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BEVEZETÉS 

 
Elhízás alatt a testzsír mennyiségének felhalmozódását értjük a 

zsírmentes testtömeghez viszonyítva. Az elhízást legáltalánosabban a 

testtömegindex alapján szokták megítélni. Jóllehet a testtömegindex 

meghatározása egyszerű, továbbá értékes indikátor az elhízás 

monitorozására, de hibája, hogy nem tesz különbséget a zsír és zsírmentes 

testtömeg között. Más szavakkal a testtömegindex nem eléggé érzékeny a 

test zsírtartalmának meghatározására, holott az elhízással kapcsolatos 

patológiás elváltozások éppen a felhalmozódott - elsősorban visceralis - zsír  

mennyiségével hozhatók összefüggésbe.  

Az obezitás összetett betegség, amely minden korosztályt és 

szocioökonómiai csoportot érint, beleértve a gyermekeket és a serdülőket is. 

Az elhízás mára már járványos méreteket öltött az egész földön és nagyban 

hozzájárul a táplálkozással összefüggő nem fertőző megbetegedések 

terjedéséhez. Az eddigi kutatások alapján legalább három fő tényező játszik 

szerepet a zsírszövet felszaporodásában az elhízás során; nevezetesen az 

energiabevitel, a fizikai aktivitás és a genetikai hajlam. A gyermek- és 

serdülőkori elhízás feltárásában az előbbieken kívül további szempontokat 

is figyelembe kell venni, amelyekben a szociális, kulturális, családi, 

pszichológiai tényezők gyakran kritikus pontok lehetnek.  

Korábbi vizsgálatok megállapították, hogy a gyermek-/serdülőkori 

elhízás kapcsolatban van az életmódban bekövetkező változásokkal. Az ülő 

életmód és a csökkent fizikai aktivitás gyermek-, illetve serdülőkorban az 

egyik fő oka az elhízás járványszerű elterjedésének a fejlett országokban. 

Számos epidemiológiai tanulmány kimutatta, hogy a városi környezetben 

élő iskolás gyermekek nagy százaléka ülő életmódot folytat, fizikailag 

inaktív és túlsúlyos vagy elhízott. Az is ismert tény, hogy a koronária-
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megbetegedés elsődleges kockázati tényezői leginkább a fizikai aktivitás 

szintjével, valamint a táplálkozási szokásokkal vannak összefüggésben. A 

gyermek- és serdülőkori életmód azért kiemelt jelentőségű, mert alapvetően 

meghatározza a nagy kockázatú viselkedési szokásokat. A gyermek-, 

serdülő- és felnőttkori túlsúly és elhízás közegészségügyi jelentőségű 

problémák, mert növelik a krónikus megbetegedések kockázatát, a 

morbiditását és a mortalitását.  

A születési testtömeg és a gyermekkori túlsúly, illetve elhízás 

kapcsolata napjainkra intenzíven kutatott területté vált, ugyanakkor az 

összefüggés a legújabb vizsgálatok szerint sem egyértelmű, az 

epidemiológiai vizsgálatok eredményei gyakran ellentmondóak. Egyes 

vélemények szerint a születési testtömeg szorosabb összefüggést mutat a 

későbbi zsírmentes testtömeggel, mint a túlsúllyal vagy az elhízással. Ennek 

megfelelően a nagy testtömeggel születettek gyermek- és felnőttkori 

testtömege, illetve testtömegindexe is nagy lesz, ez azonban nem a nagy 

zsírtömeg, hanem a nagy zsírmentes testtömeg következménye. 

Ugyanakkor más szerzők a nagy születési testtömeget a gyermek- és 

felnőttkori elhízás rizikófaktorának tartják. 

 

CÉLKITŰZÉS 

 

 Napjainkra sürgető feladattá vált a túlsúly és az elhízás primér 

prevenciója. A megelőzés nem lehet kellően hatékony a fiatalok 

életmódjának, illetve a soványság, túlsúly és elhízás prevalenciájának 

ismerete nélkül. E célból egy komplex, reprezentatív életmód- és 

táplálkozás-egészségügyi felmérést végeztünk budapesti 7-14 éves 

általános- és 15-19 éves középiskolás tanulók bevonásával a 2005/2006-os 

tanévben. A kutatással a következő kérdésekre kerestük a választ: 
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o Milyen jellemzői vannak a vizsgált populáció fizikai aktivitásának 

(szabadidő-tevékenységek, sporttevékenység)? 

o Milyen a vizsgált korcsoport testképe, önértékelése? 

o Milyenek a fiatalok étkezési szokásai és táplálkozással kapcsolatos 

ismeretei? 

o Milyenek a serdülők dohányzással kapcsolatos szokásai? 

o Mekkora a soványság, a túlsúly és az elhízás prevalenciája a 

vizsgált populációban a testtömegindex, a testzsírszázalék illetve a 

derékkörfogat alapján? 

o Populáció szinten elegendő-e a testtömegindex meghatározása a 

túlsúly/elhízás megítélésére, vagy az epidemiológiai 

vizsgálatokban is szükség van a modern technika alkalmazására? 

o A vizsgált csoportra vonatkoztatva igaz-e az a hipotézis, hogy a 

születési testtömeg már iskolás korban determinálja a testtömeget? 

 

MÓDSZEREK 

 
A fővárosi általános iskolák tanulóinak táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálatára a 2005/2006-os tanév első félévében, a középiskolásokéra a 

második félévben került sor. A mintahelyek kiválasztása a Központi 

Statisztikai Hivatal szakemberének közreműködésével háromlépcsős, 

rétegzett csoportos (cluster) véletlen mintarétegzéssel történt: elsődleges 

egységek a kerületek, a másodlagosak az iskolák és a végső mintavételi 

egységek az osztályok voltak. A mintavétel reprezentatív volt a főváros 

tekintetében. 

Az általános- és középiskolás diákoknak kérdéseket tettünk fel a 

kedvenc szabadidő-tevékenységeikkel, napi szabad levegőn töltött 
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idejükkel, fizikai aktivitásukkal és fittségükkel kapcsolatban. Rákérdeztünk 

arra is, hogy a tanulók elégedettek-e a saját testtömegükkel és hogy 

fogyókúráztak-e már életük során. Hogy képet kapjunk a fiatalok 

tudásszintjéről is, a kérdőívekbe általános kérdéseket iktattunk be a helyes 

étkezési szokásokkal, egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatban 

és a táplálkozás-higiénéről. A kérdőívek további kérdései a vitamin- és 

ásványi anyag tartalmú étrendkiegészítők fogyasztásával, az étkezési 

gyakorisággal és a dohányzási szokásokkal foglalkoztak. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) ajánlásának megfelelően mértük a tanulók 

testmagasságát és derékkörfogatát. A testtömeg és a testösszetétel 

meghatározása 8-elektródás bioelektromos impedancia mérővel 

(InBody3.0) történt a gyári előírások betartása mellett. A testtömegindexet 

(BMI: kg/m2) és a testzsírszázalékot (%BF) a gép számította ki. A 

soványság, túlsúly és elhízás megállapításakor a BMI-re vonatkozó, nemre, 

korra specifikus diagnosztikus kritériumokat alkalmaztuk. A 

testzsírszázalék alapján elhízottaknak tekintettük a serdülőket, ha a %BF-uk 

≥25 (fiúk), vagy ≥30 (lányok), soványnak, ha a fiúk %BF-a ≤5, a lányoké 

≤15. A középiskolás tanulóknál a visceralis elhízást a derékkörfogat alapján 

ítéltük meg, ehhez a korábbi országos reprezentatív vizsgálatunk során a 90. 

percentilisnél kapott derékkörfogatot fogadtuk el határértéknek, ami ≥86,6; 

illetve ≥78,5 cm volt a fiúk, valamint a lányok esetében. A soványságnál a 

határértéket az 5. percentilisnél határoztuk meg, ez az érték fiúknál ≤64,5 

cm, lányoknál ≤59,3 cm volt. A vizsgálatban résztvevők születési testtömeg 

adatait a KSH bocsátotta rendelkezésünkre. 
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EREDMÉNYEK 

 
Mindösszesen 1 930 általános iskolás (7-14 éves, 1 003 fiú és 927 

lány) adatát étékeltük ki 17 fővárosi kerület 18 iskolájának 119 osztályából. 

A fiúk kortól függetlenül több időt töltöttek a számítógép, vagy a televízió 

képernyője előtt, mint a lányok (p<0,001), a lányok kedvenc szabadidő-

tevékenysége a zenehallgatás és az olvasás volt. Az utóbbi hobbi 

népszerűbb volt a felső-, mint az alsótagozatos lányok között (p<0,001). A 

sétával töltött idő tekintetében nem volt szignifikáns különbség a nemek 

között, de az idősebb lányok kevesebb időt fordítottak sportolásra, mint a 

fiatalabbak (p<0,01). Az általános iskolás tanulók napi 1-2 órát vagy ennél 

többet töltöttek a szabad levegőn, azonban mintegy 6,1-9,9%-uk csak az 

iskolába menet tartózkodott a szabadban. A napi fizikai aktivitás valamivel 

több mint a tanulók felére volt jellemző. Az általános iskolásoknak 

kevesebb mint a fele sportolt versenyszerűen és a testmozgás iránti 

lelkesedésük mindkét nem esetében kisebb volt a felső tagozatban. 

Testnevelés óra után kevesebb felső tagozatos tanuló számolt be jó 

közérzetről, mint az alsó tagozatban (fiúk: p<0,001; lányok: p<0,01) és 

ebben az esetben nem volt különbség a nemek között. A 11-14 éves fiúk 

61,3%-a és a lányok 51,2%-a tartotta a saját fizikai állóképességét, erőnlétét 

jónak. A 7-14 éves fiúknak 43,5%-a, a lányoknak több mint a fele (51,5%) 

volt elégedetlen a saját testtömegével. Kortól függetlenül a fiúk 29,5%-a és 

a lányok 42,5%-a szeretett volna soványabb lenni és ezért minden ötödik fiú 

(21,0%) és minden harmadik lány (29,0%) legalább egyszer fogyókúrázott 

már 7 és 14 éves kora között. Kiértékelve a tanulók táplálkozási és 

higiéniés ismereteit vizsgáló kérdőíveket megállapítható, hogy a 7-10 éves 

diákok tudták, hogy milyen gyakran kell fogat mosni (98,1%), mikor kell 
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kezet mosni (99,0%) és miért fontos tejet inni (96,9%). A tanulóknak alig 

több mint a fele (56,8%) tudta, hogy naponta mennyi gyümölcsöt kellene 

enni és csupán 30,9% volt tisztában az ajánlott napi étkezési gyakorisággal. 

A 11-14 éves tanulóknak csak a 47,7; 58,9; és 63,8%-a adott helyes választ 

a különböző élelmiszerek zsír-, fehérje- és energiatartalmára vonatkozóan. 

Többségük (87,0%) ismerte a vitaminoknak és ásványi anyagoknak az 

emberi szervezetben betöltött szerepét és majdnem mindenki (90,3%) tudta, 

hogy naponta mennyi időt kellene testedzésre szánni. A 11-14 éves 

általános iskolások majdnem kétharmada fogyasztott vitamin és/vagy 

ásványi anyag készítményt. A felső tagozatosok napi étkezési ritmusa 

rendszertelen volt: 71,1%-uk reggelizett, 90,5%-uk ebédelt és 84,5%-uk 

vacsorázott. A 11 éves tanulók 11,5%-a már kipróbálta a dohányzást és ez 

az arány a 14 éves tanulók között 50,1% volt. Összesítve, az általános 

iskolások közül a fiúk 5,4%-a, a lányok 10,1%-a rendszeresen dohányzott. 

Összesen 1 273 középiskolás tanuló (15-19 éves, 670 fiú és 603 

lány) adatait értékeltük ki 11 kerület 17 iskolájának 98 osztályából. A fiúk 

kedvenc szabadidő-tevékenységei a számítógépezés és a televíziózás voltak, 

míg a lányok legszívesebben zenét hallgattak és olvastak. A fiúk 7,0%-a, a 

lányok 15,7%-a jelölte meg a sétát kedvenc szabadidős tevékenységnek; 

ezek az arányok a sportolás esetében 29,4% (fiúk) és 16,4% (lányok) voltak. 

A középiskolások naponta döntően 1-2 órát töltöttek szabad levegőn, de 

13,6-19,3%-uk csak iskolába menet tartózkodott a szabadban. A 15-19 éves 

serdülők között a napi fizikai aktivitás a fiúk 24,2%-ára és a lányok 13,5%-

ára volt csak jellemző. A tanulóknak csak alig több mint a fele számolt be jó 

közérzetről testmozgást követően. A fiúk 63,0%-a, a lányok 45,6%-a 

tartotta jónak a saját fizikai állapotát. Azoknak a fiúknak és lányoknak az 

aránya, akik soha, vagy csak ritkán voltak fizikailag aktívak 21,0%, illetve 

23,0%. A fiúknak majdnem fele (49,2%), a lányoknak több mint fele 
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(58,9%) volt elégedetlen a saját testtömegével. A fiúk 44,1%-a, a lányok 

91,0%-a szeretett volna soványabb lenni, ezért a fiúk 13,0%-a és a lányok 

41,1%-a fogyókúrázott már legalább egyszer 15 és 19 éves kora között. A 

középiskolások táplálkozással kapcsolatos tudásszintjének elemzéséből 

kiderült, hogy a 15-19 éves tanulók alig több mint fele tudta, hogy hányszor 

ajánlatos naponta étkezni, 49,8%-uk nem hallott a telítetlen zsírsavakról, 

29,7%-uk az élelmi rostokról és 30,4%-uk a táplálkozási piramisról. Nemtől 

függetlenül, a tanulók majdnem fele fogysztott vitamin vagy kombinált 

(vitamin + ásványi anyag) készítményt. Az ásványi anyag készítmények 

fogyasztása önmagában elhanyagolható mértékű volt. A serdülők napi 

étkezési ritmusa rendszertelen volt: 74,8%-uk reggelizett, 92,5%-uk ebédelt 

és 90,5%-uk vacsorázott. A 15 éves diákok 40,6%-a próbálta már ki a 

dohányzást és ez az arány a 19 éves tanulók között már 73,4% volt. A 17 

éves tanulók körében a fiúk 47,1%-a és a lányok 38,0%-a dohányzott 

rendszeresen (naponta vagy hetente); ezek az arányok a 19 éves 

végzősöknél 59,1% (fiúk), illetve 39,8% (lányok) voltak. 

Általános iskolás korban a testmagasság, testtömeg és 

derékkörfogat nagyobb volt az idősebb fiúk között, míg a BMI értéke mind 

a 13-, mind a 14 éves korcsoportban azonos volt. A %BF 12 éves korig 

nőtt, utána viszont csökkent. Lányok esetében a kor előrehaladtával minden 

paraméter értéke nőtt, kivételt képez a %BF, ami a 11-12 éveseknél kisebb 

volt, mint az előttük, illetve utánuk következő korcsoportokban. A lányok 

derékkörfogata 11 éves kortól szignifikánsan kisebb volt, mint a fiúké, 

továbbá a 10 és 12 éves korosztály kivételével a %BF szignifikánsan 

nagyobb volt, mint a fiúk esetében. A tanulókat - a WHO referenciaadatai 

alapján - akkor soroltuk a sovány kategóriába, ha a kor- és nemspecifikus 

BMI-jük az 5. percentilis alatt volt; kivételt képeztek a 7. és 8. évhez tartozó 

határértékek, amelyek saját extrapolációink voltak. Az International Obesity 
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TaskForce (IOTF) korábban már meghatározta a túlsúlyra és elhízásra 

vonatkozó kor- és nemspecifikus BMI-határértékeket. Ezeknek a 

kritériumoknak megfelelően a soványság, túlsúly és elhízás százalékos 

megoszlása fiúknál 5,1; 18,1 és 7,4%, lányoknál 6,8; 19,6 és 6,3%, összesen 

pedig 5,9; 18,8 és 6,9% volt. A zsírmentes testtömeg mindkét nemben 

szignifikánsan nagyobb volt az optimális testtömegű tanulókban, mint a 

soványakban és kisebb, mint a túlsúlyos vagy elhízott társaikban. A %BF 

alapján az elhízás prevalenciája 17,9% volt a fiúk és 12,7% a lányok 

között, ha az elhízás kritériuma fiúk esetében: %BF≥25, lányok esetében: 

%BF≥30. Ezek az értékek több mint duplája a BMI-n alapuló értékeknek. A 

túlsúlyos fiúknak 49,1%-a,  a lányoknak 28,0%-a elhízottnak tekinthető a 

%BF alapján. A BMI alapján túlsúlyos fiúk és lányok esetében a 

derékkörfogatok 13,4 és 11,6 cm-rel voltak nagyobbak, mint a megfelelő 

optimális csoportokban. Ez a különbség 11,3 és 8,9 cm volt a túlsúlyos és 

elhízott, míg 24,7 és 20,5 cm az optimális és elhízott fiúk, illetve lányok 

között. A különbségek minden esetben statisztikailag szignifikánsak voltak. 

A nem elhízott és elhízott fiúknál a %BF értéke 13,6 és 31,4; míg a 

lányoknál 17,4 és 34,4 volt. A derékkörfogat 17,6 cm-rel volt nagyobb az 

elhízott fiúkban és 18,1 cm-rel az elhízott lányokban, a nem elhízott 

társaikhoz viszonyítva; a különbségek minden esetben statisztikailag 

szignifikánsak voltak.  

Mind a fiúk, mind a lányok esetében a gyors növekedés szakasza 

középiskolás (15 éves) korra gyakorlatilag lezárult, hisz a következő négy 

évben a fiúk átlagos növekedése mindösszesen 6,8 cm volt, a lányok ezen 

időszakban gyakorlatilag már nem növekedtek. A BMI átlagának 

különbsége 15–19 éves fiúk között 1,5 kg/m2 volt, a lányok esetében 

lényegében nem változott (0,32 kg/m2). Az átlagos derékkörfogat a fiúknál 

4,7 cm-el volt nagyobb a 19 éves korosztályban a 15 évesekhez viszonyítva; 
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a lányoknál enyhe ingadozást mutatott, mely élettani szempontból nem 

értékelhető. A %BF mind a fiúk, mind a lányok esetében az optimális 

tartományban volt. A BMI alapján a fiúk 15,9; a lányok 7,9%-a volt 

túlsúlyos, és 4,1, illetve 1,9%-a elhízott. Külön kiemelendő, hogy a fiúk 

6,7%-a, a lányok 7,2%-a sovány volt. A %BF szerinti beosztásban a fiúk 

5,1%-a, a lányok 16,2%-a tekinthető elhízottnak, és 1,5%-a, illetve 3,1%-a 

soványnak. A derékkörfogat alapján android típusú elhízás a fiúk 10,5; a 

lányok 7,9%-ában volt kimutatható; míg a fiúk 2,8; a lányok 2,6%-a sovány 

volt. Nincs nemzetközileg elfogadott határérték a túlsúly %BF, illetve 

derékkörfogat szerinti beosztásához. A BMI alapján felállított 

kategóriákban a testzsír százalékos aránya a fiúknál 9,1%-ról 28,3%-ra, a 

lányoknál 18,6%-ról 37,1%-ra nőtt a sovány csoportoktól az elhízottakig. 

Ahogy nőtt a BMI az egymást követő kategóriákban, úgy nőtt a zsírmentes 

testtömeg és a derékkörfogat is, mind a fiúk, mind a lányok esetében. Az 

elhízott fiúk, valamint a túlsúlyos és elhízott lányok átlagos derékkörfogata 

meghaladta a határértéket. A BMI alapján elhízott fiúk és lányok 65,4; 

illetve 64,0%-a, míg a túlsúlyos fiúk és lányok 10,5 és 77,0%-a volt elhízott 

a %BF alapján, az optimális kategóriában a fiúk elhanyagolható aránya, a 

lányok 6,7%-a tekinthető elhízottnak. A BMI alapján elhízottakban a 

visceralis típusú elhízás a fiúk 96,3; a lányok 100%-ában volt igazolható. 

Figyelemre méltó, hogy a derékkörfogat szerint a túlsúlyos fiúk 38,0%-a, a 

lányok 55,0%-a elhízottnak tekinthető. A %BF szerint elhízottaknak ítélt 

serdülő fiúknak mintegy 19 cm-el, lányoknak 11 cm-el volt nagyobb a 

derékkörfogata a nem elhízott csoportokhoz viszonyítva. Az elhízott fiúk 

76,5%-ánál, a lányok 40,0%-ánál mutatható ki a visceralis elhízás. 

 A születési anyakönyvi kivonatok sorszámai alapján a KSH 

összesen 1 334, 7-19 éves, általunk vizsgált tanuló (725 fiú, 609 lány) 

születési testtömegét bocsátotta rendelkezésünkre. BMI alapján a vizsgált 
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mintában a túlsúlyos/elhízott személyek aránya 19,63% volt. Az elhízottak 

aránya %BF szerint 15,59%, BMI szerint pedig 4,64% volt. A vizsgált 

tanulók közül 1 145 született optimális- (2 500-3 999 g) és 127 nagy          

(≥ 4 000 g) testtömeggel. A túlsúly/elhízás aránya az optimális testtömeggel 

születettek között 18,96% volt, míg a nagy testtömeggel születettek között 

25,98%. A %BF szerinti elhízás prevalenciája 12,66% és 18,11% volt az 

optimális-, illetve a  nagy testtömeggel születettek között. Ugyancsak 

meghatároztuk a túlsúly/elhízás prevalenciáját általános- (7-14 év) és 

középiskolás (15-19 év) tanulók között. A legnagyobb arányok a nagy 

születési testtömegű általános iskolások között találhatóak: 16,54% és 

11,81%, a BMI illetve %BF szerinti beosztásnak megfelelően. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Eredményeim alapján a következő főbb következtetések vonhatók le a 

fővárosi 7-19 éves tanulók reprezentatív táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálatából: 

 A vizsgált populáció jó része ülő életmódot folytatott, fizikailag 

inaktív volt. 

 A tanulók nagy százaléka soványabb szeretett volna lenni, sokan 

fogyókúráztak már életük során szakember felügyelete nélkül, 

saját, vagy társaik elképzelése szerint. 

 A fiatalok étkezési ritmusa nem volt megfelelő és táplálkozással 

kapcsolatos ismereteik sem voltak kielégítőek. 

 Nagy volt a rendszeresen dohányzók aránya, különösen a 

középiskolások között. 

 A BMI alapján a túlsúly és elhízás előfordulása a következő volt:  

Általános iskolás fiúk: 18,1%; 7,4%;   



12 

                                              lányok: 19,6%; 6,3%;    

       középiskolás fiúk: 15,8%; 4,1%;  

          lányok:   7,9%; 1,9%. 

 A %BF alapján az elhízás prevalenciája az alábbiak szerint alakult: 

               Általános iskolás fiúk: 17,9%;   

                                              lányok:  12,7%;    

        középiskolás fiúk:   5,1%;  

           lányok: 16,2%. 

 A BMI alapján túlsúlyos tanulók között a %BF szerint elhízott 

volt: 

                Általános iskolás fiúk: 49,1%;   

                                               lányok: 28,0%;    

                              középiskolás fiúk: 10,5%;  

           lányok: 77,0%. 

 Epidemiológiai vizsgálatokban a testtömegindex meghatározása 

mellett szükséges a derékkörfogat mérése is. Emellett lehetőség 

szerint a testösszetételt is célszerű megállapítani. 

 Vizsgálataim eredményei azt a hipotézist támasztják alá, amely 

szerint a macrosomiával születettek között a későbbiekben 

nagyobb arányban fordul elő túlsúly/elhízás. 

Jelen leíró epidemiológiai felmérés eredményei is hangsúlyosan 

felhívják a figyelmet az életmódbeli tényezők szerepére az elhízás 

kialakulásának és megelőzésének összetett folyamataiban, továbbá 

rávilágítanak arra, hogy a társadalomnak és a családnak szorosan együtt kell 

működnie az általános- és középiskolás korosztály helytelen életmódbeli 

szokásainak megváltoztatása, illetve a gyermek- és serdülőkori elhízás 

megelőzése érdekében. 
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