilyen logikai rendszer 

alapján felépítve és pontosan megfogalmazva kell a programozók számára érthetővé tenni. Az 

alábbi lista tartalmazza az irodalomban eddig leírt étlaptervezés harmonizálási szabályait.  

(Bencsik 2003) 

 

• A napi fél liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű tejtermék tervezéséről gondoskodni 

kell! A kiegészítésekre kiválóan alkalmasak a kisétkezések, ahol tejet, tejterméket 

adhatunk. 

• Minden étkezést, ahol csak lehet, egészítsen ki idényjellegű friss zöldség. 

• A meleg ebéd és vacsorák összetételében nagyobb számban szerepeljen a zöldségből 

készült sűrített vagy sűrítés nélküli főzelék, saláta jellegű köret. Rizs alapú főétel egyszer, 

tészta alapú egy-két alkalommal szerepelhet a heti étlapon, a maradék étkezéseket 

burgonyával lehet megoldani. 

• Egymás után és egy napon belül nem szerepelhet főétkezésekben keményítő alapú 

alapanyag. (rizs, burgonya, tészta) 

• A komplett fehérjét tartalmazó reggelikben a teljes értékű fehérjét képviselheti tej vagy 

tejes ital pékáruval – például: kefir, magos kifli, vaj, retek –, de tejes ital nélkül, komplett 

értékű reggeli ételt kell tervezni – például: citromos tea, parizer krém, graham kenyér, 

paprika. Fűszeres, magas zsírtartalmú reggeli ételekhez ne tervezzünk édes, tejes italokat, 

hanem savanyított tejkészítményt, vagy citromos teát, zöldséglevet. 

• Sűrített főzelékekre nem illik feltétként sem a bő párolólével készült húsétel – pörkölt, 

borsostokány, stb. – sem a frissensült – natúrszelet, bécsi szelet, stb.  Ezek helyett 

egybensültek, tojásételek, vagdaltak tervezhetők. 

• Minden feltét és köret összeállításnál ahol csak lehet, idény jellegű, friss salátát kell 

tervezni. 

• Burgonyapüré mellé az étel jellegéből adódóan csak fejes saláta, gyümölcssaláta, vagy 

kompót illik. 

• A jellegzetesen tejfölös ételekhez nem szoktunk adni salátát. 

• Meleg vacsorának számít mindaz, ami a déli főétkezésnél is adható, de kerüljük a laktató, 

puffasztó, nehezen emészthető ételeket, például: töltött káposzta, sólet, disznótoros. 

• Törekedjünk a nyersanyagok változatosságára, de ez alól kivétel a nyers kerti vetemény – 

paprika, paradicsom, retek, stb. – idényjellegű gyümölcs. Ezek minden nap kerüljenek 

asztalra, lehetőleg minél többször. 
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Az étlaptervezés harmonizálásra vonatkozó szabályinak összegyűjtése csak az egyik módszer 

volt.  Másik eljárás a technológiai- és ételcsoportosítási rendszerében a hibák, hiányosságok 

átfedések megnevezése volt, mivel az ontológia használatánál ezek hibákat 

eredményezhetnek. Mindkét hierarchia rendszerben számtalan problémát találtam, ami 

magyarázhatja az eddigi tanácsadó rendszerek sikertelenségét. Ahogy azt már korábban is 

írtam az ontológia hierarchiájánál két alapvető elvárást kell szem előtt tartani: az egyik, hogy 

a fogalmak egyértelműen legyenek meghatározva, átfedések nélkül, a másik, hogy a 

halmazok kialakítása ugyanolyan szempontok alapján kell, hogy történjen az alosztályok 

között.  

Mivel a disszertáció tartalma véges, így nincs lehetőség a tételes hibalista megadására – sem 

az ételcsoportok, sem a technológiai műveletek esetében – de arra van, hogy az alábbi példák 

alapján eldönthető, hogy mindkét rendszert új szempontok alapján kell kidolgozni. Ez meg is 

történt, a tényleges leírás az eredmények fejezetben található. 

 

 

5.6.1. Technológiák elemzése 
 

A technológiai műveletek áttekintésekor (3.2.4.3. fejezet) már rögtön a csoportosítás elején 

fogalmi zavar áll fenn. Például az előkészítő műveleteknél található „darabolás, aprítás, 

részekre osztás” alcsoportot nem igazán lehet külön definiálni a befejező műveleteknél lévő 

„adagolástól”. Mindkét esetben valamilyen elfogyasztható termék kisebb egységekre történő 

bontásáról van szó.  Ugyan ez a helyzet a „formázás” és „díszítés” esetében is, amikor, hiszen 

a forma megadásának egyben díszítő szerepe is van, és ez persze fordítva is igaz. Például egy 

kerek sütemény csak díszítéssel nyeri el torta formáját. Előtte legfeljebb csak kerek, töltött 

piskóta. Az elkészítő műveletek szerepe, és osztályozása sem egyértelmű. Az ízesítés ugyan 

külön főcsoport, pedig nyilván való, hogy bármilyen más műveletet alkalmazunk – sütést, 

magyaros rántást, töltést – azzal az eredeti készítmény íze is változni fog, tehát ezek is ízesítő 

műveletek. Másik példa erre az „anyag vagy masszakészítés” amely természetesen történhet 

egy hőelvonási művelettel, a dermesztéssel, kocsonyák, gyümölcssajtok esetében. 
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5.6.2. Ételcsoportok elemzése 
 

Hamar fel lehetett ismerni, hogy a gyakorlatban bevált csoportosítási mód alkalmatlan az 

ontológia létrehozására. (3.2.4.4. fejezet)  Több helyen ellentmondások átfedések vannak és 

az alosztályok besorolása sem egy rendszer alapján történik. 

A levesek esetében például a gyümölcsleves külön kategóriának számít noha, lehetne 

egyszerű sűrített leves alosztálya is, lévén általában habarással, mint egyszerű sűrítési 

művelettel készül. A különleges levesek is készítési mód szerint beilleszthetők lennének 

valamelyik fentebbi csoportba, hiszen a program szempontjából lényegtelen különbségtétel az 

étel elnevezése. A halmazok szempontrendszere szintén nem megfelelő, hiszen egy csoporton 

belül is megfigyelhető a technológiai, az alapanyag szerinti, tálalási mód szerinti bontás, 

ugyanazon részegységen. 

Ha a soron következő ételcsoportot elemezzük, ott is hasonló kép tárul elénk. Az első 

osztályozás a technológia szerinti (sűrített vagy sűrítés nélküli), de utána ugyanolyan szinten 

folytatódik az alapanyag tartalommal (egyéb – ami húst is tartalmaz). Ez utóbbit egyébként a 

húsételekhez is be lehet sorolni, tehát átfedéssel is találkozunk. Ezen kívül a főzelék 

fogalmának meghatározása e mellett a csoportosítás szerint szinte lehetetlen – ha azt az 

emberi észjárással nem korrigáljuk. Erre szinte az egyetlen lehetőség, az ételsoron belül 

elfoglalt helye és szerepe lehetne, bár nyilván ne ugyanolyan funkciót tölt be egy 

zsemlemorzsás lengyeles spárga, mint egy töltött káposzta. Mi több a sűrítés nélküli főzelékek 

szerepüket tekintve egyértelműen állhatnak a hasáb burgonya helyén, ami pedig köret. 
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6. Eredmények 
 

6.1. Kérdőíves igényfelmérés eredményei 
 
 

Kétmintás t-próba alapján igazoltuk, hogy nincs szignifikáns különbség a férfiak és nők 

között a szoftverhasználat formájában, az információmélység igényében, a fizetési 

hajlandóságban, a garantált hitelességben, és a válasz megkapásának idejében sem. (5. 

táblázat)  

 

5. táblázat: Kétmintás t-próba eredménye a szoftver használat igényéről a nemek vetületében 

Vizsgált kérdéskör t-értéke t-kritikus  α p Szign. 
Szoftverhasználat formájában 1,01 2,13 0,05 0,183145 nincs 
Információ mélységi igénye 0,84 2,13 0,05 0,223391 nincs 
Fizetési hajlandóság 1,22 2,91 0,05 2,919987 nincs 
Garantált hitelesség 1,57 2,13 0,05 0,099497 nincs 
Várakozási idő a válaszra 0,81 1,89 0,05 0,223409 Nincs 
Kitöltésre szánt idő 1,94 1,69 0,05 0,046752 Van 
 

Egyedüli szignifikáns különbség a kitöltésre szánt idő tekintetében volt megfigyelhető, 

amikor is kiderült, hogy a nők több időt fordítanának a részletes táplálkozási anamnézis 

kitöltésére (9. ábra), mint a férfiak.  
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9. ábra: A táplálkozási anamnézis kitöltésére szánt idő nemek szerint 
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Az életkor kevésbé befolyásolja a szoftver használati formájának igényét, mint gondoltuk. A 

választott használati forma között volt különbség, a vizsgált személyek átlagos életkorában. 

(10. ábra). A válaszok számát illetően a legtöbben, 51,81% az Interneten keresztül (n=186), 

utána szakdolgozók által 33,42% (n=120), végül elég kevesen CD-n 14,76% (n=53) vennék 

igénybe a tanácsadó rendszert. 
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10. ábra: Átlagos életkorok a szoftver használati igény szerint 

 

Az információ mélységi igénye szerint nem találtunk szignifikáns különbséget az átlagos 

életkorok szerint. (11. ábra) 
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11. ábra: Az igényelt információ tartalom életkori átlagai (n =359) 

 

Elmondható, hogy a legtöbben, 155-en egy teljeskörű szolgáltatást vennének igénybe, vagyis 

a táplálkozási hibák megítélése és a változtatási javaslat megtétele után, személyre szabott 

étrendet szeretnének kapni, a hozzá megfelelő recepttel és készítési móddal együtt. Ennél 

kevesebbet, vagyis recept nélküli változattal is elégedettek lennének a vizsgált személyek 

közül 121-en. 53 fő a változtatási javaslattal is beérné, míg 30 fő csak a jelen táplálkozása 

megítélésére lenne kíváncsi. (12. ábra) 
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12. ábra A szoftver használat igényelt formája %-ban (n=35)  

 

Fizetési hajlandóság tekintetében sincs szignifikáns különbség az átlagos életkorok között. A 

válaszadók közül legtöbben, 186 fő (51,81%) hajlandók lennének fizetni a szolgáltatás 

igénybevételéért, de csak valamilyen jelképes összeget. Viszonylag sokan, 75 fő (20%) a piaci 

árat is megadnák, az egyéni igényeiket figyelembe vevő tanácsadó rendszerért. Végül vannak 

98-an (27,29%) akik ingyenes hozzáférést szeretnének a rendszerhez.   

Ezek után felmerült a gondolat, hogy megnézzük χ2 próbával, hogy vajon aki többet fizetne a 

szolgáltatásért, annak magasabbak-e az igényei, mint a többi válaszadóé? Az eredmények 

alapján elmondható, hogy a fizetési hajlandóság és az információ mélysége között nincs 

szignifikáns kapcsolat, akárcsak a hiteles forrás tekintetében. Ezzel szemben szignifikáns 

kapcsolatot találtunk a kitöltési idő (6. táblázat) és a válasz (7. táblázat) kézhezvételére szánt 

idők eseteiben. 

 
 

6. táblázat: Fizetési hajlandóság és a kitöltésre szánt idő kapcsolata  
Kitöltés (fő) Cross 

tabulation Max 
10’ 10-20’ 20-30’ 30-40’ 40’ ↑ Σ 

Semmi 26 30 19 9 12 98 
Jelké-pes 32 44 54 23 33 186 

Ö
ss

ze
g 

Piaci 5 12 19 15 24 75 

Σ 63 86 92 47 72 359 

 
 

7. táblázat: Fizetési hajlandóság és a válaszra szánt idő kapcsolata 

Válaszok (fő) Cross-
tabulation Max 

10’ 10-20’ 20-30’ 30-40’ 40’ ↑ Σ 

Semmi 13 15 20 17 33 98 

Jelké-pes 13 30 29 38 76 186 

Ö
ss

ze
g 

Piaci 4 8 6 14 43 75 

Σ 30 53 55 69 154 359 
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A hitelesség biztosításában sincs lényegi különbség az életkorok tekintetében. (13. ábra) 

Maga a program megléte, már biztosíték lenne a hitelességre is, hiszen a személyek többsége 

az első választ jelölte be. Az „egyéb” kategória bejelölésének gyakorisága van a második 

helyen. Itt többen írták, hogy vagy ismerősének a korábbi tapasztalata, vagy a bejelölhető 

válaszok kombinációja (média+működtető) győzné meg a hitelességről. 
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13. ábra: Átlagos életkorok a hitelességet biztosító fórumok szerint (n=359) 

 

Időfelhasználás tekintetében megállapítható, hogy a kitöltésre szánt idő életkori átlagai (14. 

ábra) között nincs különbség, szemben a válasz kézhezvételére szánt idővel (15. ábra). Itt 

szignifikáns különbség mutatkozott a 30-40 perc és a 40 percnél többet bejelölők 

átlagéletkora között.  
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14. ábra: Átlagos életkorok a kitöltésre szánt idő szerint (n=359) 

 

A válaszok arányát illetően a „max 10 percet” válaszadóknak 17,54%-a (n=63); a „10-20 

perc” 23,95%-a (n=86); a „20-30 perc” 25,62%-a (n=92); a „30-40 perc” 13,03%-a (n=47); 

végül a 40 percnél több lehetőséget 19,49%-a (n=70) jelölte meg. 
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15. ábra: Átlagos életkorok válaszra való várakozási idő szerint (n=359) 

 

A válaszok arányát illetően a „max 10 percet” válaszadóknak 8,35%-a (n=30); a „10-20 perc” 

14,20%-a (n=51); a „20-30 perc” 14,76%-a (n=53); a „30-40 perc” 19,31%-a (n=69); végül a 

40 percnél több lehetőséget 42,44%-a (n=152) jelölte meg. 

 
Az igénybevételi forma esetén a (16. ábra) alapján elmondható, hogy az Interneten keresztül 

történő tanácsadást minden munkatípus esetén szívesebben választották. Ezt az a válaszadók 

51,82%-a jelölte be (n=186). A CD-n történő tanácsadást a megkérdezettek 14,76% (n=53), 

míg a szakdolgozókon keresztüli formát 33,42% (n=120) választotta.  
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16. ábra: Igénybevételi forma a munkavégzés típusa szerint (n=359) 
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A 8. táblázat alapján elmondható, hogy az Internet használati igény nem a létszámbeli 

különbségeknek, vagy a véletlennek köszönhető, hanem statisztikai számítás alapján 

egyértelműen igazolható a munkavégzés típusa közötti összefüggés (p = 0,024). 

 
 

8. táblázat: Az igénybevételi forma és a munkavégzés típusa közti kapcsolat 
 

Igénybevételi forma 
Crosstabulation 
  Internet CD Szak-

dolgozó Σ 
Szellemi munka 117 29 63 209 

 Fizikai munka 46 18 51 115 

 Tanuló 23 6 6 35 

Σ 186 53 120 359 

 
 
 

A fizetési hajlandóság tekintetében a legtöbben hajlandók lennének jelképes összeget adni a 

tanácsadó rendszer használatáért. Ebben a tekintetben is szignifikáns különbség van (p = 

0,023) a különböző típusú munkát végzők között (9. táblázat) 

 
9. táblázat: A fizetési hajlandóság mértéke munkavégzés alapján 

Fizetési ár Crosstabulation 
  Semmit Jelképes Piaci Σ 
Szellemi munka 45 115 49 209 

 Fizikai munka 38 54 23 115 

 Tanuló 15 17 3 35 

Σ 98 186 75 359 
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17. ábra: Fizetési hajlandóság a munkavégzés típusa szerint (n=359) 

 

Amint az a 17. ábráról is leolvasható a szellemi munkát végzők lennének hajlandók a 

legtöbbet fizetni a szolgáltatásért. A kereszttábla adatainak összegzésekor azt is meg lehet 
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állapítani, hogy aki valamennyit is fizetne a tanácsadásért az a kérdezett személyek 72,20%-a 

(n=261), míg az egyáltalán nem fizetők csupán 27,30%-ban (n=98) képviseltetik magukat.  

 

A hitelesség vizsgálatakor szintén szignifikáns különbséget (p=0,002) találunk a 

munkavégzés tekintetébe χ2 próba alapján (10. táblázat) 

 
10. táblázat: A hitelesség garanciája a munkavégzés típusának megfelelően 

 
Hitelességet biztosító fórum Crosstabulation 

  elhinné működtető média egyéb 

Szellemi munka 78 80 29 22 

 Fizikai munka 46 41 23 5 

 Tanuló 8 15 11 1 

Σ 132 136 63 28 
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18. ábra: Hitelesség garanciája a munkavégzés típusa szerint (n=359) 

 

 

A működés elég lenne a hitelességhez választ a szellemi munkát végzők jelölték be 

szignifikánsan nagyobb arányban. A 18. ábrából az is kiderül, hogy a vizsgált minta esetében 

a médiának jóval kisebb szerepe van a programba vetett bizalom iránt, mint ha a működtetőt 

ismernék az emberek. 

Az információ mélységi igénye nem függ a válaszadók munkavégzési típusától. (19. ábra)  
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19. ábra: Információ mélységi igénye a munkavégzés típusa szerint (n=359) 

 

Összességében megállapítható, hogy a legtöbben a teljeskörű szolgáltatást vennék igénybe, a 

válaszadók 43,17%-a (n=155). Érdekes megfigyelés, hogy a fizikai munkát végzők között 

egyenlő számban jelölték az „étrend” és a „receptúra” válaszokat: 45-45 fő. 

Az időráfordítás tekintetében sem az anamnézis kitöltésére (p=0,466), sem a válasz 

kézhezvételére (p=0,195) szánt idő esetében nem mutatható ki szignifikáns különbség az 

eltérő típusú munkát végzők között.  

 
A használati forma igénye szerint szinte minden betegségcsoportnál szignifikancia mutatható 

ki. (20-22. ábrák) a gyakorisági megbízhatósági tartományok alapján is. (p<0,001) 
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20. ábra: Internet használati szokások betegségcsoportonként (n=186) 
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21. ábra: CD használati szokások betegségcsoportonként (n=53) 
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22. ábra: Szakdolgozókon keresztüli  

szoftver használati szokások betegségcsoportonként (n=120) 

 
A információ mélységi igénye szerint is sok esetben mutatható ki szignifikáns különbség a 

betegcsoportok között (p=0,002). A csoportok egymástól való különbözőségét a 23-26. ábrák 

mutatják a gyakorisági megbízhatósági tartományok alapján. 
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23. ábra: A „megítélés elegendő” válasz 
betegcsoportonként (n=30) 
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24. ábra: A „korrekciós javaslat” válasz 
betegcsoportonként (n=53) 
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25. ábra: A „étrendi ajánlás” válasz 
betegcsoportonként (n=121) 
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26. ábra: A „recept is” válasz 
betegcsoportonként (n=155) 

 

Összességében elmondható, hogy a receptek megadását is, vagyis teljeskörű tanácsadást kért a 

vizsgált személyek 43,17%-a. Ennél kevesebbel is elégedett lenne 33,70%, csak korrigálási 

javaslatot kérne a válaszadók 14,76%, és a legkevesebben csak a jelen táplálkozásuk 

megítélésére lennének kíváncsiak 8,35%-ban. A kardiológiai betegek viszonylag kevesebb 

információval is elégedettek lennének a táplálkozásukkal kapcsolatban.  

A fizetési hajlandóság tekintetében a χ2 próba során kapott p értéke: 0,418 volt, így 

megállapítható, hogy ebben a kérdéskörben nincs szignifikáns különbség a betegcsoportok 

között (11. táblázatok). Arányaiban a legtöbben (51,81%-ban) a jelképes összeget jelölték be, 

majd a semmit sem fizetnének választ (27,29%), végül akadtak, akik piaci árat is adnának 

(20,89%) a szolgáltatásért.  

 

11. táblázat: Az egyes betegségcsoportok fizetési hajlandósága

Fizetési hajlandóság 
Crosstabulation Sem-

mit 
Jelké
peset 

Pici 
árat 

Σ 

Táplálékallergiások 15 26 10 51 
Lisztérzékenyek 16 35 15 66 
Cukorbetegek 16 33 17 66 
Kardiológiai 
betegek 28 43 13 84 

Elhízottak 6 16 12 34 
Onkológiai betegek 17 33 8 58 

 

A hitelesség tekintetében szintén kimutatható a szignifikáns különbség (p=0,05) a 

betegcsoportok között. A csoportok egymástól való különbözőségét a 27-30. ábrák mutatják a 

gyakorisági megbízhatósági tartományok alapján. 
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27. ábra: A rendszer hitelességét a 
„működése” biztosítaná válaszok 

betegcsoportonként (n=132) 
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29. ábra: A rendszer hitelességét a 
„működtető” biztosítaná válaszok 

betegcsoportonként (n=136) 
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28. ábra: A rendszer hitelességét a „média” 
biztosítaná válaszok betegcsoportonként 

(n=63) 
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30. ábra: A rendszer hitelességét a „egyéb 
tényezők” biztosítanák válaszok 

betegcsoportonként (n=27) 
 
 

A kitöltésre szánt idő tekintetében a χ2 próba során kapott p értéke: 0,07, így megállapítható, 

hogy ebben a kérdéskörben nincs szignifikáns különbség a betegcsoportok között (12. 

táblázat). 

 
12. táblázat: Anamnézis kitöltésére szánt idő betegcsoportonként (n=359) 

Kitöltésre szánt idő Crosstabulation 
Max. 10’ 10-20’ 20-30’ 30-40’ 40’ több Σ 

Táplálékallergiások 12 10 7 11 11 51 
Lisztérzékenyek 6 12 20 14 14 66 
Cukorbetegek 9 11 15 10 21 66 
Kardiológiai betegek 19 28 18 7 12 84 
Elhízottak 4 8 14 2 6 34 
Onkológiai betegek 13 17 18 3 7 58 

Σ 63 86 92 47 71 359 

 
A kereszttábla részletes tanulmányozásakor megállapítható, hogy a legtöbb időt a 

cukorbetegek szánnák az anamnézislap kitöltésére (n=21), míg a legkevesebbet a kardiológiai 

betegek (n=19). 
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Az eredmény kézhezvételére szánt idő tekintetében (p értéke: 0,001) megállapítható, hogy 

ebben a kérdéskörben van szignifikáns különbség a betegcsoportok között (13. táblázat). 

 

13. táblázat: Az eredmény kézhezvételére szánt idő betegcsoportonként (n=359) 

Eredmény kézhezvételére szánt idő Crosstabulation 
Max. 10’ 10-20’ 20-30’ 30-40’ 40’ több Σ 

Táplálékallergiások 6 5 8 4 28 51 
Lisztérzékenyek 5 7 7 11 36 66 
Cukorbetegek 2 9 5 26 24 66 
Kardiológiai betegek 10 12 18 15 29 84 
Elhízottak 0 7 4 5 18 34 
Onkológiai betegek 7 13 13 8 17 58 

Σ 30 53 55 69 152 359 

 
A különbségek jobb szemléltetése érdekében elvégeztem a gyakorisági megbízhatósági 

tartományok kiszámolását, és grafikai megjelenítését (31-35. ábrák) 
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31. ábra: Az eredmény kézhezvételére 
max. 10 percet várakozók 

betegcsoportonkénti megoszlása (n=30) 
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32. ábra: Az eredmény kézhezvételére 10-
20 percet várakozók betegcsoportonkénti 

megoszlása (n=53) 
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33. ábra: Az eredmény kézhezvételére 20-
30 percet várakozók betegcsoportonkénti 

megoszlása (n=55) 
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34. ábra: Az eredmény kézhezvételére 30-
40 percet várakozók betegcsoportonkénti 

megoszlása (n=69) 
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35. ábra: Az eredmény kézhezvételére 40 
percnél többet várakozók 

betegcsoportonkénti megoszlása (n=153) 
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36. ábra: Az eredmény kézhezvételére 

szánt idő a válaszadók arányaiban (n=359)

 

Mint az az 36. ábráról is leolvasható a válaszadók közel fele 153 fő türelmesen várna az 

eredményekre.  

 

Logikusnak látszott az a feltevés, miszerint a különböző felhasználási formákat kedvelők – 

Web, CD, szakdolgozókon keresztül – eltérően vélekednek az információtartalom igényéről. 

Más biztosítaná számukra a hiteleséget, más összeget fordítanának a fizetésre, és különböző 

időt lennének hajlandók a kitöltésre szánni és a válaszra várni.  

Elmondható, hogy az információ mélységi igényét szignifikánsan nem befolyásolja, hogy 

milyen módon használnák tanácsadó rendszert (p=0,167). Ugyanez mondható el hitelesség 

tekintetében (p=0,475) és a fizetési hajlandóság esetében is (p=0,341). A kitöltésre szánt időre 

vonatkozó p értéke csak kis mértékben haladta meg az előre megadott α szignifikancia szintet 

(p=0,051). Egyedüli szignifikanciát (p=0,011) a válasz kézhezvételére felhasználható idő 

intervallumok vizsgálatánál kaptam. A szemléltetés érdekében a gyakoriságok 

megbízhatósági tartományaival dolgoztam. (37-41. ábra) 
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37. ábra: Az eredmény kézhezvételére 
max. 10 percet várakozók szoftver 

használat megoszlása szerint (n=30) 
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38. ábra: Az eredmény kézhezvételére 10-
20 percet várakozók szoftver használat 

megoszlása szerint (n=30) 
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39. ábra: Az eredmény kézhezvételére 20-
30 percet várakozók szoftver használat 

megoszlása szerint (n=55) 
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40. ábra: Az eredmény kézhezvételére 30-
40 percet várakozók szoftver használat 

megoszlása szerint (n=69) 
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41. ábra: Az eredmény kézhezvételére 40 percet meghaladó 
 várakozók szoftver használat megoszlása szerint (n=152) 

 

Az összesített eredmények százalékos megoszlásáról a várthoz közeli eredményt kaptunk. A 

szoftver fejlesztése szempontjából az is fontos volt számunkra, hogy a betegek összességében 

milyen konstrukcióban és milyen igényekkel használnák a rendszert, hiszen a fejlesztést nem 

csak egy betegségcsoportnak szánjuk. 

 

Igényelt használati forma megoszlása (n=359)
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42. ábra: Igényelt használati forma 

 

Szemmel is látható hogy a betegek többsége (n=186) az Internetes elérhetőséget választaná a 

program használata során. Jelentősen képviseltetik magukat – a válaszadók harmada, n=53 – 
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akik nem mondanának le az egészségügyi dolgozóval való személyes találkozásról, hanem 

rajtuk keresztül vennék igénybe a szolgáltatást. (42. ábra)   

 

Igényelt információ tartalom (n=359)
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43. ábra: Igényelt információmélység 

 

A válaszadók közül 155-en a legrészletesebb verzióval találkoznának, amely természetesen 

magába foglalja az előző lehetőségek mindegyikét. 121 fő elégedett lenne, ha csak az étrendi 

javaslatokat adná meg a program, a részletes kiszabást és recepturát már nem. Viszonylag 

kevesen 53 fő és 30 fő igényei teljesülnének a módosítási javaslat, illetve a jelen 

táplálkozásának megítélésekor. (43. ábra)  

 

Fizetési hajlandóság megoszlása (n=359)

27%

52%

21%

Nem fizetne

Jelképes összeget fizetne

Piaci árat fizetne

 

44. ábra: Fizetési hajlandóság megoszlása 

 

 (44. ábra) A fizetők között a legtöbben 186 fő csak jelképes hozzájárulást adna, de a 

megkérdezettek közel negyede, 75 fő a piaci árat is megadná a rendszerért. Összesen 98 fő 

válaszolta hogy, egyáltalán nem fizetne. 
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Hitelesség biztosításának arányai (n=359)
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45. ábra: Hitelesség garanciájának megoszlása 

 

Közel azonos létszámban választották, hogy elhinnék, ha már működne (n=132) illetve a 

működtető adná a garanciát (n=136) válaszokat. A médiára a megkérdezettek közül 63-an 

szavaztak, míg az egyéb lehetőséget 28-an jelölték be. (45. ábra) Az egyéb jelölésnél a 

következő válaszokat sorolták fel: ismerős, családtag, barát, orvos, illetve ezek különféle 

kombinációit (orvos+média; ismerős+működtető, stb.).  

 

Anamnézis kitöltésére szánt idő megoszlása (n=359)
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46. ábra: A táplálkozási anamnézis 

kitöltésére szánt idő 

 

Válasz kézhezvételére szánt idő megoszlása (n=359)
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47. ábra: A válasz kézhezvételére szánt idő 

 

 

A táplálkozási anamnézis kitöltése kérdésnél oszlottak meg leginkább a válaszok. (46. ábra)  

A válasz kézhezvételénél legtöbben, 152-en a 40 perc feletti választ jelölték be. (47. ábra)  

 

 

6.2. Étrendtervező dietetikai tanácsadó szoftver 
 

6.2.1. Fogalmak definiálása informatikai használhatóság alapján 
 
 
A tankönyvekben definiált fogalmakat – amelyek a dietetikai tudás alapjául szolgálnak és 

négy éves tanulmányok tárgya – átértelmeztem az informatika nyelvén is alkalmazható 
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fogalmakká. Az ontológia szerkesztése (48. ábra) során az általánosabb és speciálisabb 

fogalmak részletes leírásával tulajdonképpen reprodukálható a tankönyvek tartalmának 

jelentős része.  

 

 

48. ábra: Ontológiai modell feltöltése egyedi esetekkel 
Forrás: szoftver egyik felülete 

 

Ebben a lépésben a fogalmak vizsgálatánál nem azok hierarchiában elfoglalt helyét figyeltem, 

hanem azokra a szükséges és elégséges feltételekre, amik szerint eldönthető, hogy egy adott 

dolog a fogalom körébe tartozik vagy sem. A tankönyvek természetszerűleg az emberi 

gondolkodásmódot illetve az adott dolog funkcióját követve határozzák meg az egyes 

jelentéseket, azonban, ezek a fogalmak ilyen módon az egyszerű formális logika mentén már 

nem értelmezhetők. Az értekezés keretei nem teszik lehetővé a fogalmak logikai 

meghatározásának tételes felsorolását, de a leves problémakörének példájával szeretném 

érzékeltetni a téma nehézségét. 

Az ételcsoportok rendszere a tanulmányok egyik legbonyolultabb osztályozási rendszere. A 

tankönyv szerint léteznek alapanyag szerinti, valamint „nemzeti konyhatechnológia szokása 

szerinti” ételcsoportok, amik pedig a menüsoron belül elfoglalt hellyel, funkcióval 

azonosíthatók. Harmadik és leginkább elterjedt az ún. „csoportos és családélelmezés szokása 

szerinti” tipizálás. A főiskolai jegyzetként használt Közétkeztetési szakácskönyv is ezt 

használja, több más szakácskönyvvel egyetértésben.  

Tankönyv szerint levesnek hívjuk a magas folyadék tartalmú, fűszeres meleg táplálékokat. A 

logika mentén haladva először megvizsgáltam, hogy minden fűszeres és magas folyadék 

tartalmú étel leves-e? Vagyis ha minden „A” = „B” akkor minden „B” = „A” feltétel is igaz-
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e? Meg kellett állapítanom, hogy nem, hiszen fel lehet sorolni kivételeket is: forralt bor, ami 

az emberi észjárás szerint egyértelmű ital. Másik kivétel lehet a kapormártás, amely magas 

folyadéktartalmú, fűszeres is, de mégsem leves. Ellenben a gyümölcsleves mindenki szerint 

leves, bár hideg. 

A csoportosítást jobban szemügyre véve kiderül, hogy nemcsak a leves definiálása nehéz, 

hanem megkülönböztetni másik ételcsoporttól. Az ételsorban elfoglalt helyétől eltekintve csak 

bonyolult módon sikerült különbséget tennem a leves és a főzelék fogalmai között. Márpedig 

ha ránézünk egy levesre vagy egy főzelékre, normális esetben teljesen nyilvánvaló a 

különbség.  Közös jellemzőik, hogy hőközlési művelet szerint mindkettő készülhet párolással 

(zöldségleves, sárgarépa főzelék) és, főzéssel (burgonyaleves, zöldbabfőzelék) is. Sütéssel 

csak főzelékféle készíthető (csőbensült karfiol). Bármelyik csoportba tartozó étel készülhet 

sűrítéssel (borsóleves, lencsefőzelék) és sűrítés nélkül is (húsleves, angolos sárgarépa). 

Készülhet mindkettő zöldségből, vagy zöldségből és húsból (rakott és töltött főzelékek, pl.: 

rakott kel, töltött karalábé), de a levesnek lehet csak gyümölcs, vagy tojás is az alapanyaga. – 

Itt jegyezném meg, hogy ez némileg megdől, mert bizonyos tájegységeken a meggymártást 

meggyfőzeléknek hívják – Konzisztenciája szerint mindkét étel tartalmazhat bármilyen 

halmazállapotú részt, lehetnek homogének (spárga-krémleves – parajfőzelék) vagy 

inhomogének is (karalábéleves – brokkoli főzelék). Alap íz tekintetében létezik mindkét 

ételcsoportnak sós és édes változata is. (erőleves, almaleves – sárgaborsó főzelék, 

paradicsomos káposzta,). Egy-egy főzelék és leves kiválasztása esetében mindig más lenne a 

felsoroltak közül a különbségtétel alapja. 

 

 

49. ábra: Italok halmazai  
Forrás: Az étrendtervező felülete 
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50. ábra: A halmazokon belüli élelmiszerek illusztrációja 
Forrás: Az étrendtervező felülete 

 

Az ontológia rendszerező elve szerint az osztályok, fogalmainak kialakításához egyértelmű 

meghatározások szükségesek, különben az étlaptervezéskor a rendszer a józanész 

szabályainak jelentősen ellentmondó menüket generálhat. (49, 50. ábrák) A fenti példa 

alapján elmondható, hogy egy osztály definiálása több csoportosítási mód együttes 

szempontjainak figyelembevételével lehetséges. Így meg kell találni az a legáltalánosabb 

építőelemet, amely az összes csoportosítási szempont közös alapja lehet.  

 
 

6.2.2. A komponens, mint egy javasolt új dietetikai fogalom 
 
 

Az előzőekben leírt építőelemet komponens néven definiáltam.  A komponens fogalma az étel 

fogalmával partitív viszonyban áll: benne van, része annak. Még a hétköznapi 

nyelvhasználatban is alkalmazzuk ezt az elkülönítést, amikor pl. azt mondjuk a levesről, hogy 

„először a levét eszem meg”. A komponens maga lehet: 

� Feldolgozott, azaz előkészített alapanyag: Zöldségleves étel komponense a tisztított 

vegyes zöldség. 

� Külön receptben meghatározható étel-alapanyag: Hercegnő burgonya étel komponense 

a burgonyapüré, aminek szintén vannak alapanyagai: burgonya, vaj, tej. Az ilyen 

elveken elkülönített komponens emlékeztet a Batista és munkatársai által leírt 
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összetevő fogalmára, hiszen az összetevő az ő szempontjaik szerint is lehet készétel 

vagy nyersanyag is. Ő azonban ennél nem ment tovább. 

� Ízesítőanyag: Majoránnás pulykatokány ételnél komponens a majoránna, őrölt bors, só 

sőt még a tejföl is. 

� Sűrítőanyag: Lisztérzékenyek diétájában a kukoricakeményítő, vagy burgonya a 

sűrítendő étel egyik komponense. 

� Kötőanyag: A vagdalt pogácsa étel egyik lényeges komponense az egészben hagyott 

tojás, mivel e nélkül a húsétel morzsákra esne szét. 

� Lazítóanyag: Citromos piskóta tekercs és a rizsfelfújt ételekben komponens felvert 

tojásfehérje, mint ahogy a kelt tésztát tartalmazó ételekben komponens az élesztő. 

� Az étellel együtt fogyasztott „kísérő közeg” is komponens például a pároló lé a marha 

pörkölt ételben, pecsenyelé a sült oldalasnál, vagy a páclé a fejes salátában. 

� A komponens lehet technológiai művelet, amely hasonló elvek alapján értelmezhető, 

mint a külön receptben meghatározott étel. A kefires tökfőzelék esetben a kefires 

habarás felfogható az étel egyik komponensének. A paradicsommártásnál a 

fehérrántás szintén komponensként definiálható. 

 

Amennyiben az étel alapanyagai valamilyen komponens részeként kerülnek az ételbe, annak 

tulajdonságait a komponensre jellemző technológia befolyásolja. Ha ezt figyelembe vesszük, 

egyszerűbbé válhat az ételek tulajdonságainak rendszerezése. 

A komponens fogalmának bevezetése egyben azt is elősegítené, hogy megállapítsuk, 

kicserélhető-e, és ha igen, mire. Betöltheti-e helyette más ugyanazt a funkciót. Nem mindegy, 

hogy pl. a kefirt savanykás íze, vagy kalcium tartalma miatt használjuk az ételhez, mert ha 

valamilyen okból helyettesíteni akarjuk, ez alapján választunk helyette citromlét vagy éppen 

tejet, tejfölt.  

Továbbá a nyersanyag mennyiségi szükségletét, anyagkiszabását is az alapján határozhatjuk 

meg, hogy milyen ételkomponensben, milyen funkcióban szerepel az adott receptben. 

Például, köztudott, hogy a burgonyasalátában van vöröshagyma. Ha ez ízesítőanyag 

komponensként van benne, akkor a szükséges mennyisége 10 főre: 50g. Ha viszont 

alapanyagként szerepel, akkor sokkal több: 10 főre 200g-ot szabhatunk ki. Az első példa a 

majonézes burgonyasaláta, a második az ecetes burgonyasaláta. (51. ábra)  

Mivel az ételkomponens fogalma partitív relációban van az étel fogalmával, a genetikus 

algoritmus tekintheti „kromoszómának” az étel felépítésénél. A keresési folyamat így nem is 

csak egy lépcsővel bővülhet, amennyiben az ételkomponens felépülhet ételhez hasonlóan, al-
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komponensekből. Az ételkomponensek hierarchikus felépítése ezen kívül számszerűsítheti az 

étel bonyolultsági fokát is, amely az elkészítési nehézségre utal. Ezt megadva a program 

generálhat könnyebben vagy nehezebben elkészíthető étrendet. 

 

 
 

51. ábra: Példa a receptek kiszabásának meghatározásához 
Forrás: ontológiaszerkesztő program  

 
 
 

6.2.3. Étrendtervezés megalkotása informatikai szempontból 
 
 
Az eddigi ontológiák, illetve a Mit? Mivel? Hogyan? című főiskolai jegyzet a technológiai 

műveleteket az ételkészítés folyamatában az előkészítés, elkészítés, és a befejezés, tálalás 

műveleteire bontják. Ez a rendszerezés az étlaptervező program szempontjából kevésé jól 

használható, legalábbis az igények szempontjából nem említhető első helyen. Szerepe 

természetesen lehet, mert az egyik technológiai művelet a másik hatását módosíthatja, sőt a 

sorrendiségük sem mindegy, hanem előre meghatározott. Bármilyen felcserélés 

eredményeképpen egy fogyasztásra alkalmatlan terméket kaphatunk. Például az előkészítő 

műveletként alkalmazott pépesítés és az elkészítő műveletként alkalmazott hőközlő művelet 

felcserélése mikrobiológiai szempontból is nagy kockázattal ját, különösen gyermekek, 

idősek, vagy gyenge immunrendszerű betegeknél. (Csapó 2007) 
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Ha a tankönyv fogalmait tovább vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a különböző műveleteket 

kivitelezésük (pl. hőközlés), gyakorlati következményeik (pl. darabolás), stb. alapján vannak 

osztályozva. (Bencsik 2003) Informatikai szempontból célszerűbbnek találtam technológiai 

műveleteket olyan módon áttekinteni, hogy milyen hatással lehetnek az étel különféle 

igényekhez illeszthető tulajdonságaira. Ehhez természetesen először az igényeket kellett 

rendszerezni, és ez alapján végiggondolni, befolyásolható-e a kívánt tulajdonság valamely 

technológiai művelettel. Amennyiben igen, akkor létrehozhatjuk az adott tulajdonságot 

módosító technológiai műveletek csoportját. A felmerülő igényeknek megfeleltetett 

ételtulajdonságok, valamint a technológiai műveletek ezen szempontok alapján történő 

osztályozása:  

 
 

6.2.3.1. Személyre szabott igények ontológiája (részlet) 
 
Kulináris igények kielégítése 

Kultúrkörből származó igények kielégítése 

Vallási igények kielégítése 

Kóser étkezés kielégítése 

Hindu étkezés kielégítése 

Iszlám étkezés kielégítése 

Nemzetiségi szokások kielégítése 

Magyaros  

Kínai 

Olaszos 

Etnikai szokások kielégítése 

Cigány étkezés kielégítése 

Székely étkezés kielégítése 

Jász ékezés kielégítése 

Vegetárius étrendbe illeszthetősége 

Szemiegetáriánus étrend kielégítése 

Ovo-lakto vegetáriánus étrend kielégítése 

Vegán étrend kielégítése 

Makrobiotkus étrend kielégítése 

Natúr étrend kielégítése 
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Organoleptikai tulajdonságok kielégítése 

Ízhatás kielégítése 

Édes íz kielégítése 

Sós íz kielégítése 

Mentolos ízhatás kielégítése 

Fémes ízhatás kielégítése 

Színhatás kielégítése 

Piros színhatás kielégítése 

Sárga színhatás kielégítése 

Zöld színhatás kielégítése 

Haptikus tulajdonsági igény kielégítése (75 jellemző) 

Porhanyós 

Omlós 

Puha 

Kemény 

Szilárd 

Morzsalékos 

Nyúlós 

Grízes 

Folyékony 

Gumiszerű 

Környezeti igények kielégítése 

Szezonalitás 

Nyárra jellemző ételek 

Őszre jellemző ételek 

Télre jellemző ételek 

Tavaszra jellemző ételeke 

Árfekvés 

Olcsó árfekvés kielégítése 

Közepes árfekvés kielégítése 

Magas árfekvés kielégítése 

Nehézségi fok 

Könnyű nehézségű 

Közepesen könnyű nehézségű 
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Nehéz készítési módú 

Igen nehéz készítési módú 

Időigényesség 

15 percen belüli igény kielégítése 

30 percen belüli igény kielégítése 

60 percen belüli igény kielégítése 

60 percnél több időt igénylő  

Dietetikai tulajdonság kielégítése 

Tápanyagtartalom igény kielégítése 

Energia igény kielégítése 

Magas energiatartalom kielégítése 

Átlagos energiatartalom kielégítése  

Alacsony energiatartalom kielégítése 

Szénhidrát igény kielégítése 

Cukor tartalom 

Fruktóz tartalom kielégítése 

Galaktóz tartalom kielégítése 

Laktóz taralom kielégítése 

Keményítő tartalom 

Rost tartalom 

Vízoldékony rost tartalom 

Vízben nem oldódü rost tartalom 

Fehérje igény kielégítése 

Komplett fehérje tartalom kielégítése 

Elágazó szénláncú aminosav tartalom kielégítése 

Aromás aminosav tartalom kielégítése 

Kéntartalmú aminosav tartalom kielégítése 

Lizin aminosav tartalom kielégítése 

Fenilalanin aminosav tartalom kielégítése 

Zsírigény kielégítése 

Állati zsiradéktartalom kielégítése 

Növényi zsiradéktartalom kielégítése 

Koleszterintartalom kielégítése 

PUFA 
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MUFA 

SFA 

Vitamin igény kielégítése 

Vízoldékony vitamintartalom kielégítése 

Zsíroldékony vitamintartalom  

Elővitamin tartalom kielégítése 

Ásványianyag igény kielégítése 

Makrokomponensek kielégítése 

Mikrokomponensek kielégítése 

Intolerancia faktor kielégítése 

Allergiafaktorok kielégítése 

Tejfehérje tartalom 

Azoszinezék tartalom 

Mogyoró tartalom 

Glutén tartalom  

Diszkonfor faktorok kielégítése 

Flatulenciafaktor tartalom 

Purin tartalom 

Durvarost tartalom 

 
 

6.2.3.2. Ételkészítési technológiák ontológiája (részlet) 
 

A technológiai műveletek osztályozása az ételek dietetikai igényeihez illeszkedő 

tulajdonságaikra vonatkozó hatásuk szempontjából szintén lényeges része a fejlesztésnek, 

mivel az eddigi rendszerek nem tették lehetővé a megfelelő étlapok generálását. Tehát, egy új 

eddig még nem létező rendszert kellett kidolgozni. Egy-egy konkrét technológiai művelet 

természetesen több csoportba is tartozhat.  

Például ha a szoftver felhasználója szeretne hagyományos, magyaros jellegű ételeket gyakran 

fogyasztani az étrendjében akkor a programban a keresési teret az algoritmusnak olyan módon 

célszerű szűkíteni, hogy a különböző igények alapján szóba jöhető halmazok metszetében 

keresse a megoldást. Tehát, olyan igényeket kielégítő tulajdonságokat kell keresni, ami a 

magyaros konyhára jellemző műveletek halmazában található. Ekkor a szóba jöhető halmazok 

pl.: magyaros ízhatást adó technológia, piros színhatást kielégítő technológia, magas 
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zsírtartalmat kielégítő tulajdonság, fűszeres ízhatást kielégítő tulajdonság, stb. Természetesen 

ezek mellett az egyéni igények mellett figyelembe kell venni az illetőnek szükséges dietetikai 

ajánlások technológiai műveleti igényét is, valamint az étrendet olyan módon kell 

összeállítania, hogy az a józanész szabályainak is megfeleljen. 

 

 

Dietetikai tulajdonságot módosító technológiák 

 Haptikus jellemzőket befolyásoló technológiák 

  Felületi jellemzőket befolyásoló technológiák 

   Érdességet csökkentő technológiák 

   Érdességet növelő technológiák 

  Folyékony állagot eredményező technológiák 

   Híg folyadékot sűrítő technológiák 

   Pépes állagot hígító technológiák 

  Gél állagot eredményező technológiák 

  Pépes állagot eredményező technológiák 

   Aprító pépesítő technológiák 

   Sűrítő pépesítő technológiák 

  Puha konzisztenciát eredményező technológiák 

 Speciális összetevőben szegény technológiák 

  Fenilalaninszegeny technológiák 

   Fenilalaninmentes technológiák 

  Flatulenciafaktort csökkentő technológiák 

  Gluténmentes technológiák 

  Koleszterinszegény technológiák 

   Koleszterinmentes technológiák 

  Laktóz szegény technológiák 

   Laktóz mentes technológia 

    Galaktózszegény technológiák 

  Oldhatatlan rostokat csökkentő technológiák 

   Durva rostozatot csökkentő technológiák 

    Oldhatatlan rostot eltávolító technológiák 

  Pörzsanyagban szegény technológiák 

   Pörzsanyagmentes technológiák 
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  Szójafeherjementes technológiák 

  Tejfehérjementes technológiák 

  Tojasfehérjementes technológiák 

 Tápanyagtartalmat befolyásoló technológiák 

  Ásványianyagtartalmat befolyásoló technológiák 

   K-P-tartalmat csökkentő technológiák 

   Natriumtartalmat befolyasolo technológiák 

    Nátriumbő technológiák 

    Natriumszegeny technológiák 

  Energiatartalmat befolyásoló technológiák 

   Energiaszegény technológiák 

   Energiatartalmat növelő technológiák 

  Fehérjetartalmat befolyásoló technológiák 

   Fehérjeszegény technológiák 

   Fehérjetartalmat növelő technológiák 

  Rosttartalmat befolyásoló technológiák 

   Oldhatatlan rostokat befolyásoló technológiák 

    Oldhatatlan rostokat csökkentő technológiák 

    Oldhatatlan rostokat dúsító technológiák 

   Vízoldékony rosttartalmat befolyásoló technológiák 

    Vízoldékony rosttal dúsító technológiák 

  Szénhidráttartalmat befolyásoló technológiák 

   Szénhidráttartalmat csökkentő technológiák 

   Szénhidráttartalmat növelő technológiák 

  Vitamintartalmat befolyásoló technológiák 

   Vitaminhasznosulást segítő technológiák 

    Vízoldékony vitaminokat kímélő technológiák 

    Zsíroldékony vit. hasznosulását segítő technológiák 

   Vitaminveszteséget okozó technológiák 

    Hőérzékeny vitaminokat karosító technológiák 

    Vízoldékony vitaminveszteséggel járó technológiák 

  Zsírtartalmat befolyásoló technológiák 

   Zsírdús technológiák 

    SFA-dús technológiák 
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    Telítetlen zsírsavakban gazdag technológiák 

   Zsírszegény technológiák 

Kulináris tulajdonságot módosító technológiák 

Vallási igények kielégítése 

Kóser technológiák 

Nemzetiségi szokásokat befolyásoló technológiák 

Magyaros technológia 

Kínai technológia 

 Ízhatást változtató technológiák 

  Édes ízt adó technológiák 

  Egyéb ízt adó technológiák 

  Savanykás ízt adó technológiák 

  Sós ízt adó technológiák 

 Kultúrkörökre jellemző technológiák 

  Magyaros technológiák 

 Színhatást változtató technológiák 

Nehézségi fokot befolyásoló technológiák 

 Bonyolult technológiák 

 Egyszerű technológiák 

 Közepes nehézségű technológiák 

 

A fenti technológiai ontológia csoportosításai első ránézésre végpontoknak is tűnhetnek, de a 

valóságban nehéz megtalálni azt az elemet, amelynek már nem lehetséges további 

alosztályokra bontása. Első hallásra a kefires habarás például elég konkrét megfogalmazásnak 

tűnik, ennél részletesebben nem mindig határozzuk meg a műveletet a gyakorlatban. Ha 

jobban megvizsgáljuk a kérdést, rá kell jönnünk, hogy ez csak egy általános fogalmi 

kategória. Sem a kefir zsírtartalmát, sem a felhasznált keményítő-tartalmú anyagot nem 

határozza meg pontosan. A felhasznált alapanyagok mennyise szintén nem derül ki belőle. 

Márpedig ha személyre szabott étlapba illesztendő ételről lesz szó, mindezt pontosan tudnunk 

kell. Egyedi példánynak tehát azt a virtuális kefires habarást kell tekintenünk, amiről 

mindezeket az adatokat tudjuk. Az összes ilyen kefires habarást képtelenség lenne felsorolni. 

A művelet tulajdonságai azonban megadhatók úgy, hogy valamilyen kefirt valamilyen 

lisztféleséggel kell felhasználnia, bizonyos mennyiségi határok közt. Ha az ontológia 

tartalmazza a kefirek és a lisztféleségek fajtáit, valamint a mennyiségi egységeket, akkor a 
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genetikus algoritmusnak képesnek kell lennie arra, hogy konkrét példányokat generáljon 

ezekből az adatokból. Ehhez elengedhetetlen egy igen részletes nyersanyag-adatbázis, amely 

nem csak a főbb tápanyagok összetételét tartalmazza, hanem azok elegységeit is. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem elég csak, az állati fehérjetartalom g-nyi megadása, 

hanem fontos lehet a pontos aminosav összetétel is. 

 
 

6.2.3.3. Nyersanyag-adatbázis 
 
 

Az USDA Nemzeti Tápérték Adatbázis az egyik legbővebb, ingyenesen hozzáférhető 

gyűjtemény. Élelmiszerenként közel 200 összetevő mennyiségét írja le, amely magába 

foglalja a leggyakoribb makronutrienseket, mint fehérje, zsír, szénhidrát értékét, és 

tartalmazza ezek kisebb komponenseinek értékét is, például a zsírsavak mennyiségi értékét. 

Ezeket az adatokat természetesen a hazai viszonyokra adaptálva vettük át. (Molnár 1991) (52. 

ábra)  

 

 

52. ábra: Az UDA adatbázis hazai adaptálásának kereső fázisa 
Forrás: usda_alapanyagok listája Excelben 

 

Ez úgy történt, hogy az alap-receptúra nyersanyagait tételesen kikerestük és kódszáma alapján 

illesztettük be a dietetikai szoftverünkbe, egy erre külön írt program segítségével. Ez után 

történt meg a bővítés. Találtunk olyan alapanyagokat, amik csak a magyar konyhára 
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jellemzőek, és így nem volt megfelelő kódszámú tétel az összepárosításhoz. Ekkor kiszabtuk 

az összetevőket, és összesített, új kód alapján vittük be saját rendszerünkbe. Ilyen volt például 

a réteslap, halászlé alap, gulyáskrém, stb. Jelenleg 190 összetevővel (53. ábra) 7454 

alapanyagot tartalmaz (54. ábra) az adatbázisunk magyar és angol nyelven elérhető formában, 

amely nagy részéhez képi illusztráció is tartozik. 

 

 
 

53. ábra: Szakértői rendszer tápanyag-
adatbázisa 

 
 

 
 

54. ábra: Szakértői rendszer nyersanyag-
adatbázisa

 

6.2.4. Dietetikai szakértői rendszer bemeneti és kimeneti oldala 
 
 
A dietetikai szakértői rendszer bemeneti oldalát is jelentősen megváltoztattuk. (55. ábra) A 

MenuGene személyes és antorpometriai adataihoz képest bejelölhető az a betegség, amely a 

felhasználót érinti, és ezzel párhuzamban megjelenik a szükséges energiamennyiség, és a 

tápanyagtartomány amin belül javasolt az étrend fogyasztása. (56. ábra) Az anamnézisfelület 

következő oldalai ezt a tartományt tovább módosíthatják a laboratóriumi paraméterek alapján. 

A következő oldalon a felhasználó kifejezetten az egyéni táplálkozási szokásait adhatja meg, 

mint napi étkezések száma, kedvelt ételek, panaszt okozó ételek, kedvelt ételcsoportok és 

nyersanyagok, speciális étrendi igények (vegán, kóser, stb). 
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55. ábra: Egyéni igények 

meghatározásnak belépési 

felülete 

 
 

56. ábra: Szakértői rendszer anamnézislapjának 
kezdő felülete 

 
Ez alapján lehetséges lenne akár 10 napos táplálkozási étrendmintát adni, de ez még mindég 

kevés ahhoz, hogy a jelen étkezésének megítélésére sor kerüljön. Ehhez mi a táplálkozási 

naplót tartottuk a legjobb megoldásnak, ahol a felhasználó dönti el, hogy hány napot hajlandó 

vezetni a rendszerben. Több napos – minimum 3 – táplálkozási naplózásra alkalmas link (57-

59 ábra) segítségével jó képet lehet kapni az egyén ízléséről, napi energia és 

tápanyagbeviteléről, így mind a numerikus, mind a nem-numerikus paraméterek 

változtatására lehet érdemi tanácsot adni. 

 

 

57. ábra: Táplálkozási naplózás keresési felülete 
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58. ábra: Táplálkozási naplózás 
keresési eredményének 

megjelenítése és rögzítése 
 

 

 

59. ábra: Naplózott étrend megjelenítése 
tápanyagtartalommal 

 

Az adatbevitel pontos és részletes kitöltése után az étrendtervező dietetikai tanácsadó szoftver 

felhasználva a tudományos újdonságokat – mind a dietetika, mind az informatika területéből – 

generál egy hét napos javasolt étlapmintát. (60. ábra) 

 

 

60. ábra: Étrendtervező dietetikai szakértői rendszer étlap részlete 

 

Ha ezt kimeneti oldalt összevetjük a kezdetivel, már az ábra alapján is látható, hogy jelentős 

javulást sikerült elérnünk a MenuGene-hez képest. A fenti vasárnapi ebéd, már fogyasztható 

összeállítású, noha a szakember szemében még így is akadnak apróbb tökéletlenségek: 

� Nem javasolt gyümölcsleves után gyümölcsös ivólét adni 

� Édes leves után nem igazán szerencsés tömény édességet tervezni, bár igaz, hogy 

legalább ez nem gyümölcsös, és nem tejszínes, mint amilyen a meggyleves lehet 

� A második étel – rakott burgonya – összetett szénhidrátot, keményítőt tartalmaz, 

amely után tészta alapú desszert nem való. 
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Ezeket leszámítva egyéb organoleptikus tulajdonság tekintetében az étrend megfelelőnek 

bizonyul. A többi tesztgenerálás eredményeként is hasonló étrendek születtek, így 

összességében elmondható, hogy az új fejlesztésű szoftver közel 70%-kal tud jobb eredményt 

produkálni. 

 
 
 

6.2.5. Étlap harmonizálás szabályozása 
 

Amint az alábbiak mutatják az egyik eredményünk, hogy az eredeti listát jelentősen 

bővítettük, hogy a programozáshoz felhasználható legyen. A rendszer képes relációk 

segítségével értelmezni a megfogalmazott állításokat, így be lehet építeni a tudásbázisába. 

 

6.2.5.1. Harmonizálási szabályok a technológiai műveletekre 
 
 

Darabolás, részekre osztás 

Ennek a szempontnak a figyelembevétele a gyakorlat szempontjából elsősorban a 

húsételeknél, és zöldségből készült ételeknél történik. Fő alapelv, hogy ugyanolyan darabolási 

művelettel készült étel nem szerepelhet egy héten belül az étlapon. Például szelethús étel csak 

hetente egyszer adható, de ugyanez vonatkozik a darált húsból készült bármilyen ételre is. 

Tehát nem adható hétfőn vagdalt szelet, szerdán rakott zöldbab, és pénteken töltött paprika. 

Ez alól kivétel, ha egyszerű híg leves levesbetétjeként adunk például májgombócot. De ekkor 

sem lehet a konkrét darált húst tartalmazó étellel egymást követő napokon, vagy még inkább 

egy napon adni. Valamint a zöldség ételek közül nem lehet egyszer sült kockaburgonyát adni, 

és ezt követően burgonyalevest, amely szintén kockát formájában tartalmazza ugyanazt az 

alapanyagot. Ezzel szemben viszont törekedni kell, hogy a salátákban, zöldség alapú 

levesekben közel azonos módon legyenek felaprítva az alapanyagok, mert az étvágykeltő 

hatása így nagyobb. Természetesen ezt nem kell az étlapon feltüntetni. 

Darabolási eljárásnak számít a pépesítés akár passzírozással, akár turmixolással történik. Erre 

szintén az egy héten belül egyszer adható szabály vonatkozik, ha ugyanarról az ételcsoportról 

van szó, pl.: paradicsomleves (paradicsompüréből) és karfiol krémleves (turmixolással). Ha 

más ételcsoportba tartoznak, mondjuk az egyik mártás, a másik leves, akkor a húsoknál leírt 

módon sem egy napon belül, sem egymást követő napokon nem adhatók. 
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Ezeknek a szabályoknak tulajdon képen az állomány és állag megadásán keresztül lehet 

érvényt szerezni. 

 
Hőközlés 

Hőközlési művelet a sütés, főzés párolás. Legjobb lenne egymást váltva megtervezni az 

étlapot, mégis a gyakorlat szempontjából csak egy-egy típusnak van jelentősége. Ilyen például 

a bő zsírban való sütés, amit hivatalosan – a közétkeztetés keretein belül – csak hetente egy 

alkalommal lehet az étlapra tervezni. Tehát, ha kedden tojásropogós volt a feltét egy 

főzeléken, akkor elvileg nem adható rántott hús körettel egy vasárnapi ebéd során. Mivel 

szoftverünket nem elsősorban a közétkeztetés számára, hanem az egyének számára tervezzük, 

ezért ennek pontnak a jelentősége kicsi, kidolgozása is csak másodlagos szempont volt. 

 
Sűrítés 

Lényegileg ez a sűrítési műveletek változatos alkalmazását jelenti a harmonizálás során. A 

hintés, habarás (egyszerű és finom) és főleg a rántás több fajtájának (pl.: magyaros, 

petrezselymes, fokhagymás, cukros barna, stb.) variálását kell az alatt érteni. Egy adott étel 

többféle sűrítési móddal is elkészülhet – vagy sűrítés nélkül is – így a legtöbb esetben ezek a 

technológiák alternatívaként szerepelnek a harmonizálás alkalmával. Pl.: Ha nem javasolt már 

pirosas színű ételt tervezni az ebédhez, akkor a magyaros burgonyafőzelék alternatívájaként 

szerepelhet babérleveles burgonyafőzelék, ami már fehér színű. Az első esetben a színt a 

fűszerpaprikával ízesített zsemleszínű rántás adta, míg a második esetben az egyszerű fehér 

rántás.  

 
 

6.2.5.2. Harmonizálási szabályok nyersanyagok előfordulási 
gyakoriságára 
 

Egy étkezésen belül 

� Ugyanaz a nyersanyag nem szerepelhet, csak abban az esetben ha az egyik ételnek az 

csak ízesítőanyagául szolgál. Ezt elsősorban a mennyiségi mutatói határozzák meg. 

Ezt a szabályt értelmezve pl: a vöröshagyma, mint nyersanyag adható egy étkezésen 

belül is leves és köret komponenseként, mivel csak ízesítőanyag: zöldbableves – grill 

csirke – hagymás tört burgonya – uborkasaláta összeállításban. De már nem adható 

hagymaleves – sertés flekken - rántott hagyma karikák - burgonyahab – 

paradicsomsaláta menüként.  
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� Szintén nem adható ugyanahhoz az áruismereti-rendszertani csoporthoz tartozó 

nyersanyag sem, csak ha az előbbi példa szerint ízesítőül szolgál. Ez egy lényeges 

kitétele az új rendszerünknek, mivel az eddigi étrendtervezők létrehozhattak olyan 

ebédet, hogy frankfurti leves (kelkáposzta), rakott karfiol, káposztasaláta. Józanésszel, 

emberi logikával egyértelműen belátható, hogy ez az ebéd nem megfelelő, de a 

programnak korántsem nyilvánvaló. 

� Fűszeres, magas zsírtartalmú reggeli ételekhez ne tervezzünk édes, tejes italokat, 

hanem savanyított tejkészítményt, vagy citromos teát, zöldséglevet. 

� Sűrített főzelékekre nem illik feltétként sem a bő párolólével készült húsétel – pörkölt, 

borsostokány, stb. – sem a frissensült – natúrszelet, bécsi szelet, stb. Ezek helyett 

egybensültek, tojásételek, vagdaltak tervezhetők. 

 

 

Egy napon belül 

� Nem adható ugyanazon nyersanyag, legfeljebb ha ízesítőanyagként szerepel. 

� Nem adható ugyanahhoz az áruismereti-rendszertani csoporthoz tartozó nyersanyag 

sem, legfeljebb, ha ízesítő komponens.  

� Ezek alól kivételt képezhetnek a folyadékok (tea, ásványvíz), a szendvics alapul 

szolgáló gabonafélék (barna kenyér, vizes zsemle), a kenőzsiradékok (margarin, vaj). 

� A napi fél liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű tejtermék tervezéséről 

gondoskodni kell. Kivételt képez ez alól ha speciális tejmentes diétát, vagy vegán 

étrendet kell tervezni. 

� Több étkezés alkalmával szerepeljen idényjellegnek megfelelő friss zöldség, kerti- 

vetemény vagy gyümölcs. Ennek mennyisége tegye ki az 500-600 g-t. 

� A főétkezések alkalmával mindig kell adni teljes értékű fehérjeforrást, olyan 

mennyiségben, hogy az étkezés komplett legyen. Ez alól kivétel a vegán étred. 

 

Egy héten belül 

� Nem adható ugyanazon nyersanyag, legfeljebb ha ízesítőanyagként szerepel. Kivételt 

képez ez alól a köretnek vagy főzeléknek használt burgonya. 

� Egymás utáni napok ugyanazon típusú étkezésekor és egy napon belül sem szerepelhet 

főétkezésekben magas keményítő tartalmú alapanyag főétkezések alkalmával. (rizs, 

burgonya, tészta, stb.) Ezt lóugrás szabálynak neveztük el. (14. táblázat) 
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14. táblázat: Lóugrásszabály értelmezése 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Tízórai  

 

  

 

  

 
Ebéd keményítő 

jellegű 
alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 
Uzsonna  

 
 

 

 

  

 

 

Vacsora keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 

keményítő 
jellegű 

alapanyag 
 

 

� Legfeljebb kétszer javasolt ugyanazon állatfajta húsából készített bármilyen étel. 

� Többször szerepelhetnek a folyadékok (tea, ásványvíz), a szendvics alapul szolgáló 

gabonafélék (barna kenyér, vizes zsemle), a kenőzsiradékok (margarin, vaj). 

� Ugyanígy többször tervezhető étlapra az idényjellegű friss zöldségek, gyümölcsök, 

(szezonban többször adható hónapos retek, szőlő, őszibarack, stb.) amelyeket 

kisétkezésre, illetve étkezés befejező fogásaként max. három alkalommal lehet adni. 

� Szendvicskrémek – tojáskrém, körözött, májkrém, halkrém, sajtkém, stb. – hetente 

legfeljebb 3-szor szerepelhetnek, de az étkezéseken belül szétszórtan. 

� Legfeljebb egyszer szerepeljen édesség jellegű reggeli, például kakaó-kuglóf, vagy tej 

– fehér kenyér – vaj – méz. 

� Legfeljebb egyszer adható desszertként cukrászsütemény, de az is a főétkezés 

befejezéseként. 

 

 

Két héten belül 

� Legfeljebb kétszer adható ugyanazon nyersanyag – kivéve, ha ízesítőanyagként 

szerepel -, de akkor sem ugyanolyan típusú ételben.  

� Amennyiben tiltás nem vonatkozik rá két hétben, legalább egyszer szerepeljen halból 

és belsőségből készült valamilyen étel. 
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6.2.5.3. Organoleptikai tulajdonságokra vonatkozó szabályok 
 
 

� Ugyanolyan színű étel egymás után nem kerülhet pl.: spárgakrémleves- babérleveles 

burgonyafőzelék (fehér);  

� Hasonló színű nyersanyagok rontják az étvágyat így párosításuk nem célszerű: barna 

kenyér – májkrém; 

� A túl színes összeállítás sem kívánatos: brokkoli leves – rizi-bizi – zöldséggel 

göngyölt sertésszelet – céklasaláta - fagyikehely 

� Az egymás utáni egyforma ízeket az érzékszerveink megszokják, így a menüsor végén 

található ételek már nem lesznek élvezettel fogyaszthatók: gyümölcsleves – 

paradicsomos káposztafőzelék – vagdalt pogácsa – zserbószelet; 

� Hasonló fűszer használata rontja a kulináris élményeket: zöldbableves – főtt tojás – 

parajfőzelék (fokhagyma); 

� A túl változatos ízek hamar kimerítik az ízlelőbimbókat, valamint gyorsabban 

jóllakottság érzetet okoznak. Ez persze bizonyos esetekben előnyös is lehet – 

fogyókúra: tárkonyos raguleves – currys csirkemell – kapros vitaminsaláta – fahéjas 

muffin 

� Ugyanolyan reológiai tulajdonságú ételek ne kövessék egymást. A túl pépes étel 

unalmas a rágóizmoknak, és mivel csak nyelni kell, hamar jóllakottságérzést vált ki, 

de a magas folyadéktartalom miatt alacsony a telítőértéke, így hamar meg lehet 

éhezni: zellerkrémleves – húspuding – paradicsommártás – burgonyahab;  

� A túl száraz, darabos étel fogyasztásakor hamar elfáradunk, megunjuk az étkezést: 

rántott borda – sós burgonya (ezt legalább egy savanyúsággal vagy salátával ki kell 

egészíteni) 

� Egymás utáni vagy melletti hideg ételek nem tervezhetők főétkezés alkalmával. A 

hideg ételek ízét nehezebben érezzük, mivel az ízesítő anyagok nyálban való 

oldékonysága rosszabb: meggyleves –– grill csirke – majonézes burgonyasaláta; 

 
 

6.2.5.4. Harmonizálás finomszabályozása – Organoleptikai index 
 

Eddigiekben csak nagy vonalakban történt meg a harmonizálási szabályok lefektetése. A 

korábbi fejlesztésű étrendtervezési rendszereknél még ezek nagy részét sem vették 

figyelembe. Mi törekedtünk a teljesség igényére és a lehető legharmonikusabb étlap 
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előállítására. Ennek érdekében meg kellett alkotnunk egy új szempontrendszert, amely 

alkalmas az intelligens tervezéshez való alkalmazásra is.  

Az érzékszervi tulajdonságok harmonizálására egy számítási metódust dolgoztunk ki. Ennek 

lényege, hogy a különböző tulajdonságokat 1-től 5-ig pontozzuk. Minél erősebb az adott 

jellemző annál több pontot kap az adott étel, vagy nyersanyag, esetleg technológiai művelet. 

Ez után a tápanyag optimálásnál használt jósági indexszel értékeljük a tervezett étkezés 

organoleptikai tulajdonságait, és egy bizonyos határértéken belül fogadjuk el a generált 

menüt. Nyílván való, hogy a túl magas vagy maximális pontérték azt jelenti, hogy a menü az 

adott tulajdonságra nézve túl egyhangú – pl.: túl piros, túl édes, túl pépes, stb. Másik esetben 

túl sok szélsőséget tartalmaz, ami szintén kedvezőtlen megítélésű. (15. táblázat) 

 

 

15. táblázat: A színek pontozásos étékelésének példája, a HIBÁS összeállításra 

 

Egyszínű étrendösszeállítás Szín Pont Szélsőséges színösszeállítás Szín Pont 

Paradicsomleves piros 5 Zöldborsó püré leves zöld 5 

Bácskai rizseshús piros 5 Csőbensült karfiol fehér 5 

Céklasaláta piros 5 Paradicsomsaláta piros 5 

Meggybefőtt piros 5 Csokoládétorta barna 5 

Összes pontszám 20 Összes pontszám 20 

 

 

Mivel az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy ne konkrét ételreceptekkel, hanem recept 

koncepciókkal dolgozzunk – hasonlóan, mint egy élelmezésvezető, vagy dietetikus szakember 

tenné – ezért az érzékszervi tulajdonságoknál nem elégséges a kész ételeket pontozni, hanem 

azokat a főbb műveleteket is, amelyek nagy befolyást gyakorolhatnak az elkészült termékre. 

Ily módon lehetőség van a teljesen új receptek esetében az organoleptikai index automatikus 

meghatározására.  

Mivel a szín az egyik legmeghatározóbb érzékszervi tulajdonság az étkezés alatt, ezért ennek 

a mintáján szeretném szemléltetni a számítási rendszert. (16. táblázat)  
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16. táblázat: Színmeghatározás elvi pontozásos rendszere 

Étel megnevezése 

és anyagkiszabása 

1 főre 

A
la

pa
ny

ag
 (

g)
 

S
ár

ga
ré

pa
 (

g)
 

G
yö

ké
r 

(g
) 

O
la
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m

l)
 

L
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zt
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g)
 

V
ör

ös
ha

gy
m

a 
(g

) 

F
ű

sz
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a 

(g
) 

L
ec

só
 (

g)
 

T
ej

fö
l (

m
l)

 

P
et

re
zs

el
ye

m
 (

cs
) 

Z
el

le
rz

öl
d 

(c
s)

 

S
ó 

(g
) 

Burgonyaleves 1. 80     5 0,3    0,2 2 

Burgonyaleves 2.  80 20 10   5 0,3    0,2 2 

Burgonyaleves 3. 80    8 5   30 0,25  2 

Burgonyaleves 4. 80   6 8 5 0,3 5  0,25  2 

Burgonyaleves 5.  80 20 10 6 8 5 0,3  30 0,25  2 

Étel megnevezése 

szín-indexe P
ir

os
 

S
ár

ga
 

F
eh

ér
 

Z
öl

d 

T
ar

ka
 

D
ra

pp
 

B
ar

na
 

Színmeghatározó 
technológia / ízesítés 

Burgonyaleves 1. 4 2 0 0 1 1 0 magyaros alap 

Burgonyaleves 2.  4 2 0 0 2 1 0 magyaros alap / zöldséggel 

Burgonyaleves 3. 0 3 4 1 0 0 0 tejfölös habarás / petrezselyem 

Burgonyaleves 4. 5 1 0 0 1 1 0 magyaros rántás / lecsóval 

Burgonyaleves 5.  4 2 3 0 2 0 0 magyaros rántás / tejföl 
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7. Megbeszélés 
 

7.1. Kérdőíves igényfelmérés eredményeinek értékelése 
 

A szemantikus Web kínálta tanácsadási forma mind a betegek, mind a szakemberek körében 

egyre népszerűbb. Ezt bizonyítja az is, hogy az általunk kiosztott kérdőívek 89,2 %-ban 

érdemben felhasználható módon érkeztek vissza, tehát nagy az érdeklődés. Magyarországi 

részletesebb adatokról a Medián Piackutató Intézet 2006-os vizsgálata nyújt felvilágosítást. A 

felmérés 1500 fő személyes megkérdezésével készült az Internet használatról. A minta nem, 

életkor, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentálja a 14 és 70 év közötti népességet. 

14—70 éves népesség 44 százaléka él olyan háztartásban, amelyben van PC. A hasonló korú 

népesség egyharmadának van valahol Internet hozzáférése: 62 százalékuknak egy, 35 

százalékuknak kettő, 3 százalékuknak három helyen. A legtöbb válaszadónak Internet 

hozzáférése a lakásán van. (Györfi és mtsai 2005) Ezek a statisztikai adatok nagymértékben 

összhangban vannak a KSH korábban készített (2005) hasonló témájú felmérés 

eredményeivel, amely szerint a háztartások 42%-ában volt számítógép, 22%-ában pedig 

Internet-hozzáférés is. A lakosság 37%-a rendszeres Internethasználó. (NRC: Vertikális portálok és 

látogatóik)  

A mi elképzelésünk a többséggel megegyezik, ami szerint elsősorban Webes felhasználásra 

tervezzük a tanácsadó rendszert. Ami meglepett minket az a szakemberekhez való 

ragaszkodás mértéke, bár mint ahogy azt korábban is írtam sosem volt célunk a dietetikusokat 

kiszorítani az egyéni tanácsadás lehetőségéből, de tudomásul kell venni, hogy lakosság egyre 

többször használja az Internetet, és fokozatosan bővül a csatlakozási lehetőségek száma, 

életkortól, nemtől, iskolai végzettségtől, lakóhelytől függetlenül. Az EUROSTAT felmérése 

szerint az Európai Unió 25 tagállamában 2006 első negyedévében a háztartások 52 százaléka 

rendelkezett Internet kapcsolattal, szemben a 2005-ös év hasonló időszakában mért 48 

százalékkal. Az év elején a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások 94 százalékának volt 

Internet hozzáférése (2005: 91 százalék). A felmérés szerint legalább hetente egyszer 

használja az Internetet az EU állampolgárainak 47 százaléka (otthon vagy máshol). 

(epp.eurostat.ec.europa.eu) Az online szolgáltatásokat igénybe vevők körének és szokásainak ismerete 

lényeges fejlesztésünk megjelenítése szempontjából, hiszen ők célcsoportunk tagjai.  Az 

Egyesült Államokban már eléri a 25%-ot azoknak az aránya, akik havonta legalább egyszer 

orvosi kérdésekről tájékozódnak az Interneten. Jobb, ha már most szembesülünk a ténnyel: 
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ezeket az információkat öndiagnózisra és öngyógyításra fogják felhasználni a hazai betegek 

is. (Watson 2008) Ebből adódik, hogy egy táplálkozási tanácsadó szoftvernek nagy szerepe lehet a 

dietetikai tanácsadás megkönnyítésében, vagy a betegek kezelésében. Elegendő csak a 

komplikált esetekben igénybe venni a személyes tanácsadást.  A hazai életmódportálok közül 

(a 2007 második félévében gyűjtött látogatottsági adatok elemzése alapján) a 

www.mindmegette.hu és a www.hazipatika.com a két legnépszerűbb. Az életmódportálok 

kedvelői között 53 és 46% a látogatói arányuk, de az összes internetező körében is 

megközelíti a 20%-ot. Ez az a téma, amely – a gazdaság mellett – az idősebb korosztályt is 

érdekli, ugyanis olvasóinak 21%-a 40–49 éves, míg 18%-a 50–69 éves (Kovács és mtsai 2008)  

Elérhetők rajta az egészséges táplálkozási ajánlásokhoz szóló receptek és a diéták is. A 

házipatika oldalain többféle diéta esetében csak a receptek kiszabása és leírása található meg a 

fő tápanyagkomponensekkel. A mindmegette.hu oldala főként a fogyókúrával foglalkozik, és 

ott jelentős számban találhatunk képi ételbemutatást is.  Ezért sem volt meglepő számunkra a 

kérdőíves vizsgálatban kapott eredmény, ahol legtöbben a legnagyobb információtartalmat 

szeretnék a honlapon látni, vagyis a jelen megítélésen kívül a tanácsadás étrendi ajánlását 

receptekkel együtt. Mi ezen túlmenően terveztünk, hiszen a legtöbb esetben képi 

megjelenítést biztosítunk a készítési mód leírása mellett, sőt fotók lesznek a nyersanyagok 

mellett is. Ennek a képi adatbázisnak a feltöltése folyamatban van. Fizetési hajlandóság 

tekintetében más eredményre számítottunk, mint amit kaptunk. Azt vártuk, hogy a legtöbben 

az ingyenes hozzáférést támogatnák, hiszen a Wall Street Journal Europe megbízásából 

készült Gfk. felmérése szerint a hazai internetezőknek csupán 7%-a lenne hajlandó az oldalak 

tartalmáért fizetni.  (Magyarok internetezési szokása.) A mi eredményünk ehhez képest jelentősen eltér, 

hiszen 50% felett volt a jelképes összeget fizetők aránya, és a válaszadók közel negyede a 

tényleges piaci árat is megadná. A legmagasabb összeget  a szellemi munkát végzők lennének 

hajlandók fizetni, ennek okát a vélhetően jobb anyagi helyzet okozza. Ez a kedvező eredmény 

arra nézve biztosíték, hogy a felhasználók a minőségért akár anyagi forrásokat is áldoznának, 

és van létjogosultsága a szoftvernek az üzleti világban. Szintén meglepetés számunkra az a 

132 ember, aki tulajdonképpen garancia nélkül elhinné, hogy a program jó ajánlásokat tesz, és 

követné is a dietetikai tanácsadó rendszer javaslatait, pusztán a működésének köszönhetően. 

Nyilvánvaló, hogy ők azok a betegek, akiket a szakmailag képzetlen, magukat gyógyítónak 

mondó „kuruzslók” a legkönnyebben megtévesztenek, és bedőlnek a különféle 

divatirányzatoknak, amelyek egyértelműen a dietetika szakmai presztízsét rontják. A 

táplálkozási anamnézis kitöltése kérdésnél több válaszadótól vártuk, hogy több időt lenne 

hajlandó a rendszer feltöltésére fordítani, hiszen a legtöbben egy igen részletes, egyénre 
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szabott étrendet várnának. Ennek megvalósítása pedig, csak akkor lesz lehetséges, ha a 

bemeneti oldal információtartalma kellően részletes. Számunkra kedvező viszont az 

időintervallumok tekintetében, hogy a válasz kézhezvételére szánt időt a legtöbben 40 perc 

felett adták meg. 

A KSH készített (2005) felmérése szerint a háztartások 42%-ában van számítógép, 22%-ában 

pedig Internet-hozzáférés is. A lakosság 37%-a rendszeres Internet használó. (NRC: Vertikális 

portálok és látogatóik) Sőt egyre több 60 évnél idősebb ember internetezik, s a nyugdíjasok közül 

kerül ki a világhálót felfedező új felhasználók többsége, akik legalább havonta egyszer 

rákapcsolódnak a hálóra. Gyarapodik az „ezüstkor” számára készült tartalom és ama 

kezdeményezések száma, amelyek őket kívánják bevezetni az Internet világába (pl. 

www.nagyi.net). (Watson 2008) A saját felmérésünk alapján az mondható el, hogy az idősebbek 

szignifikánsan többen igénylik a személyes találkozást az egészségügyi dolgozókkal, de azt 

nem bánnák, ha ők alkalmaznák a számítástechnika adta modern lehetőségeket. Ez is azt 

igazolja, hogy a tanácsadó dietetikai rendszer nem csak és kizárólag szakemberek helyett 

lenne, hanem az ő támogatásukra. Válaszadás tekintetében szintén kimutattuk, hogy az 

idősebbek gyorsabban szeretnének válaszhoz jutni, mint a fiatalok. 

A kapott eredmények alapján le lehet vonni néhány érdekes következtetés a betegcsoportokra 

vonatkozóan: A táplálékallergiások, a coeliákiások és az elhízottak esetében talán nem 

meglepő, hogy a Webes használati forma igen népszerű. Ennek vélhető oka, hogy a legtöbb 

táplálkozási honlap foglalkozik ezzel a három betegcsoporttal, és a paciensek elmondása 

alapján a legtöbb ötletet és receptet innen merítik, tehát ez a használati forma már eleve jól 

bevált gyakorlatként működik. Ezzel szemben a cukorbetegek, kardiológiai betegek és az 

onkológiai betegségben szenvedők igénylik legjobban a szakdolgozó jelenlétét a program 

használatakor. Meglepő, hogy a kardiológiai betegek viszonylag kevesebb információval is 

elégedettek lennének a táplálkozásukkal kapcsolatba, mivel e betegségek jelentős része 

bizonyítottan táplálkozási hiba eredményével szorosan összefügg. 

Ezekből az adatokból az is kiderül, hogy az onkológiai betegek igényelnék a minél 

részletesebb tanácsadást, amire egy szakembernek a korábbi vizsgálatok alapján sajnos, nem 

mindig jut ideje. Az egy dietetikusra jutó betegszám 2002-ben százötven, 2005-ben 

százharminc, 2007-ben százhetvenegy, míg 2008-ban száznegyvenhárom volt. A dietetikusok 

számának csökkenése valószínűleg nagyobb arányú, mint azt az ágyszámleépítés magyarázza. 

A 2007-es felmérés szerint dietetikai tanácsadásban 54%-ban vesz részt dietetikus az orvos és 

az ápoló mellett, míg 10%-ban senki sem ad dietetikai útmutatást a betegnek. A cégek által 

készített írásos diétás tanácsokat 42%-ban egyedüli információként adják a pacienseknek, és 
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25%-ban a dietetikus felhasználja a munkája során. (Henter és mtsai 2003/a; Henter és mtsai 2003/b; Henter 2008; 

Kubányi és mtsai 2008) 

 
 

7.2. Étrendtervező dietetikai tanácsadó szoftver 
 

7.2.1. A dietetikai tanácsadó szakértői rendszer jelentősége  
 

Az egészségügyi ellátás társadalmi hozzáférhetősége vitathatatlanul jobb, mint az előző 

századokban. Ma nem az a fő kérdés betegség esetén, hogy tud-e orvoshoz menni a beteg, 

hanem az, hogy mikor fordul szakemberhez egy adott probléma esetén. A laikusok a 

panaszaikat attól függően kezelik komolyan, vagy komolytalanul, hogy az, mennyire 

befolyásolja mindennapi életüket. Hajlamosak bizonyos tüneteket normalizálni és 

életkorukkal, munkavégzésükkel, káros szokásaikkal magyarázni. Az ülő munkát végzőknél a 

hátfájás, dohányosoknál a köhögés, időseknél az izületi fájdalmak a legtöbb ember szemében 

az élet természetes velejárói. Az egészségkárosodás romlása egy idő után megváltoztathatja a 

szenvedő alany gazdasági aktivitását, napi életritmusát, társas érintkezését. Számos 

visszatartó tényező van az orvoshoz fordulásban nemtől, életkortól, iskolai végzettségtől, 

gazdasági helyzettől függően. A visszatartó tényezők közül első helyen szokták említeni az 

enyhe panaszokat, majd a „tudja mi a szükséges gyógyszer”-t, nincs ideje vagy türelme, fél a 

vizsgálattól és/vagy kezeléstől, sokba fog kerülni, stb. (László és mtsai 2002)  

Ha az egyén eljut a betegségtudatig, vagy legalább is elismeri az egészségromlást, mivel 

tüneteit már nem tudja figyelmen kívül hagyni a gyógyítás színtereinek akkor is számos 

fotmája lehet. Magyarországon a legtöbb ember ilyenkor az alapellátás szintjén, a 

háziorvosnál lép be az egészségügyi rendszerbe. Azonban ezt is sokszor megelőzi, vagy 

legalábbis párhuzamban van vele az öngyógyítás mechanizmusa. Ez alatt azokat a 

hatótényezőket érjük, amelyek a tünetekkel, betegséggel, terápiával kapcsolatos ismereteket 

szolgáltatják a pacienseknek. A források lehetnek a közvetlen környezetből (családtag, 

kolléga, barát); laikus tanácsadó civil szervezetek, a tömegkommunikáció valamelyik 

eszköze: újságok orvos válaszol rovatai, gyógyszerreklámok a TV-ben, Interneten megjelenő 

Web oldalak.  Ezeknek a lehetőségeknek a megítélése igen eltérő mind valóságtartalmuk, 

mind elérhetőségük, mind anyagi következményeik tekintetében. (Tompa 2008)  
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Az általunk fejlesztett dietetikai tanácsadói rendszer támpontot kíván adni annak a társadalmi 

csoportnak, amely az egészségügyi hálózat mellett szeretne segítséget kapni mástól is a 

tünetei ill. betegségének kezelésében. Az étlaptervező programunk a belátható jövőben 

valójában nem lesz képes teljesen átvenni a szakemberek munkáját. A szakértő teljes 

ismeretanyagát és gondolkodásmódját ugyanis egyáltalán nem könnyű utánozni, és a rendszer 

tökéletesítése még most is folyamatban van. Ezen kívül az emberek, különösen a beteg 

emberek igénylik a személyes találkozást az őket kezelő egészségügyi személyzettel, még 

akkor is, ha az intelligens szakértői rendszerünk tudja segíteni a laikus pacienseket a 

számukra optimális táplálkozás megvalósításában. 

Az új metódusokból, algoritmusokból és a szerkesztő kutató munkájából született egy 

táplálkozási-tanácsadó szakértő rendszer, aminek az alkalmazási lehetőségei nagyon nagyok. 

Elérhetővé teszi az életmódhoz és diétetikushoz kapcsolódó szakértő tudás széles körben való 

elterjedését, úgy hogy egyben személyre szabott és olcsó, hiszen kihasználja a létező Internet 

és telekomunikációs infrastruktúrát az emberi beavatkozás nélkül.  Ennek a jelentősége az 

alkalmazhatóságában rejlik, a táplálkozás eredményeit ki lehet használni az életmóddal 

kapcsolatos betegségek elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciójában. A megfelelő 

táplálkozással a szív és érrendszeri megbetegedések, daganatok és a cukorbetegség 

kialakulása megelőzhető vagy stagnálása elnyújtható. Ezért a szakértői rendszer pedagógiai 

hasznosítása hozzájárulhat nagyon fontos, egészséggel összefüggő szociális szintű problémák 

csökkentésében és megoldásában. 

A jelenlegi rendszer és kutatás magába foglalja a fejlesztés lehetőségét. A kidolgozott 

szempontrendszerek tökéletesítése, a fogalmak még pontosabb definiálása és hierarchizálása 

mindig aktuális feladat lesz. További lehetőség az egyéb betegségekben szenvedők körében 

való elterjesztés. Hátra van még az ő dietetikai szükségleteinek meghatározása és rendszerbe 

foglalása, és ezzel párhuzamban az új betegségcsoportok használati igényének felmérése. 

Szintén kutatás, fejlesztés tárgya lehet a dietetika szempontjából laikus egészségügyi 

szakemberek – orvosok, ápolók, védőnők, stb. – valamint dietetikusok megkeresése, és az ő 

igényeiket figyelembe vevő változatok kidolgozása, hogy hivatásukat minél magasabb szinten 

tudják végezni.  

Ezen túlmutatva a rendszer lehetőségei adottak egyéb tudományterületek befogadására, és 

együttes alkalmazására. Ilyen diszciplina lehet a jövőben a sporttudomány, ahol szintén az 

egyéni mozgás és edzésterv megvalósítására nyílhat lehetőség. Sőt ennek legmagasabb 

szintjén is – az élsport, versenysport területén – alkalmazható lenne a megfelelő, adaptált 

tudásbázis leírása után. 
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7.2.2. Dietetikai fejlesztések 
 
 
Nyersanyag adatbázis  

Fejlesztését elsősorban az USDA Nemzeti Tápérték Adatbázis alapján végeztük el. Hazai 

viszonyokhoz is igazítottunk (pl.: beszerezhető nyersanyagok), de nem szűkítettük le teljesen, 

meghagyva a lehetőséget a szoftver az esetleges nemzetközivé tétele érdekében. Ezzel a 

rendszerrel a hazai piacon a legnagyobb elemszámú alapanyag-adatbázissal rendelkező 

magyar nyelven is (angolul is) működő szoftvert hoztuk létre.  

 

Recept adatbázis  

Kialakítás alapjául a főiskolai tankönyvek ismereteit használtuk. Az ontológia fejlesztésnél a 

fogalmak részletes leírásával tulajdonképpen reprodukáltuk a tankönyvek tartalmának jelentős 

részét, igaz a hagyományostól eltérő rendszerezési elv szerint. A fogalmak vizsgálatánál nem 

azok hierarchiában elfoglalt helyét vettük alapul, hanem azokat a feltételeket, amik szerint 

eldönthető, hogy egy adott dolog a fogalom tárgykörébe tartozik vagy sem. Első lépésként 

meg kellett találni azt a legáltalánosabb építőelemet, amely az összes csoportosítási szempont 

közös alapja lehet. Vélelmeztük, hogy ennek az alapelemnek a hiánya miatt nem tudják ellátni 

teljeskörűen a feladatukat az eddig létrehozott táplálkozási tanácsadó rendszerek (CAMP, 

PRIMS, CAMPER, DietPal, MIKAS, PIPS, MenuGene). Az előzőekben hiányolt építőelemet 

komponens néven definiáltuk.  A komponens fogalma az étel fogalmával partitív viszonyban 

áll: benne van, része annak. Ezt figyelembe véve, egyszerűbbé vált az ételek tulajdonságainak 

rendszerezése, lehetővé vált eldönteni, hogy egy alapanyag, vagy technológiai művelet 

helyettesíthető-e egy másikkal, és végső soron a komponensek száma, és hierarciában 

elfoglalt helye eldöntheti a recept nehézségi fokát is. 

 

Technológiai műveletek 

Új szemlélettel kellett feldolgozni, és rendszerezni. Az eddigi időbeni sorrendiség nem 

alkalmas az ontológiai rendszerbe foglalásra – noha az emberi logika e szerint értelmezi, és 

kezeli az átfedéseket (pl.: szeletelés lehet előkészítő és befejező művelet is egyben). 

Használhatóbbnak találtuk technológiai műveleteket olyan módon rendezni, hogy milyen 

hatással lehetnek az étel különféle igényekhez illeszthető tulajdonságaira. Elsőként meg 

kellett határoznunk az igényeket és ehhez illeszteni az ismert technológiai műveleteket. Itt 
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abba a problémába ütköztünk, hogy szinte végtelen azon lehetőségek száma, ami alapján meg 

lehet határozni egy műveletet. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a különféle műveleteket 

csak koncepciók formájában érdemes megadni, és ha az ontológia tartalmazza az adott 

igények kielégítésére szolgáló nyersanyag fajtáit, valamint ismeri a mennyiségi egységeket, 

akkor a genetikus algoritmusnak képesnek kell lennie arra, hogy konkrét példányokat 

generáljon ezekből az adatokból. (Pl.: a tejfölös habarás végpontnak tűnhet, noha csak 

koncepció. A tényleges megvalósítása végtelen esetet tartalmazhat, pl.: 20%-os tejföl+BL55-

ös búzaliszt, 20%-os tejföl+kukoricaliszt, 12%-os tejföl+graham liszt, stb.) 

 

Harmonizálási szabályok  

Ezen az eddig még csekély mértékben megfogalmazott tételeket értjük, amelyekkel egy étlap 

nem csak a numerikus paraméterek kielégítésére alkalmas, hanem az ízlés és logika 

követelményeinek is megfelel. Először megfogalmaztunk néhány általános irányelvet az 

érzékszervi tulajdonságokra, a technológiai műveletekre, a komponensek előfordulási 

gyakoriságára (lóugrás szabály), az ízlésre, és hagyományokra, amit a hierarchia alapján 

valamint a relációkkal a rendszer értelmezni tud. Majd folytattuk a leginkább hiányos terület 

fejlesztésével, az érzékszervi tulajdonságok harmonizálásának finomításával. Erre nézve egy 

teljesen új rendszert, az organoleptikai index rendszerét dolgoztuk ki, amely pontszámok 

rendszerén keresztül, a fitnesz függvény alkalmazásával választja ki az alkalmas egyedeket az 

étlapra történő beillesztéshez. 

 
 
 

7.2.3. A tanácsadó szoftver bemeneti és kimeneti oldala 
 
 
Bemeneti oldal 

A szoftver fejlesztése szempontjából igen fontos, hogy megismerjük az adott felhasználó 

táplálkozási szokásait, annak érdekében, hogy ténylegesen az ő számára legmegfelelőbb 

étlapot generálja a program. A táplálkozási szokások nem kizárólag az antropometriai 

státuszra (testmagasság, testtömeg, derék- és csípőkörfogat, stb.), illetve a tápláltsági állapotot 

jelző biokémiai paraméterekre (szérum hemoglobin szint, vércukorszint, koleszterinszint, stb.) 

vonatkoznak, hanem a paciens igényére, étkezési ritmusára, a szokásrendjére.  Ha lehetővé 

akarjuk tenni, hogy a fejlesztett szoftver képes legyen megítélni a felhasználó jelen 

táplálkozási szokásait akkor elengedhetetlen, hogy erre vonatkozó input felületet is 
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létrehozzunk. Természetesen a táplálkozási szokások bevitelével és a táplálkozási 

anamnézislap kitöltésével kaphat csak részletekre kiterjedő, komplex étrendi tanácsokat, 

étlapokat a kliens.  

Megbízható kötetlen interjúztatást végző szakértői rendszer jelenleg nem áll rendelkezésre, és 

nem is célunk ennek kifejlesztése, tehát ez a technika nem jöhet szóba. Ahhoz, hogy 

szakember segítségével történjék az adatfelvétel, szintén nem érnénk el eredeti 

célkitűzésünket, hiszen az egy betegre jutó dietetikusok létszáma még a kórházakban is kevés.   

A legtöbb tanácsadó szakember kórházakban, vagyis a fekvőbeteg ellátás területén dolgozik, 

és csak kevesen vannak, akik egyéb szférákban tudnak elhelyezkedni. A dietetikusok 

munkakörülményeinek vizsgálatára az utóbbi években több kutatás is irányult és ez alapján 

kedvezőtlen tény figyelhető meg. (Henter és mtsai 2003/a; Henter és mtsai 2003/b; Henter 2008; Kubányi és mtsai 2008) 

Az Internet adta kommunikációs csatornával arra is kell számítani, hogy egyszerre nagy 

létszámú igénybevétel történik, tehát a humán szakértők foglalkoztatása nem megvalósítható.  

Ezzel szemben a strukturált forma, vagyis a táplálkozási anamnézislap már jól alkalmazható 

hálózati körülmények között is. A felhasználói felületen jól és dekoratívan is megjeleníthetők 

a kérdések, legördülő sávval a válaszok is egyértelműen megadhatók. A felhasználók 

általában jól tudják kezelni ezeket az oldalakat. Ezen kívül nagy előnye, hogy az étrend 

összeállításhoz számos egyéb kérdést is tartalmazhat, amely az egyénre szabhatóság feltétele.  

A recall típusú vizsgálat rövidtávra ad keresztmetszeti képet. Előnye, hogy viszonylag gyors 

és egyszerű, tehát nagyobb populáció esetén is jól alkalmazható. Sajnos az individuális 

megbízhatósága változó. Ez függ az érintett személy életkorától, mentális állapotától, 

kitöltésben való motiváltságától, és nem utolsó sorban a visszaemlékezés időtartamától. 

Az FFQ vizsgálatból megbízható adatokat lehet nyerni hosszú távra is, lehet belőle akár 

évszakra vagy egész évre vonatkoztatni a táplálkozási szokásokat. A kérdőív megbízhatósága 

nagyban függ az élelmiszer lista összetételétől és hosszától. A módszer alkalmas egyéni 

értékelésben és kifejezetten jól alkalmazható populációs vizsgálatok elemzésére, mivel jól 

összehasonlítható és elemezhető. (Szűcs 2009) 

Mindezek után jogosnak találjuk, hogy bemeneti oldalunkon mind táplálkozási napló 

vezetésére, mind táplálkozási anamnézislap kitöltésére adunk lehetőséget, hiszen az egyéni 

igényektől függ, hogy a lehetséges kimeneti oldalon mire van szüksége a felhasználónak. 

Értelemszerűen, aki csak a jelen táplálkozása megítélésére vágyik, elegendő a 3 napos 

táplálkozási naplót kitöltenie, de ha a teljes tanácsadásra igényt tart, akkor az anamnézist is fel 

kell töltenie személyes adataival. 
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Kimeneti oldal 

Az eddigi rendszerek kimeneti oldala meg sem közelítette az új fejlesztésű szoftver 

komplexitását. Némelyek képesek több fogásos ebédek összeállítására, vagy a három 

főétkezés ajánlására, vagy maximum 5 napos étrendre javaslatot tenni. Ezek azonban a 

harmonizálási szabályokat és az ésszerűség szabályait teljesen figyelmen kívül hagyják. A 

dietetikai tanácsadó rendszer másik jelentős előnye, hogy a generált étrend a legjobban tudja 

követni a személyre szabott igényeket, mivel bemeneti oldala több lépcsőt, ill. lehetőséget 

tartalmaz. A kimeneti oldal felülete talán kevésbé dekoratív, mint a többi szoftver esetében, 

de ennek grafikai fejlesztése másodlagos szempont volt számunkra. Sokkal inkább szakmai, 

mint piaci szempontok alapján történt a fejlesztés. Természetesen az oldalak díszítése, távlati 

céljaink között azért szerepel. 
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8. Következtetés 
 
 
Az Étrendtervező Dietetikai Tanácsadó Szoftver fejlesztő és kutató munkája során számos 

tudományági újdonság került megfogalmazásra illetve kifejlesztésre. Táplálkozástudományi 

szempontból hasznosítható új eredmények: 

 

1. Olyan szakértői tanácsadó rendszer lett kifejlesztve, amely példanélküli 

pontossággal veszi figyelembe az egyéni felhasználó igényét, a korszerű dietetikai 

irányelveket étrendtervezéskor, és mindezek mellett a kimeneti étlap a józanész 

szabályainak megfelelő menüket tartalmaz. 

2. Megteremtettük a hazai piacon a legnagyobb elemszámú és legrészletesebb energia 

és tápanyag értékeket tartalmazó alapanyag-adatbázissal rendelkező magyar nyelven 

is (angolul is) működő szoftvert. 

3. Újszerűsítettük a receptek csoportosításának rendezőelveit. Új szempontként az 

ételcsoportok fogalmának meghatározásánál – nem az ételsorban elfoglalt helyét, a 

felhasznált nyersanyag fajtáját, hőkezelési módot vagy éppen a sűrítési technológiát 

alkalmaztuk, hanem – megadtuk azokat a szükséges és elégséges feltételeket, amik 

szerint eldönthető, hogy egy recept az adott ételcsoport fogalomkörébe tartozik vagy 

sem. Ezzel vált csak lehetővé az informatikai adaptálás, és az informatikai fejlesztés. 

4. Komponensként definiáltuk azt a legkisebb egységet, amely az összes receptnél az 

ételcsoportosítási szempont közös alapja lett. A komponens fogalma az étel 

fogalmával partitív viszonyban áll, így lehetővé vált az ételek tulajdonságainak 

rendszerezése, megoldódott a technológiai műveletek egymással való helyettesítése, 

valamint a receptek nehézségi fokának eldöntése. 

5. Hierarchizáltuk a technológiai műveleteket új szempontrendszer szerint. A meglévő 

sorrendiség helyett a speciális igényekhez való alkalmasságuk tekintetében vettük őket 

számításba. Tehát meghatároztuk, hogy melyik technológia milyen diétás és 

organoleptikai igények kielégítésére alkalmas, és ebből adódóan mikor helyettesítheti 

egyik a másikat. 

6. Létrehoztuk a technológiai koncepció fogalmát, amely az intelligens rendszer 

szempontjából alapvető volt az algoritmusok működtetéséhez. A technológiai 

koncepción azt értjük, hogy a művelet végrehajtásához nem adjuk meg a pontos 

alapanyagok listáját, csak a csoportjait, esetleg alcsoportjait. Így az algoritmus az 
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igényekhez legjobban alkalmazkodó változattal fogja javasolni az étel elkészítését, a 

létrehozva az egyedi példányokat.  

7. Megfogalmaztunk alapvető harmonizálási szabályokat, amelyek a gyakorlatban 

ugyan részben már használatosak voltak, de teljes kidolgozásuk ez idáig nem történt 

meg. A szabályok étkezésen belül ételekre, egymást követő főétkezésekre, egymás 

utáni napokra és 1 hét, 10 vagy 30 nap összességében alkalmazandók. A 

nyersanyagok, komponensek felhasználásánál az összetett szénhidrát tartalmú 

főétkezések szabályrendszerét „Lóugrás-szabálynak” neveztük el. 

8. Az organoleptikai index alkalmazásával megteremtettük annak az egyedüli 

lehetőségét, hogy a tanácsadó rendszer a józanész szabályainak megfelelő, harmonikus 

menüket generáljon. Itt a nyersanyagok, ételek, sőt a technológiai műveletek hatása is 

érzékszervi tulajdonságok adott szempontjai alapján kap egy számított átlag értéket, 

amelyet fitness függvény alapján választ a program jónak, és választ be a generált 

menübe, vagy vet el.  

9. Elsőként történt felmérés a tervezett szoftver felhasználói igényeinek előzetes 

felmérésére a nem fertőző krónikus betegek körében. Mivel bizonyos betegségek a 

népességet más-más mértékben érintik, ezért tudományos szempontból érdekesnek 

bizonyult, hogy szignifikánsan eltérő igényekkel rendelkezik egy adott betegségben 

szenvedő a másik betegségcsoport valamelyikében szenvedőhöz képest. Tehát az 

ellátás területén különböző technikával kell megközelíteni, a betegeket, hogy az 

elégedettségüket elnyerjük. 
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9. Összefoglalás 
 
 

A mesterséges intelligenciával működő dietetikai tanácsadó rendszer több tudományág 

területének ötvözésével jött létre. Célunk egy olyan szakértői tanácsadó rendszer kifejlesztése 

volt, amely példanélküli pontossággal veszi figyelembe az egyéni felhasználó igényét, a 

korszerű dietetikai irányelveket, és mindezek mellett a kimeneti étlap a józanész szabályainak 

megfelelő menüket tartalmaz.  A dietetikai szakmai tudás eddigi rendszerének hiányosságait 

az étlaptervezés lehetséges szempontjainak új értelmezésével, a nyersanyag adatbázis 

bővítésével, a recept adatbázis részbeni automatizálásával, a technológiai műveletek 

koncepcionális értelmezésével, a harmonizálási szabályok megfogalmazásával és rendszerbe 

foglalásával kívántuk megoldani. Ehhez új fogalmakat és rendszerezési módszereket 

fejlesztettünk ki: komponens fogalma, lóugrás szabály, organoleptikai index, technológiai 

koncepció. Mindezek megvalósítása, és használhatósága érdekében új informatikai módszerek 

kifejlesztése történt meg, a szükségleteknek megfelelően. 

Ezen felül, piaci igényeket is kielégítő szoftvert akartunk létrehozni, amelyet a felhasználók 

nagy elégedettséggel alkalmaznak. Ennek érdekében elsőként végeztünk igényfelmérést a 

nem fertőző krónikus betegek között, és ez alapján, illetve ezt figyelembe véve dolgoztuk ki 

szakértői rendszerünket, amelyek ellátnák tanáccsal a pacienseket, laikus felhasználókat – 

orvosok, ápolók, stb. - és támogatnák a dietetikus szakemberek munkáját. Hipotéziseinket a 

nem, az életkor, a betegségcsoport, és a használati forma szerint elemeztük 6 pontban 

(használati forma, információ mélységi igénye, fizetési hajlandóság mértéke, hitelesség 

garanciájának fóruma, anamnézis kitöltésére szánt idő, válasz kézhezvételére szánt várakozási 

idő). Összefoglalva elmondható, hogy a nem, az életkor és a választott használati forma (Web, 

CD, Szakdolgozón keresztül) nem befolyásolja szignifikánsan a tanácsadó rendszer 

használatát. Ezzel szemben a munkavégzés típusa és főleg a szenvedett betegség fajtája 

jelentős befolyással bír a felhasználás tekintetében. 
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