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Bevezetés 

Magyarországon napjainkban nem szűk réteget képvisel azon 

családok összessége, melyben az egy főre jutó jövedelem alapján a 

valódi szegénység már joggal feltételezhető. A jövedelemviszonyok-

ra és a munkanélküliség gazdasági évenkénti relatív gyakoriságára 

vonatkozóan rendelkezésre áll a tudományos elemzéshez háttéranya-

gul szolgálható közlemény (KSH, 2005; 2006, 2007). A valódi sze-

génységre vonatkozó becslések többsége azonban megbízhatatlan, 

vagy a tudományos elemzésben azért nem használható, mert a mód-

szer és a forrás pontos megjelölés nélkül készült szóbeli közlés. Az 

elektronikus médiában szinte heti gyakorisággal hallható „adat”, 

amely szerint a szegénység következményei Magyarországon az is-

koláskorúak 15-30%-át érintik. Az adatok, még ha megalapozottak 

is, nem függetlenek a becslés (de főleg a közlés) céljától. Például: a 

Magyar Köztársaság Országgyűlésének plenáris ülésén (melyet egy 

országos TV csatorna egyenesben közvetített), 2006 tavaszán, né-

hány perc időkülönbséggel elhangzottak tanúsága szerint: 

- „250 ezer iskolás gyermek éhezik” (kormánypárti becslés), 

 - „350 ezer iskolás gyermek éhezik” (ellenzéki becslés). 

 A 100 ezer fő differencia azonban olyan nagy különbség, 

hogy egyszerre a két becslés eredménye nem is lehet igaz. Amennyi-

ben a valós gyakoriság jobb esetben a kettő között van, a társadalom 

bizonyítványa akkor is egyértelműen elégtelen, hiszen ez azt jelenti, 

hogy valamilyen szinten minden 5-6. magyar általános iskolás gyer-

mek érintett e súlyos kérdésben. Nem csoda, hogy e riasztó arányt 

nyomtatásban nem adják közre az adatközlők. 

 A szegénység következményeiként is értelmezhető növeke-

dési és fejlődési hatások alapján a gyermekorvosok „kemény adato-

kat” szolgáltattak. Bizonyított (Gács, 1984; de Onis és Blossner, 

1997) az, hogy tartós a malnutritio következtében mérhetően válto-

zik: 

 a/ a testméretek és a testarányok korfüggő növekedési mintá-

zata, sebessége és tempója, 

 b/ a csontfejlődés menete és 

 c/ a biológiai érettség kialakulásának időpontja. 

 A humánbiológusok a fentieket kiegészítették azzal, hogy a 

tartós malnutritio következtében lassul a motorikus fejlődés és jelen-

tősen csökken a habituális fizikai aktivitás is (Spurr, 1990; Popkin et 
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al., 1996; Malina et al., 1998). Több megfigyelés utal arra is, hogy a 

gyermekkori malnutritio fokozott kockázatot jelent a fiatal felnőtt-

kori obesitas kialakulására is. 

 

 Célkitűzés 

 A hosszmetszeti elemzés célja összehasonlítani a rendszeres 

fizikai aktivitás és a tartós malnutritio azon hatásait, amelyek a gyer-

mekek szomatikus fejlődésének jellemzőivel, a testösszetételt leíró 

becslésekkel és a motorikus próbák eredményeivel megbízhatóan 

számszerűsíthetők. 

 Célkitűzésünket a következő kérdések megválaszolásával kí-

vántuk megvalósítani: 

1. Van-e humánbiológiai különbség a vizsgált három minta (nor-

mál osztályban tanuló, testnevelési osztályos és szociálisan tá-

mogatott) testméretei, testösszetétel és motorikus jellemzői kö-

zött vizsgálatonként? 

2. Van-e humánbiológiai vagy statisztikai különbség a három 

minta kinantropometriai jellemzőinek korfüggő fejlődésmene-

tében? 

3. Milyen mértékben változik a differenciák mintázata, ha a szo-

matikus és a motorikus fejlődésmenetet egy-egy összevont mérő-

számmal jellemezzük? 

 

 Anyag és módszerek 

 Az antropometriai és a motorikus teljesítmény vizsgálatot 

2005 és 2008 között végeztük Budapesten, Miskolcon, Nyíregyhá-

zán, Szigetszentmiklóson és Győrben. Az első vizsgálatban 652 tanu-

ló adatait rögzítettük. Ez a létszám vizsgálatonként csak kismérték-

ben változott, de a végleges elemszám a hiányzás, az iskolaváltás, a 

településről való elköltözés, az antropológiai besorolás stb. következ-

tében 2008-ra jelentősen csökkent. A 8 adatfelvételt magában fog-

laló, végleges statisztikai feldolgozást összesen csupán 400 tanulónál 

végezhettük el. A vizsgálat szervezésekor és végrehajtásakor a meg-

jelenése óta részleteiben már többször módosított Helsinki Nyilat-

kozat előírásait (önkéntesség a vizsgált gyermek részéről, a szülő 

írásbeli beleegyező nyilatkozata, az anonimitás, az igény szerinti 

eredményközlés stb.) tartottuk szem előtt (WMA, 1996). Mivel vizs-

gálatunk deklaráltan non-invaziv, a területileg illetékes, vagy az in-
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tézményi Tudományos Etikai Bizottság hozzájárulásának beszerzése 

nem volt szükséges. 

 A vizsgáltak csoportba rendezésekor a gyermekek naptári 

életkora mellett (az első adatfelvétel alkalmával a DCK < 7,51) a 

minták teljes függetlensége volt a meghatározó vezérlő elv. A 400 

gyermeket három csoportba rendeztük, de egy gyermek csak egy 

csoportba került besorolásra. 

 1. A normál (a továbbiakban: G1) csoportba soroltuk azokat 

a gyermekeket, akik nem jártak testnevelési osztályba és a vizsgálat 

időtartama a család nem kapott szociális támogatást (n = 175). E 

mintában a vizsgáltak fizikai aktivitását csak az órarend szerinti test-

nevelés órák jelentették. Az iskolán kívüli, rendszeres fizikai aktivi-

tás gyakorisága a mintában értelmezhetetlenül kicsi volt. Ez a cso-

port tehát az elnevezés ellenére lényegében hipoaktív. 

 2. A testnevelési osztályos (G2) csoportba kerültek azok a ta-

nulók, akik a beiskolázást követően minden tanévben testnevelési 

osztályban folytatták tanulmányaikat (n = 115). A testnevelési osz-

tályba sorolás alapja (szélsőségként: az iskolák által meghatározott 

felvételi követelményeknek való megfelelési rangsor, vagy előzetes 

tesztelés nélküli beiskolázás, csupán a jelentkezési sorrend alapján) 

településenként különböző volt. A testnevelési osztályosok tekinthe-

tők fizikailag aktívabbnak, bár ők sem sportolók. Heti rendszeres fi-

zikai aktivitásuk, a kötelező délutáni foglalkozásokkal együtt: 7×45 

perc. 

 3. Szociálisan támogatott csoport (a továbbiakban: támoga-

tott, G3, n = 110). A szociális támogatás 5 kritériumát még napjaink-

ban is a 13 évvel ezelőtt elfogadott, de érvényes törvény (1997/31. §) 

határozza meg. Ezek: 

 - munkanélküli segély, 

 - szociális segély, 

 - gyermekét egyedül nevelő szülő, 

 - háromnál több gyermek a családban, 

 - tartósan sérült vagy beteg gyermek a családban. 

 Az antropometriai jellemzés során szakirodalmilag elfoga-

dott humánbiológiai technikákat alkalmaztunk. A konstitúciót a Con-

rad (1963) által bevezetett metrikus és plasztikus index-párral jelle-

meztük. A tápláltsági állapot becslésére kiszámoltuk a testtömeg in-

dexet, a relatív testzsírtartalmat és a sovány testtömeget. A biológiai 
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fejlettséget a naptári és a morfológiai életkor különbségével minősí-

tettük. 

 Csoportjaink motorikus teljesítményét a 30, futás, a helyből 

távolugrás, a kislabda hajítás, a 400m futás, valamint a 12-perces-

járás-futás próbában elért eredményekkel, valamint a Szabó (1977) 

javaslatai szerint meghatározott pontszámokkal minősítettük. 

 A konvencionális leíró és összehasonlító statisztikák mellett 

a korfüggő változások meredekségének (sebességének) különbségeit 

a standardizált béták összehasonlítása után minősítettük. 

 

 Eredmények és megbeszélés 

 ▪ A csoportosítási szempontoknak nem volt hatása a testma-

gasság mintánkénti növekedési sebességére, de a szociálisan támoga-

tott gyermekek minden megfigyelési időpontban szignifikánsan ala-

csonyabbak voltak. A statisztikai valószínűségek alapján a termet kö-

vetkezetes különbségében a genetikai hatásokat kizártnak tekintjük, a 

következetes differenciát a környezeti retardáló hatásaként értelmez-

zük. 

 ▪ A vizsgált mintában a legnehezebbek a normál csoportba 

sorolt tanulók, akiknél a testtömeg növekedési sebessége is a legna-

gyobb, de a szociálisan támogatott vizsgáltjaink testtömege is gyor-

sabban nőtt, mint a testnevelési osztályosoké. A tömeg csoporton-

kénti különbségei és eltérő növekedési sebessége alapján meglapo-

zott következtetést nem vonhatunk le, ez csak a tápláltsági állapot 

változása ismeretében lehetséges. A testnevelési osztályosok kisebb 

tömege megítélésünk szerint szelekciós hatás. 

 ▪ A testnevelési osztályosok testtömeg indexe szignifikánsan 

és következetesen kisebb, mint a másik két mintáé. A BMI évenkénti 

növekedése a normál és a szociálisan támogatott csoportban statiszti-

kailag egyforma és korfüggő növekedése értékelhetően meredekebb, 

mint a testnevelési osztályos mintában. A testtömeg index alapján a 

tápláltsági állapot csak nagy hibával becsülhető, az index és a naptári 

életkor függvényében a relatív testzsírtartalom nem számítható. 

 ▪ A relatív testzsírtartalom a normál és a szociálisan támoga-

tott mintában statisztikailag egyforma és jelentősen nagyobb volt mint 

a testnevelési osztályban tanulóké. A zsírakkumuláció sebességében 

viszont nem volt differencia az összehasonlított csoportok között. A 

G1 és a G3 csoportban a túlsúlyos és elhízott fiúk relatív gyakorisága 
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a humánbiológiai és az egészség alapú megítélés szerint is nagy és 

kismértékben nagyobb mint más, de időben releváns hazai minták-

ban. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a testnevelési osztályosok 

depózsír tartalma is értékelhetően nagyobb, mint 25-30 évvel koráb-

ban jellemző. Pozitív eredménynek minősítjük azt, hogy a termet, a 

testtömeg és a relatív testzsírtartalom együttes megítélése alapján a 

testnevelési osztályosok sovány testtömege nagyobb és az LBM nö-

vekedése bizonyítottan gyorsabb is. A G1 és a G3 csoportba tartozó 

gyermekek testösszetétele viszont már a vizsgálat kezdetén is kriti-

kusnak minősült. A depózsír mennyiség gyors növekedése alapján ez 

utóbbi két minta megítélésünk szerint már veszélyeztetett. A gyors 

zsírakkumuláció a hipoaktív életmódjukkal és az egészségtelen táp-

lálkozásukkal egyaránt kapcsolatban van, vagyis ez a differencia is 

környezeti hatás eredménye. 

 ▪ Az összehasonlított csoportok növekedési típusa és a mor-

fológiai alkat korfüggő változása a hioaktív – aktívabb összehasonlí-

tásban különböző, annak ellenére, hogy az abszolút értékek közötti 

differencia csak mérsékelt. Megegyezően a hazánkban még mindig 

bizonyítható nemzedéki változás ismert következményeivel, vizsgált-

jaink kissé nyúlánkabbak, mint az egy generációval korábban felmért 

kortársaik, de csont-izomrendszeri fejlettségük csak látszólag hason-

ló. A depózsír növekedési típust torzító hatásainak kikapcsolása után 

viszont a két hipoaktív minta megítélése már egyértelműen leptomorf 

és hipoplasztikus. A test zsírtartalmával korrigált plasztikus index 

növekedési sebessége a G2 mintában szignifikánsan nagyobb, mint a 

hipoaktívakéban. Ez utóbbi két csoportban a növekedési sebességek 

statisztikailag egyformák. A fizikailag aktívabb mintában a szekulá-

ris trend egyértelműen negatív következményei tehát bizonyíthatóan 

kisebbek. A korábbi tapasztalatoktól elétérően, a testnevelési osztály-

ba sorolást megelőző (nem morfológiai alapú, hanem motorikus) sze-

lekciónak azonban nem volt hatása a morfológiai alkatra, de a rend-

szeresebb testnevelésnek igen. A G2 csoportban a testi felépítés met-

rikus indexszel jellemzett nyúlánkságának a fokozódása ugyanis ér-

tékelhetően kisebb volt, mozgatórendszeri fejlődésük pedig szignifi-

kánsan gyorsabb volt mint a másik két mintában. 

 Vizsgáltjaink testi felépítésére, testösszetételére és e jellem-

zők naptárikor-függő változására vonatkozó hipotéziseink fenntartás 

nélkül tarthatók. 
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 ▪ A 30m futás próbában mért időeredmények átlaga minden 

alapú megítélés alapján egyforma volt a két hipoaktív mintában. A 

testnevelési osztályosok teljesítménye mind a nyolc megfigyelési 

időpontban jobb volt, de az emelt szintű (lehet, hogy csak nagyobb 

mennyiségű) testnevelésnek nem volt hatása az időeredmények vál-

tozási sebességére. A teljesítmények megítélése nem egyértelmű. A 

G1 és a G3 csoportba sorolt fiúknál a futási idők jelentősen elmarad-

tak a megjelölt viszonyítási értékektől. Azonban a testnevelési osztá-

lyosok eredményei sem átlagon felüliek, ugyanis megegyeznek a 70-

es években a normál osztályokban tanulókéval. „Edzéshatás” tehát 

náluk sem feltételezhető, de a koordináció javulása minden szem-

pontból értékelendő különbségeket eredményezett. Sajátos, a koráb-

biaktól eltérő és egyben a gyakorlatlanságot tükröző eredményünk 

az, hogy a gyorsaság fejlődése 7-11 éves kor között még a G2 cso-

portban sem lineáris, hanem inkább exponenciális, azaz a növekvő 

életkor függvényében a változási sebesség csökken. 

 ▪ A helyből távolugrás és a kislabda hajítás próbában kapott 

csoportonkénti differencia mintázatok és változási sebességek azonos 

biológiai tartalmat hordoznak. Ez abból is ered, hogy a jó eredmény 

mindkét próbában hasonló képességeket feltételez. A testnevelési 

osztályosok átlagai már a vizsgálat kezdetén is jobbak, a teljesítmény 

növekedés sebessége náluk nagyobb. A hipoaktív csoportokban e két 

próba átlagos minősége gyakorlatilag nem is értékelhető. 

 ▪ Hasonló következtetést fogalmazhatunk meg az állóképes-

séget minősítő próbák vizsgálatonkénti középértékei és változási se-

bességei alapján is. A Cooper-próbában még a testnevelési osztályo-

sok teljesítménye sem volt jobb, mint a hipoaktívaké. 

 ▪ Az összességében nagyon mérsékelt motorikus teljesítőké-

pesség több kérdést is felvet. Az első az, hogy a G1 és a G3 csoport 

testösszetétel és motorikus teljesítmény-jellemzőin lényegében nem 

csodálkozhatunk, hiszen azok egymással szoros kapcsolatban vannak 

és az iskoláskort megelőző hipoaktivitásuk következményei is. Ezt 

vitathatatlanul bizonyítják a kiindulási átlagok, melyek egy normál 

aktivitású mintához viszonyítva közel egy éves elmaradásról tanús-

kodnak. 

 ▪ Nem kedvezőbb a fizikai teljesítőképesség megítélése ak-

kor sem, ha nem a direkt mérőszámokat, hanem az eredményekhez 

társítható pontszámok összegét tekintjük a minősítés alapjának. Ezek 
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az összehasonlítások arra utalnak, hogy a két hipoaktív csoportban a 

korábbiakban csupán a spontán fejlődésnek nevezett teljesítmény-kü-

lönbség sem alakult ki. A fejlődésvizsgálatokban ugyanis még a kor-

függő stagnálás is mindig visszafejlődést (lemaradást, retardációt) je-

lent. A bizonyított és általános (tehát nemcsak egy-egy tulajdonságot 

érintő) fizikai teljesítmény csökkenés felveti az iskolai testnevelés 

tartalmi reformjának a halaszthatatlanságát és a testnevelést oktatók 

képzési törzsanyagának a bővítését is. Amennyiben a tanítóképzés 

egyik deklarált célja az, hogy a végzettek testnevelést is taníthatnak, 

az alapvető mozgásformákat és az alkalmazható eszközöket meg kel-

lene ismerniük. 

 A motorikus teljesítmények változására vonatkozó null és 

kutatási hipotéziseink tarthatók. 

 ▪ A fizikai aktivitás és a biológiai fejlődés kapcsolatát mun-

kánkban a naptári és a morfológiai életkor különbségeivel, továbbá a 

két koradat változási sebességével jellemeztük. Ebben az elemzésben 

alapvetően két viszonyítási alap állt rendelkezésünkre. Amennyiben 

az idő függvényében kialakult koradat differenciákat a b = 1,00 vál-

tozási sebességhez (ez a naptári kor növekedésének szükségszerű 

iránytangense) viszonyítjuk a minták közötti különbségek mérsékel-

tek, de bizonyíthatók. A biológiai alapú koradat (a morfológiai élet-

kor) változási sebessége azonban mintánként jelentősen különböző. 

Eredményeinket úgy értelmezzük, hogy a normál fejlődésmenethez 

szükséges fizikai aktivitás a szomatikus fejlődés menetét valóban 

nem változtatja meg, de a tartós hipoaktivitás bizonyítható növekedé-

si és fejlődési retardációt eredményez. A négy év alatt kialakult mor-

fológiai és kronológiai életkor különbség a fizikailag aktívabb és hi-

poaktív összehasonlításban jelentősen nagyobb, mint a G1 – G3 ösz-

szehasonlítás eredményeként számított. 

 Az első fejezetben megfogalmazott null és kutatási hipo-

téziseink csak részben tarthatók. 

 ▪ A vizsgálati periódus négy éve alatt szociális támogatásra 

szoruló családokban nevelkedő gyermekek szomatikus és motorikus 

fejlődésében nem csupán mérhető, hanem egyszerű statisztikai mód-

szerekkel bizonyítható is volt az elmaradás. A G3 csoportba sorolt 

gyermekek jellemzőinek középértékei következetesen az elemzett 

méret vagy jelleg normális eloszlásának azon harmadában voltak, 

melyet valamilyen megfontolás alapján már figyelmeztetőnek (né-
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hány esetben kritikusnak) kell minősítenünk. Ez a változónként csak 

mérsékelt vagy esetenként nem is bizonyítható különbség az alkal-

mazott összevont mérőszámokban lényegében összeadódott. A ta-

pasztalt retardáció okaként eredményeink ismeretében egyetlen kör-

nyezeti hatás nem jelölhető meg, de véleményünk szerint a minőségi 

malnutritio következményei nem vitathatók. 

 A disszertáció zárásaként és következtetéseink összefoglalá-

saként idézünk két gondolatsort: 

„Tanulság, hogy a tanuló vigyázzon az egészségére, hygienikus éle-

tet éljen, kellő mértékben űzzön testgyakorlást s akkor az elméleti tu-

dást is könnyebben elsajátítja.” 

„A magyar nép rossz egészségi viszonyainak – a kedvezőtlen megél-

hetés mellett – egyik főoka az, hogy a nagy közönség nem tudja, ho-

gyan kell hygienikusan élni. Ennek azonban nem a nép az oka, ha-

nem a vezetőség. A közönséget oktatni kell. Eddig ebben az irányban 

vajmi kevés történt.” 

A disszertációban összefoglaltak és az idézet tartalmai azo-

nossága nem vitatható. Ami elgondolkoztató az, hogy az idézett mon-

datokat Király tanár úr 1925-ben (!) írta le antropo-fiziológiai vizs-

gálata következtetéseként. 

 
Tudományos közlemények 

A disszertáció témájában megjelent közlemények: 

Mészáros Zsófia, Mészáros János, Uvacsek Martina, Polidoros Pampakas, 

Osváth Péter, Völgyi Eszter, Frenkl Róbert (2007): A szomatikus és 

motorikus fejlődés különbségei 7-11 éves fiúknál – a szocio-ökono-

miai status hatásai. Sportorvosi Szemle, 48: 114-119. 

Zsófia Mészáros, János Mészáros, B. Márta Szmodis, Polydoros Pampakas, 

Péter Osváth, Eszter Völgyi (2008): Primary school child development 

– issues of socio-economic status. Kinesiology, 40: 153-161. 

Mészáros, Zs., Kiss, K., Szmodis, M.B., Zsidegh, M., Mavroudes, M., Mészá-

ros, J. (2009): Effects of attending elevated level school physical edu-

cation in 7-to-11-year-old boys. Acta Physiologica Hungarica, 96: 349-

357. 

  IF: 0,750 

Pampakas P., Mészáros Zs., Vajda I., Vajda T., Zsidegh M., Mészáros J. 

(2010): Prepubertáskorú fiúk testzsírtartalmának és futóteljesítményé-

nek változása. Ciprusi-magyar összehasonlítás. Magyar Sporttudomá-

nyi Szemle, 11: 17-22. 



 10 

Prókai A., Kiss K., Mavroudes M., Pampakas P., Zsidegh M., Mészáros Zs., 

(2008): Depózsír-független teljesítmény-különbségek nem sportoló fi-

úknál. Magyar Sporttudományi Szemle, 9: 20-22. 

Zsidegh Petra, Mészáros Zsófia, Faludi Judit, Pampakas Polydoros, Völgyi 

Eszter, Zsidegh Miklós (2007): Prepubertárs korú fiúk testi és fizikai 

teljesítmény-fejlődésének megítélése egy integrált paraméter alapján. 

Magyar Sporttudományi Szemle, 8: 17-24. 

 

A disszertáció témájához kapcsolódó közlemények: 

Vajda Ildikó, Mészáros Zsófia, Mészáros János, Photiou Andreas, Nyakas É. 

Dóra, Pró-kai András, Sziva Ágnes, Szakály Zsolt, Shuzo Kumagai 

(2007): Activity-Related Changes of Body Fat and Motor Performance 

in Obese Seven-Year-Old Boys. Journal of Physiological Anthropo-

logy, 26: 333-337. 

Vajda, I., Mészáros, J., Mészáros, Zs., Prókai, A., Sziva, Á., Photiou, A., Zsi-

degh, P. (2007): Effects of 3 hours a week of physical activity on body 

fat and cardiorespi-ratory parameters in obese boys. Acta Physiologica 

Hungarica, 94: 191-198. 

  IF: 0,453 

Prókai, A., Mészáros, J., Mészáros, Zs., Photiou, A., Vajda, I. Sziva, Á., 

(2007): Over-weight and obesity in 7 to 10-year-old Hungarian boys. 

Acta Physiologica Hungarica, 94: 267-270. 

  IF: 0,453 

Photiou, A., Anning, J.H., Mészáros, J., Vajda, I., Mészáros, Z., Sziva, Á., 

Prókai, A., Ng., N. (2008): Lifestyle, Body Composition, and Physical 

Fitness Changes in Hungarian School Boys (1975-2005). Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 79: 166-173. 

  IF: 1,106 

Mészáros, Zs., Mészáros, J., Völgyi, E., Sziva, Á., Pampakas, P., Prókai, A., 

Szmodis, M. (2008): Body mass and body fat in Hungarian schoolboys: 

differences between 1980-2005. Journal of Physiological Anthropo-

logy, 27: 241-245. 

Pampakas, P., Mészáros, Zs., Király, T., B. Szmodis, M., Szakály, Zs., Zsi-

degh, M., Mé-száros, J. (2008): Longitudinal differences and trends in 

body fat and running endurance in Hungarian Primary schoolboys. 

Anthropologischer Anzeiger, 66: 317-326. 

Mészáros Zsófia, Zsidegh Miklós, Kiss Kálmán, Mike Mavroudes, Faludi Ju-

dit, Mészáros János (2009): A relatív testzsírtartalom és az állóképes-

ség változása általános iskolás leányoknál. Magyar Sporttudományi 

Szemle, 10: 11-15. 



 11 

Sziva, Á., Mészáros, Zs., Kiss, K., Mavroudes, M., Ng, N., Mészáros, J. 

(2009): Longitudinal differences, in running endurance and body mass 

index – a 25-year comparison. Acta Physiologica Hungarica, 96: 359-

368. 

  IF: 0,750 
Osváth, P., Mészáros, Zs., Tóth, Sz., Kiss, K., Mavroudes, M., Ng, N., Mé-

száros, J. (2009): Physical and physiological performances in 10-

year-old obese boys. Acta Physiologica Hungarica, 96: 475-482. 

  IF: 0,750 
Mészáros János, Mészáros Zsófia, Zsidegh Miklós, Prókai András, Tatár 

András, Osváth Péter (2009): Roma fiúk testi fejlettsége, testzsírtartal-

ma és fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, 10: 17-21. 

 

Egyéb: 

Kiss, K., Mészáros, Zs., Mavroudes, M., B. Szmodis, M., Zsidegh, M., Ng, 

N., Mészáros, J. (2009): Fitness and nutritional status of female me-

dical university students. Acta Physiologica Hungarica, 96: 469-474. 

  IF: 0,750 

 


