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1. fejezet: Bevezetés, a probléma jelentosége 

 

Bevezetés 

Az elmúlt 30 évben jelentos társadalmi és gazdasági változások történtek Ma-

gyarországon, melyek hatást gyakoroltak az életszínvonalra és az életmódra is. E dön-

toen pozitív tartalmú átalakulás azonban számos káros folyamatot is indukált. Csökkent 

a népesség a rendszeres fizikai aktivitása, a táplálkozási szokások kedvezotlen irányba 

változtak, ezzel párhuzamosan nott a lakosság testtömeg százalékában kifejezett test-

zsírtartalma (Szilas, 1990; Dallos et al., 1999; Gáldi, 2002). A csökkeno fizikai aktivitás 

és az egészségtelen táplálkozási szokások külön-külön is rizikófaktorok, de a ketto 

együttes és hosszabb ideig tartó fennállása jelentosen növeli az érintettek veszé-

lyeztetettségét (Malina és Bouchard, 1991; Bouchard, 2000; Gilmore, 1999; Wei et al., 

1999; Blair és Brodney, 1999; Flegal és Troiano, 2000). 

 A gyermekek és serdülok testi felépítésével és fizikai teljesítoképességével fog-

lalkozó hazai szerzok és munkacsoportok (Gyenis, 1975; Eiben és Pantó, 1981; Farmosi 

és Bakonyi, 1987; Mészáros et al., 2001) következtetéseikben egyetértenek abban, hogy 

következményeikben negatív a gyermekek és serdülok testösszetétel és fizikai teljesít-

mény-változása. Tartalmában hasonló a fiatal felnott népesség megítélése is. A kutatók 

a lehetséges okok tekintetében az egészségtelen életmód meghatározó szerepét hang-

súlyozzák. A környezeti hatások (a családok gazdasági helyzete, a táplálkozás, a rend-

szeres fizikai aktivitás, stb.) értékelhetoen módosítják a gyermekek szomatikus fejlo-

dését, érését és fizikai teljesítoképességét. A gyermekek és a serdülok többsége nem 

csupán méreteiben, testarányaiban, arcvonásaiban stb., de növekedési, fejlodési és érési 

tempójában is hasonlít szüleihez. Ez a többé-kevésbé nyilvánvaló hasonlóság a szülok-

tol örökölt gének hasonlóságát (de nem teljes azonosságát) is tükrözi. A gének által örö-

kített növekedési mintázat kifejezodését azonban a neuro-endokrin szabályozás nagyon 

összetett mechanizmusain keresztül a környezeti tényezok jelentosen módosíthatják. A 
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környezet hatásai azonban nem minden tulajdonság vagy jelleg érvényre jutásában 

egyforma erosséguek. A humán genom (géntérkép) leírása után az is nyilvánvaló, hogy 

a külso környezet növekedési és érési eloretartást vagy kedvezotlenebb helyzetben le-

maradást eredményezo tartós hatásaira érzékenyebben „válaszolnak” azok az antropo-

metriai jellemzok és jellegek, amelyek öröklésmenete poligénes (azaz, több gén határoz 

meg egy-egy tulajdonságot). Tehát kicsi vagy nem is mérheto a környezeti hatások 

jelentosége a színkomplexióban, viszont meghatározó lehet a külso környezet szerepe 

például a testösszetételben vagy a fizikai teljesítoképességben (Bouchard, 2000). (Az 

ember génkészletének általános és markáns változása az egymást követo generációk 

sorában nem is feltételezheto, mivel a kialakult mutációk többsége letális, tehát a meg-

változott tulajdonság nem is örökítheto.) 

 A növekedés, a fejlodés és az érés folyamatának szabályozásában együttható 

külso tényezok között napjainkban meghatározó jelentosége van: a táplálkozásnak és a 

rendszeres fizikai aktivitásnak. A megfelelo táplálkozás ebben az esetben sem csupán a 

mennyiségi igények kielégítését jelenti (ez Magyarországon az ezredfordulót követoen 

nem lehet általánosan valós hatás), hanem magában foglalja a rendszeres és a biológiai 

igényekhez mindenben igazodó fehérje- (esszenciális aminosav), vitamin- és ásványi-

anyag bevitelt is. Ilyen megközelítés után sajnos még napjainkban is sok –különbözo 

becslések szerint 250-350 ezer– a nem megfeleloen táplált gyermek vagy serdülo (Mé-

száros et al., 2006). 

 A fizikai aktivitás mennyisége és minosége tekintetében hazánkban, ha lehet, 

még kedvezotlenebb a helyzet. Malina és Bouchard (1991) megfogalmazása szerint az 

egészséges és kiegyensúlyozott gyermekfejlodést stimuláló fizikai aktivitás (elsosorban 

aerob intenzitású munkavégzés) napi gyakorisággal, minimálisan 60 perc, de kedve-

zobb, ha a terjedelem eléri a másfél órát! Gyermekeink többségének fizikai aktivitása 

ezt a mennyiséget még meg sem közelíti (Mészáros et al., 2006). 

 A fentiek ismeretében az is nyilvánvaló, hogy a környezeti tényezok folyamatos 

változása következtében a csupán 15-20 évvel korábban végzett országosan reprezenta-

tív vizsgálatok eredményeit nem használhatjuk fenntartás nélkül referenciaként az ez-

redfordulót követoen. Nem az egészséges gyermekfejlodés általános menete, hanem a 

környezet hatásainak függvényében a jellemzo sebességviszonyok (például az érettségi 

stádiumok kialakulása, a növekedési lökés kezdete és idotartama stb.) változhatnak meg 
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még ilyen rövid ido távlatában is. A gyermekek növekedésében és egészséges fejlodés-

menetében tehát mindig felismerheto több-kevesebb szabályszeruség, annak ellenére, 

hogy az egyes részek változási sebességében, sot növekedési irányában (például a 

pubertáskori zsírvesztés a fiúknál) is eltérések regisztrálhatók. 

A csontnövekedés mennyiségi és sebességviszonyai mellett napjainkban a gaz-

daságilag fejlett országokban egyre gyakrabban tanulmányozzák a vizsgálók a fiatalok 

csontsuruségét. Az általánosan jellemzo hipoaktivitás egyik következménye, hogy már a 

tizenéves kor második felében (nem ritkán még korábban is!!!) értékelheto gyakoriság-

gal tapasztalható a fiziológiásnál kisebb csontsuruség, annak ellenére, hogy a kalcium- 

és foszfátion, valamint a D-vitamin bevitel, továbbá az endokrin szabályozás oldaláról a 

csökkent csontdenzitás nem magyarázható. Ezek az eredmények szemléletesen bizo-

nyítják a rendszeres fizikai aktivitás pozitív, a szomatikus fejlodést stimuláló (szinte re-

guláló) hatásait (Bouchard et al., 1997). A rendszeres fizikai aktivitás jelentosége a leg-

jobban azzal szemléltetheto, hogy ingerei következtében az idoskori oszteoporózis kö-

vetkezményei csökkenthetok, fiatalabb korban (50-60 éves kor között) ezek akár gyógy-

szeres kezelés nélkül kivédhetok. 

 Napjainkban már szinte tankönyvi evidencia a hipoaktív életmód és a kisebb (a 

biológiailag kívánatosnál kisebb) csontsuruség direkt összefüggése, vagyis az, hogy a 

csontfejlodés és az életmód (benne a rendszeres fizikai aktivitás) kapcsolata nem a 

méretváltozások alapján bizonyítható elsosorban. Nem ellentmondás tehát, ha Rowland 

(2005) gondolatmenete alapján azt állítjuk, hogy az egyre gyakoribb fiatal felnottkori 

oszteoporósis „gyermekbetegség”, vagyis a pre- és posztpubertásban jellemzo hipoakti-

vitás egyik következménye. 

 Hasonlóan a korábbiakban leírtakhoz napjainkban módosult a morfológiai alkat 

(mint öröklött jelleg) és a fizikai aktivitás együttes értelmezése is. A pontosabb megíté-

lés érdekében egymás után rendezünk három hazai eredményt. 

1. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint (Sághi et al., 2002) az utóbbi két 

évtizedben a magyar gyermekek és serdülok rendszeres fizikai aktivitása szigni-

fikánsan csökkent, napjainkban már az iskoláskorúak meghatározó többsége hi-

poaktív.  

2. Uvacsek (2005) bizonyította a morfológiai alkat 20 év alatti jelentos linearizáló-

dását a 10-18 évesek korcsoportjaiban.  
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A két eredmény sajnos nem független egymástól.  

3. Faludi és munkatársai (2005) 4 éves hosszmetszeti vizsgálatban bizonyították, 

hogy a morfológiai alkat nyúlánkságának fokozódása a rendszeres fizikai akti-

vitással csökkentheto vagy teljes mértékben kivédheto. 

 Az utóbbi 15-20 év alatt a zsírszövet mennyisége (korcsoportonkénti, fejlodési 

stádiumonkénti átlaga vagy aránya) éppen az életmód (mint külso, környezeti hatás) je-

lentos változása következtében megnott az iskoláskorúak és a felnott korcsoportok min-

táiban egyaránt. Fejlodéstani alaptétel, hogy a test relatív zsírtartalma a születés után 

csökken. Ezt követoen a pubertás kiteljesedéséig a zsírtartalom mindkét nemben no, de 

nem egyforma mértékben. A zsírakkumuláció alapvetoen az ösztrogén hormonok domi-

nanciája miatt a leányok mintáiban nagyobb. A test zsírtartalma normál fejlodésmenet 

mellett a posztpubertásban stabilizálódik. Lohman (1992) ajánlása szerint a fiúk cso-

portjaiban a konstitúció okozta kisebb-nagyobb individuális variabilitás mellett az opti-

mális testzsír tartalom 15-16% közötti. Nem feledheto, hogy a normál fejlodésmenet fel-

tételezi a rendszeres fizikai aktivitást is. Sajnos ez a testi fejlodést stimuláló és a raktár-

zsír mennyiségét csökkento hatás az utóbbi két évtizedben a magyar gyermekek és ser-

dülok többségénél kiesett, vagyis az energia-bevitel és felhasználás teoretikus egyensú-

lya megbomlott. Súlyosabb, tehát következményeiben kritikusabb esetekben a csökkent 

energia-felhasználás fokozott, a biológiai igényeket jelentosen meghaladó energia bevi-

tellel társul. E hatások együttes következménye az, hogy napjainkban Magyarországon a 

14-18 éves, átlagos fizikai aktivitású (az átlagos fizikai aktivitás itt = hipoaktivitás) fiúk 

relatív testzsírtartalmának átlaga 19-20%. Ez az értéktartomány 1978-ban 16-17% volt, 

a testnevelési osztályosoké pedig 14-15%. (Mészáros et al., 2007). 

 Az életmódváltozás további következménye az, hogy a normál fejlodésmenetben 

jellemzo pubertáskori zsírvesztés (a test abszolút, de elsosorban relatív zsírtartalma ido-

legesen kevesebb lesz) még hosszmetszeti vizsgálatban sem bizonyítható, vagyis napja-

inkban a folyamatos zsírnövekedés a jellemzo már ilyen fiatal korban is. A markáns 

zsírnövekedés kezdete ma már nem is szakaszolható, az elhízottság nagy gyakorisága az 

általános iskola elso osztályában ugyanúgy jellemzo, mint a pubertást követoen (Prókai 

et al., 2005). 

 A nagyobb testzsírtartalom átlag indirekt hatása többek között az, hogy a túl-

súlyos vagy kifejezetten elhízott (obes) gyermekek, serdülok vagy fiatal felnottek ará-



 10

nya megnott. Frenkl és Mészáros (2002), valamint Mészáros és munkatársai (2007 in 

press) megfigyelése szerint a túlsúlyos és elhízott fiatalok együttes aránya napjainkban 

Magyarországon megközelíti a 30%-ot. Ezzel szembeállítható Ilyés (2001) 1980-ra vo-

natkozó adata, amikor a túlsúlyosak és elhízottak szummált, relatív gyakorisága nem ér-

te el a 15 %-ot sem! Ismételten hangsúlyozzuk: Nem a kövérségre vezeto gén gyakori-

sága nott meg a populációban (ugyanis ilyen gén vagy allél mai ismereteink szerint nem 

létezik), hanem az életmód változott a gyermekfejlodés és a testösszetétel szempontjá-

ból egyaránt kedvezotlenül. A környezet hatásaira irányítja a figyelmünket a kritikus 

testzsírtartalom családi halmozódása is, amely eredendoen nem a genetikai hasonlóság 

(fokozott érzékenység) következtében jött létre. Amennyiben a családban mindkét szülo  

túlsúlyos vagy elhízott, a gyermekek több mint 80%-a nagy valószínuséggel kövér lesz. 

Ha csak az egyik szülo elhízott, az életmódhatás a gyermekek 50%-ánál érvényre jut. 

Érdekes és egyben figyelmezteto, ha a szülok testösszetétele nem kritikus, a gyermekek 

között 12-15% a túlsúlyosak és elhízottak aránya (Bouchard, 2000). Természetesen a 

19-20% (fiúk), vagy a 26-28% (leányok) átlagos testzsírtartalom is sok, de alapvetoen 

riasztó és már társadalmi szintu beavatkozást igényel a veszélyeztetettek nagy gyakori-

sága. 

 Nem lehet elég sokszor hangoztatni, hogy az oktatás az egyik legfontosabb ne-

velési szintér, ahol a testnevelés és a sport muveltségi területének tanítási- tanulási folya-

matán keresztül az egészséges életmód iránti értékítéletek és beállítódások tudatosí-

tására, a tökéletes közérzet, a testi- lelki harmónia igényének a kialakítására is leheto-

ségünk van. Az iskolai testnevelés lehet tehát az egyik prevenciós eszköz és szintér, de 

lehetoségei olymértékben korlátozottak (minimalizált óraszámok, elégtelen tárgyi felté-

telek, stb.), hogy önmagában nem jelenthet valódi megoldást. A probléma kezelésében 

szinte meghatározó a felelossége és szerepe makroszinten a társadalomnak (Shepard és 

Trudeau, 2000), mikroszinten a különbözo nevelési színtereknek (családoknak, iskolák-

nak, barátoknak, sportegyesületeknek, stb). 

 

1.1 A vizsgálat célja és a megválaszolandó kérdések 

 A reprezentatív növekedési vizsgálatok célja nagyon gyakran az, hogy egy adott 

populáció különbözo korú gyermekeinek testméreteire (vagy más humánbiológiai jel-

lemzoire) referenciákat határozzon meg. A növekedési referenciák (normák) ugyanis  se-
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gítséget nyújtanak az egészségi és epidemiológiai szuréshez vagy a fejlettségi és táplált-

sági állapot megállapításához. Mind az egészségi szurés, mind pedig a gyermekorvosi 

gyakorlat során az egyének növekedési adatait az egészséges gyermekek normaként 

használt csoportjának növekedésével hasonlítjuk össze, hogy megállapítsuk, vajon a 

gyermek elérte-e a korának megfelelo átlagos fejlettséget, vagy melyik életkornak meg-

felelo fejlettséget képvisel. A kronológiai kor ilyen értelemben a testi fejlettség megíté-

léséhez szükséges viszonyítási pont (Bodzsár, 2001). 

 A korábbiakban vázolt, gyors társadalmi és gazdasági változások és az alapve-

toen ebbol levezetheto szekuláris növekedési különbségek (Tóth és Eiben, 2004) indo-

kolttá teszik az országos és a regionális referenciák megújítását. Mivel a Gyor-Moson-

Sopron megyében az utolsó reprezentatív növekedésvizsgálat eredményeit 1989-ben 

(Eiben et al., 1989) közölték a vizsgálók szinte szükségszeru a jelenlegi állapot bemuta-

tása. Ennek megfeleloen vizsgálatunk célja: 

 Jellemezni a Gyorben tanuló általános iskolás fiúk szomatikus és motorikus fej-

lodését, testi felépítését és testösszetételét. 

 A célkituzésben megfogalmazott, széles tartományban választ kerestünk arra, 

hogy: 

 

1. A korábban közölt jellemzokhöz viszonyítva mely különbségek értelmezhetok a 

szekuláris trend pozitív és negatív következményeként? 

2. A motorikus jellemzok különbségei arányban vannak-e a bizonyítható szomati-

kus különbségekkel? 

3. A vizsgált népesség mely hányada minosítheto kritikusnak, amennyiben a meg-

ítélés alapja a relatív testzsírtartalom és a kardio-respiratorikus teljesítmény kü-

lön-külön és együttesen?  

 

1.2 Hipotézisek 

 Elöljáróban feltételezzük azt, hogy a regionális vizsgálatok eredménye kisebb-

nagyobb mértékben különbözo lehet a napjainkban is érvényes, országosan reprezen-

tatív vizsgálat eredményeitol, de a regionális vizsgálatok eredményei közötti különbség 

sem zárható ki egyértelmuen. Az ország mérete, geográfiai hasonlósága, a régiók közöt-

ti klimatikus különbségek, az etnikai csoportok szerinti megoszlás stb. a lehetséges dif-



 12

ferenciákat nem indokolhatják, a különbségek tehát elsosorban a régiókban élok élet-

színvonala és életmódja következtében alakulhatnak ki. 

A KSH (2007) utóbbi közlése szerint Észak-nyugat Magyarországon arányaiban 

kisebb a munkanélküliség és nem csupán ebbol eredoen magasabb az életszínvonal. 

Amennyiben ez a hatás hosszabb ideig fennállt (ez esetünkben joggal feltételezheto) és 

megfeleloen eros volt, a nemzedékenkénti különbségek kisebbek, mint más régiókban. 

Az ezredfordulót megelozoen és követoen vizsgált gyermekek relatív testzsírtartalma 

között viszont nem várunk kisebb differenciát. Feltételezésünk szerint a hipoaktivitás a 

gyori gyermekekre és serdülokre is általánosan jellemzo. A recens adatok ismeretében 

tehát, elsosorban csak a mérsékelten magasabb termetet tekinthetjük a nemzedéki nö-

vekedési különbségek pozitív következményének, a nagyobb testtömeget és testzsír-

tartalmat, a morfológiai alkat fokozott linearitását, továbbá a mérsékeltebb fizikai tel-

jesítoképességet a negatív (de nem minden népességben szükségszeruen kialakuló) kö-

vetkezményként értelmezzük. 

 A fejezet elején is bemutatott életmód változások eredményeként a gyori gyer-

mekeknél is feltételezzük a motorikus teljesítmények korábbiakhoz viszonyított csök-

kenését. Továbbá feltételezzük azt is, hogy azokban a teljesítményekben, melyekkel a 

testmagasság és a testtömeg korrelációja még az átlagos fizikai aktivitású mintákban is 

pozitív volt évtizedekkel ezelott (Mészáros et al., 1979, 1986) a statisztikai kapcsolat 

erossége csökken.  

 A testösszetétel és a fizikai, vagy élettani teljesítmény kapcsolata több oldalról 

bizonyított (Prókai et al., 2005; Rowland, 2005; Photiou et al., 2008), amennyiben pél-

dául egy egészségszempontú megközelítésben a depózsír mennyiséget és a kardio-res-

piratorikus állóképességet együttesen tekintjük a minosítés alapjának a két kedvezotlen 

tulajdonság következményei összeadódhatnak vagy még kedvezotlenebb esetben expo-

nenciálisan nonek (Bouchard, 2000; Reusz et al., 2001). További kérdés az, hogy az 

egészségszempontú megközelítésben mely testzsírtartalmat és milyen kardio-respirato-

rikus teljesítményt tekinthetünk kritikusnak, a zömében felnott korban kialakuló, kórós 

állapotok kiváltójának. Feltételezésünk az, hogy a két tulajdonság együttes fennállása 

esetén a gyori gyermekek 28-30% fokozott egészségrizikóval él, és ez az arány na-

gyobb, mint a napjainkban becsült (Frenkl és Mészáros, 2002; Prókai et al., 2007; 

Zsákai és Bodzsár, 2007). 
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1.3 Korlátozó tényezok 

 A napjainkban is érvényes Helsinki Nyilatkozat (WMA, 1996) vonatkozó eloírá-

sai értelmében (lévén a vizsgálók többsége férfi) az adatfelvételt csak a fiúk kiválasztott 

korcsoportjaira szukítettük. További korlátozó tényezo a vizsgálat keresztmetszeti elren-

dezése, amely nem az eloállított referenciák validitását csökkenti, csupán értékelési, 

vagy értelmezési korlátként jelenik meg.  

 A motorikus teljesítmények értékelése és elemzése során a következoket tartjuk 

szem elott. Az adottság, képesség, jártasság és készség Mészáros (1990) megfogalma-

zása szerint olyan tulajdonságokra utaló kifejezések, amelyek közvetlen megfigyelésére 

és mérésére, keresztmetszeti vizsgálatban nincs lehetoségünk, hanem az egyén mozgá-

sának kíséro jelenségeibol és eredményébol következtetünk rájuk. Nem konkrét dolgok 

tehát, hanem olyan absztrakciók, amelyekre a tárgyalás egyszerusítése érdekében lehet 

szükség, és nem az egyén tulajdonságai, hanem az egyének egymáshoz hasonlításában 

használható eszközök, csak a relativitást szolgálják. A mozgásképességek (motorikus 

képességek) gyujtofogalmát e keresztmetszeti elemzésben úgy értelmezzük, hogy ezek 

elméleti konstrukciók: 

 - az emberi mozgás valamely részjelenségét érintik, 

 - kivitelezési, cselekvési korlátként jelennek meg,  

 - biológiai (genetikai-környezeti kölcsönhatásból eredo) állapotra vezethetok 

vissza, 

 - valamely szerv vagy szervrendszer muködési feltételeibol származtathatók, 

 - mennyiségi és minoségi tulajdonságaik nem hozzáférhetok, csupán a hozzájuk 

tartozónak feltételezett teljesítményekbol következtethetünk ilyenekre, 

 - megnyilvánulásaik alá vannak rendelve az adaptáció szabályszeruségeinek, 

 - a valódi alapmechanizmusokra vonatkozó ismereteink hiányosságát hivatottak 

leplezni. 

 Elemzésünk során tehát a fogalmazást kizárólagosan a motorikus vagy fizikai 

teljesítmény kifejezésre korlátozzuk, még azon az áron is, ha ennek eredményeként a 

stílus kissé monotonná válik. 
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2. fejezet: Irodalmi áttekintés 

 

Bevezetés 

 A különbözo korosztályok testi és motorikus fejlettségét bemutató, releváns pub-

likációk száma tetemes. Metodikai és/vagy tartalmi megfontolások alapján a disszer-

táció célkituzéséhez kapcsolódó közlemények bemutatásakor a következo megállapítá-

sokat és ok-okozati összefüggéseket vettük figyelembe. 

 1. A fiatalok testmagassága és testtömege generációnként akár jelentosen is 

változhat (Bodzsár és Pápai, 1994; Bodzsár, 1998; Tóth és Eiben, 2004). A kutatók 

maradéktalanul egyetértenek abban, hogy ezek a változások biológiai tartalmukat 

tekintve pozitívnak tekinthetok. A testtömeg generációnkénti különbsége azonban 

napjainkban nemcsak a nagyobb izomtömeg, hanem a zsírfelhalmozódás 

következménye  is, ezzel párhuzamosan a népesség fizikai teljesítoképessége romló 

tendenciát mutat, azaz a motorikus teljesítmények színvonala csökken (Prentice és Jebb, 

2000; Rowland, 2003; Photiou et al., 2008). 

 2. A változások okaként a vizsgálók egyértelmuen a megváltozott életszínvona-

lat és az életmódot jelölik meg (Telema és Yang, 2000; Ross et al., 2000). Napjainkban 

evidenciának tekintendo, hogy a harmonikus gyermekfejlodés egyik alapveto külso kör-

nyezeti feltétele a fejlodo gyermek rendszeres fizikai aktivitása (Mészáros et al., 2002). 

Malina és Bouchard (1991) e feltételt az egészséges gyermek fejlodését serkento egyéb 

környezeti hatásokkal (megfelelo táplálkozás, család mérete, egészségügyi ellátás mino-

sége, stb.) egyenrangúnak minosíti, de a mennyiségi mutatók tekintetében nincs általá-

nosan elfogadott minimum. 

Ezért e fejezetben elemezzük a gyermek- és serdülokorúak 

  - életmódjának jellemzoit, 

  - szomatikus jellemzoit, 

  - és motorikus teljesítményeit. 
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2.1. Életmódjellemzok 

 A rendszeres testmozgás kedvezo hatást gyakorol a pszichoszomatikus fejlo-

désre, segít optimalizálni a testösszetételt, valamint a motorikus teljesítmények szintjét 

is javítja. E kedvezo hatásokon túl a fizikailag aktív életmódnak jelentos szerepe van a 

leggyakrabban említett rizikótényezok csökkentésében. Ezek a következok: 

 - a különbözo szív- és érrendszeri betegségek, 

 - magas szérum koleszterin szint, 

 - a vér triglicerid szintjének növekedése, 

 - a magas vérnyomás, 

 - a testzsírtartalom (depo-és viszceláris egyaránt) növekedése, 

 - a csökkent inzulin szekréció, 

 - a felesleges só- és ásványi anyag felhalmozódás (Mészáros et al., 2002). 

 A mérsékelt intenzitású és idotartamú fizikai aktivitás, a heti 4-5 alkalommal 

végzett 30 perces séta vagy gyaloglás is pozitív hatású lehet. Már az ilyen mennyiségu 

és intenzitású mozgás is képes javítani az egészségi állapotot és az élet minoségét (Pu-

csok, 2000). 

 A gyermekek növekedését, fejlodését, érését a gének, a hormonok és a környe-

zeti tényezok együttes hatása szabályozza. Napjainkban a környezeti hatások dominan-

ciája érzékelheto. A táplálkozás mennyisége, minosége, rendszeressége, a fizikai aktivi-

tás gyakorisága általánosan elfogadott, meghatározó tényezok a gyermekek fejlodésé-

ben (Post et al., 1997; Bodzsár és Susanne, 1998; Beunen, 2003). Ennek ellenére a gyer-

mekek spontán fizikai aktivitása a fejlett (átalakuló-fejlodo) társadalmakban –így ha-

zánkban– is éppen a változó társadalmi hatások következtében jelentosen csökken. Ma-

gyarországon a gyermekek és a serdülok már rendszeres fizikai aktivitásnak minosítik a 

havi gyakoriságú kirándulást, vagy a teljesen rendszertelenül végzett mozgásos játé-

kokat is (Laki és Nyerges, 2000). Dollman és munkatársai (1999) rámutatnak arra, hogy 

az intenzív gazdasági fejlodés elso évtizedeiben a gyermekek fizikai aktivitása rend-

szerint csökken, szabadidejük nagy részét a különféle elektronikus és vizuális szórako-

zási eszközök elott töltik, ezzel párhuzamosan a kardio-respiratorikus teljesítmények 

romló tendenciát mutatnak. A gazdasági feltételek javulása után ez a trend a legtöbb or-

szágban megfordul. Napjainkra jellemzo dinamikus politikai, szociális és gazdasági vál-

tozások olykor kedvezotlen hatásai tükrözodnek, megjelennek a gyermekek fejlodésé-
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ben, érésében (Cameron, 2006). Sághi és munkatársai (2002), valamint Photiou és mun-

katársai (2008) elemezték az 1987-2002 közötti idoszak életmódjellemzoinek változását 

Magyarországon. Eredményeiket négy pontban összegezték: 

 1. Az iskoláskorú gyermekek fizikai aktivitással eltöltött ideje csökkent. 

 2. A TV nézésre és számítógépezésre fordított ido megduplázódott 1987-hez vi-

szonyítva. 

 

1. táblázat. Az életmódjellemzok változása 1987-2002 között Magyarországon 
 

Faktor 1987 2002 

TV nézés 35-45 perc/nap 69-84 perc/nap 

TV csatornák száma 2 25 (átlagosan)  

TV hirdetések fiataloknak Nincs  8-12% csatornánként 

Videó lejátszó  Nincs A családok 65-70 %-nak 
van 

Számítógép Nincs  Családok 60%-nak, az 
iskolák 95%-nak van 

Számítógépes-és videó 
játékok Nincs  35-55 perc/nap 

Saját autó Családok 8-10%-nak van A családok 55-60%-nak 
van 

Rendszeres napi étkezések 
száma 4-5 2-3 

Gyorséttermek száma  
(Budapesten)  Nincs 97 db a vizsgált 10 

kerületben 
Üdítoital márkák száma 5-6 35-45 

Chips féleségek száma Nincs 50 

Csokoládé fajták száma 15-25 100-110 

Testnevelési óraszám 3-5 db/hét 2 db/hét 

Különórák Alkalmanként 1-3 óra/hét 
Sportoló gyermekek 
százaléka 31% 8-8,5% 

Iskolán kívüli fizikai 
aktivitás 3-3,8 óra/hét 1-1,5 óra/hét 

Sport klubok és ifjúsági 
programok 
(Az 1987-es érték a 100%) 

100% 42-44 % 
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 3. A családok anyagi helyzetük javulásával párhuzamosan gyermekeik számára 

egyre több audiovizuális (TV, walkman, videó lejátszó stb.) eszközt vásárolnak. 

 4. A testnevelési óraszámok jelentosen csökkentek, a szabadido aktív eltöltésére 

hivatott sportegyesületek, klubok száma mintegy felére csökkent. 

 A környezeti hatások közül a családok gazdasági helyzete olyan komplex hu-

mánbiológiai tényezo, amelynek köve tkezményei általában több áttételen keresztül (pl. 

táplálkozás, egészségi ellátás, fokozott érzékenység bizonyos betegségekkel szemben, 

személyi hygiene, stb.) megjelenhetnek a gyermekek növekedési és érési jellemzoiben. 

A humánbiológusok többsége a gazdasági helyzetbol eredo táplálkozási anomáliákat 

tartja e tekintetben meghatározónak (Eiben és Macie-Taylor, 2003; Malina et al., 2004). 

 A politikai és gazdasági rendszerváltozást követo 18 év során, Magyarországon 

is jelentosen polarizálódott a családok jövedelme és életszínvonala. Megjelent a valódi 

munkanélküliség és szegénység, következményesen sok családnak van szüksége rend-

szeres szociális támogatásra. A nem hivatalos hazai statisztikák szerint napjainkban az 

iskoláskorúak 25-30%-a szorul rendszeres szociális támogatásra. Az ezredforduló Euró-

pájában az „éhezés” azonban nem azonosítható csupán a biológiai igényektol elmaradó 

kalória-bevitellel. A nem megfelelo mennyiségu és a biológiai igényeknek nem megfe-

lelo összetételu fehérje, vitamin és ásványi-anyag bevitel, a malnutritio ugyanolyan jel-

lemzoje, mint a kalorigén tápanyagok hiánya, noha a hiánytünetek kialakulásában ilyen 

alapon is lehet különbség (Bielicki, 1986). Mészáros és munkatársai (2007) a szo-

ciálisan hátrányos helyzetu gyermekek antropometriai és motorikus jellemzoinek 

vizsgálata során szerzett tapasztalatai szerint a szocio-ökonomiai státus értékelhetoen 

befolyásolja a gyermekek testi fejlodését és fizikai teljesítményeit. Post és munkatársai 

(1992) dél-amerikai szegény gyermekek vizsgálata után arra következtettek, hogy a 

minoségileg nem megfelelo táplálkozás jelentos növekedési és fejlodési retardációt 

eredményez. Továbbá, a gyermekkorban relatíve hosszabb ideig fennálló hiányos 

táplálkozás következményeit a gyermekek a táplálékfelvétel teljes rendezése után még 

évek alatt sem tudják kiegyenlíteni.  

 Különbözo földrajzi régióból származó számos keresztmetszeti vizsgálat ered-

ménye utal arra, hogy az utóbbi 20 évben a gyermekek és serdülok mintáiban romló fi-

zikai teljesítmények tapasztalha tóak (Durnin, 1992; Othman et al., 2002; Tomkinson et 

al., 2003; Photiou et al., 2008). Durnin véleménye szerint a csökkeno fizikai teljesít-
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ményekért inkább a hipoaktivitás, mint a megváltozott táplálkozási szokások a felelo-

sek. Tomkinson és munkatársai a társadalmi és gazdasági változások kapcsán úgy fo-

galmaznak, hogy a megváltozott környezet egyenesen károsan befolyásolja (gátolja) a 

fizikai aktivitáshoz való hozzáállást, a megváltozott környezet sok országban „toxikus” 

a rendszeres fizikai aktivitásra. 

 Az életmódváltozás (hipoktivitás, táplálkozási anomáliák, stb.) következményei 

súlyosak. Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központja (US Nati-

onal Center for Health Statistics, 2006) adatai szerint a túlsúlyosság gyakorisága 2004-

ben, a 6-19 évesek korosztályban 19%, míg ez az arány 1970-ben csak 5% volt. Hason-

ló tendenciák tapasztalhatóak a közép-kelet-európai régióban is. A 10 éves kövér gyer-

mekek gyakorisága, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban, vala-

mint az egykori Jugoszláviában 16-27% (IOTF, 2002). 

 

2.2. Testi felépítés és testösszetétel 

 Nagyobbrészt anatómiai, de ehhez járuló néhány funkcionális tulajdonság alap-

ján az embereket többé-kevésbé jól elkülönítheto testalkati kategóriákba lehet besorolni. 

A testalkat (morfológiai alkat) az egyén öröklött és szerzett szomatikus tulajdonsá-

gainak az összessége. Az azonos nemu, hasonló biológiai fejlettségu és azonos ember-

fajtához tartozó egyedek antropometriai tulajdonságai azonban nagyon széles tartomá-

nyon belül variálhatnak (Mészáros et al., 1989; Carter és Heath, 1990; Bouchard, 1991). 

A megfigyelheto különbözoségeket alapvetoen a genetikai tényezok eredményének te-

kinthetnénk, e hatások kisebb-nagyobb jelentosége valóban nem is vitatható. Gyakori az 

a megfigyelés, mely szerint a biológiai tartalmában két nagyon hasonló morfológiai al-

kathoz (konstitúcióhoz) jelentosen különbözo testösszetétel tartozik, még akkor is, ha az 

összehasonlított személyek fizikai aktivitása egyforma vagy hasonló (Malina,1996; Oth-

man et al., 2001). Az egypetéju ikrek mérsékelt testméret különbségei mellett a test-

összetételt bemutató adatok variabilitása nagy, mely szintén a genetikai determináltság 

kizárólagossága ellen szól, illetve a környezeti tényezok hatását igazolja (Wilson, 1986; 

Tiret et al., 1991). 

 Az egymást követo generációk testmagasságának és testtömegének különbözo-

sége Magyarországon már több mint egy évszázada bizonyított (Tóth és Eiben, 2004). 

A magyarországi mintákban Mészáros és munkatársai (2001a), valamint Uvacsek és 
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munkatársai (2002) mindkét nemnél a testmagasság generációnkénti növekedését 

tapasztalták. Az átlagos fizikai aktivitású (lényegében hipoaktív) és a fizikailag aktív, 

vagy éppen versenyszeruen sportoló gyermekek testméretei és testösszetétele között 

gyakran jelentos a különbség (Malina et al., 1986), de ez megítélésünk szerint 

elsosorban szelekciós hatás. 

 A testösszetétel kifejezés több tudományterületen használt fogalom, az emberi 

test egészén belül az egyes összetevok és testanyagok (fehérjék, víz, ásványi anyagok, 

stb.) vagy szövetek egymáshoz vagy a teljes testtömeghez viszonyított arányát jelöli. A 

kérdésfeltevés függvényében különbség lehet abban, hogy egy-egy tudományterület 

mely összetevo abszolút vagy relatív mennyiségének elemzésére fektet nagyobb hang-

súlyt. A fejlodéstanban fokozott a jelentosége a fehérjék, az ásványi anyagok és a víz 

korfüggo változásának. A humánbiológiai és az egészségszempontú megközelítésben a 

zsírszövet tömeghez viszonyított aránya az általánosan vizsgált jellemzo, míg például a 

sportantropometriában a zsírszövet mennyisége mellett, fokozott jelentosége van az 

izomszövet arányának is. A túlsúlyosság és az elhízás növekvo gyakorisága komoly 

szociális és egészségügyi probléma a gazdaságilag fejlodo és fejlett országokban 

(WHO, 1998). A testösszetétel kóros változásának gyakorisága azonban nemcsak a 

felnott populációra, hanem a gyermekekre is egyre inkább jellemzo. Az utóbbi 30 évben 

elvégzett magyarországi, nagy elemszámú vizsgálatokban azonban sem a relatív 

zsírtömeg, sem a táplálkozási szokások alapján nem kategorizálták a gyermekeket és 

serdüloket (Eiben et al., 1971, 1991, 1992; Mészáros és Mohácsi, 1983). A ka-

tegorizálás elmaradásának lehetséges oka, hogy abban az idoben a gyermek- és fia-

talkori elhízás még nem volt általános szociális és egészségügyi probléma Ma-

gyarországon. Az utóbbi 15-20 évben az értékelhetoen megváltozott életszínvonal és 

életmód következtében a fiatalkori elhízás gyakorisága növekedett (Prókai et al., 2007). 

Lohman (1987) kategorizálása szerint egy átlagos magyar, 7-14 éves korú gyermek 

relatív testzsírtartalma 2005-ben a „mérsékelten nagy” kategóriába sorolható. Carmelli 

és munkatársai (1991) a testösszetétel 1-23 éves kor közötti változását követéses vizs-

gálatban tanulmányozták. Tapasztalataik szerint a pubertást követo relatív test-

zsírtartalom stagnálás csak esetleges, valószínuen mintafüggo jelenség, amely a hossz-

metszeti vizsgálatok általában korlátozott elemszámára vezetheto vissza. Véleményük 
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szerint a testzsírtartalom korcsoportok közötti különbségeit markánsabban növeli a táp-

lálkozási szokások különbözosége, mint az életkorra visszavezetheto endogén-hatások. 

 Tanner (1990) több mint másfél évtizeddel ezelott rámutatott arra, hogy a gazda-

ságilag fejletlen országokban a testmagasság szekuláris változása sokkal markánsabb, 

mint a fejlett országokban, ahol ez a trend már szignifikánsan csökken, illetve idolege-

sen meg is állhat. Az ezredforduló kezdetén, Magyarországon vizsgálat gyermekek test-

magassága és testtömege értékelhetoen nagyobb, mint kortársaiké a 80-as évek közepén, 

vagy korábban. A testtömeg növekedése azonban nem arányos a testmagasság változá-

sával, mely egyrészt a szekuláris trend, másrészt a megváltozott életmód közös ha tá-

saként értékelheto. 

 A túlsúlyos és elhízott gyermekek és serdülok gyakorisága 1985-2000 között 

12%-ról 28%-ra növekedett (Ilyés, 2001). Hasonló tartalmú megállapítást fogalmaznak 

meg Ng és munkatársai (2006), akik nem sportoló gyermekeket vizsgáltak 7 és 10 éves 

kor között, 3 év távlatában a relatív zsírtartalom 4,95%-kal nott. Az okok és a ma-

gyarázatok között az elso a megváltozott életmód és az általánosan jellemzo hipoak-

tivitás. 

 Az utóbbi 15 évben tapasztalható nagyszámú és növekvo gyakoriságú gyermek-

kori túlsúlyosságra és elhízásra hívják fel a figyelmet Kopp és munkatársai (2004) is. 

Blimkie és Högler (2003) azt is állítja, hogy a túlsúlyosság és kövérség hipoaktivitással 

párosulva már a gyermekkorban gyakran eredményez a fiziológiásnál kisebb csontsuru-

séget, mely a pubertás után már nem kompenzálható. 

 

2.3. Motorikus teljesítmények 

 A testi felépítés, mint szerkezet, valamint a szervek- szervrendszerek muködése 

és a különbözo hatások következtében kialakult muködési változása, mint funkció, 

együttesen a motorikus teljesítmények meghatározói. A szerkezet és a funkció egysége 

alapján a szerkezet meghatározza a funkciót, a funkció pedig visszahat a szerkezetre, 

módosítja, fejleszti azt, amely ismét magasabb szintu tevékenységet tesz lehetové 

(adaptáció). A szerkezet és a funkció gyermek- és serdülokorban különösen szoros köl-

csönhatásban van egymással, így a szomatikus  fejlettség egyik lényeges elbírálási szem-

pontja lehet a szervezet muködési mutatóinak, például a motorikus teljesítmények elem-

zése is. A Cureton vezette munkacsoport (1991) következtetése szerint a rendszeresen 
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nem sportoló minták kardio-respiratorikus teljesítményének értékelésekor figyelembe 

kell venni a próbázó testösszetételét, vagy legalább a relatív testzsírtartalmát. A szerzok 

munkájukban csak a borredovastagságok hatásait elemezték, azonban a teljesítményt 

befolyásoló komponensek között említik: 

 - a testméreteket, 

 - a teljes testzsírtartalmat, 

 - az oxigénfelvevo képességet, 

 - a valódi steady-state oxigénfelvételt, 

 - továbbá a futás gazdaságosságát, 

mint olyan teljesítmény-összetevoket, amelyek elemzése a korrekt értékelésekor szük-

ségszeru. A felsorolt tényezok meghatározó szerepét támasztják alá Krahenbuhl és mun-

katársai (1989) hosszmetszeti, valamint Pate és munkacsoportja (1989) keresztmetszeti 

vizsgálatában nyert eredményei is. Természetesen egyetlen munkacsoport sem tagadja a 

nem biológiai komponensek jelentoségét (pl. a motiváció szerepét, a futás vagy erobe-

osztás taktikáját vagy éppen a környezeti tényezok fontosságát), de ezek mérhetosége és 

stabilitása gyakran jelentosen eltéro a biológiai tényezokétol. 

 Wolanski (1978) a növekvo testmagasság és testtömeg vonatkozásában (elméleti 

megfontolásból kiindulva) mintegy 30 évvel ezelott már jelezte, hogy a test linearizá-

lódásával párhuzamosan a fizikai teljesítmények romló tendenciáját fogjuk tapasztalni. 

A motorikus szekuláris trend következményeirol számolnak be Lefèvre és munkatársai 

(1998), Tomkinson és munkatársai (2003), Dollman és munkatársai (2005), Ekblom és 

munkatársai (2005), Wedderkopp és munkatársai (2004), akik 7-13 év távlatában a 6-17 

éves gyermekek és fiatalok mintáiban a kardio-respiratorikus teljesítmények 2-9%-os 

csökkenését tapasztalták. A hazai vizsgálatok közül Bakonyi (1984) az 1960-as és 1980-

as években reprezentatív mintán vizsgálta az iskolai tanulók testi fejlodését és motoros 

teljesítményeit. A két adatfelvétel eredményeit összehasonlítva azt tapasztalta, hogy a 

testi fejlodés terén a két vizsgálat közötti idoben nagy volt a különbség, a motorikus 

teljesítmények esetében azonban romlás következett be. Idoben késobbi mintákon ha-

sonló trendet tapasztaltak Photiou és munkatársai (2008), Mészáros és munkacsoportja 

(2002) is. A szekuláris trend hatásai tehát a szomatikus jellegek változása mellett a mo-

torikus teljesítményekben is markánsan megjelennek. Hangsúlyozzuk, hogy komplex 

hatásról van szó, a változást elsosorban a környezeti tényezok módosulásai okozzák. 
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Ezek közül meghatározó szerepe van a hipoaktivitásnak, mely kiegészül az egészségte-

len táplálkozással. Következményként megváltozik a testösszetétel és a fizikai telje-

sítmények értékelhetoen romlanak. Maffeis és munkatársai (1994) megállapítása szerint 

a csökkent aerob teljesítmény alapvetoen a mozgásszegény életmód és a fizikai aktivitás 

iránti negatív beállítódás következménye. Más szerzok szerint nehezebb a kérdés, ha az 

aerob teljesítmény valódi fejleszthetoségét vizsgáljuk a normál testösszetételu fiatalok 

és a kövérek mintáiban is (Prud’homme et al., 1984). Fletcher és munkacsoportja 

(1992), valamint Cole és munkatársai (2000) munkáiban is hasonló következtetésekkel 

találkozhatunk. 

 

2.4. Összefoglalás 

 A bemutatott eredmények és összefüggések alapján a következo általánosítá-

sokat fogalmazzuk meg. A kiegyensúlyozott testi fejlodésben, az egészség (testi- lelki 

harmónia) fenntartásában az életmódnak meghatározó szerepe van. Ennek ellenére a 

gyermekek és serdülok életmódját a szükséges mennyiségu fizikai aktivitás hiánya és az 

egészségtelen táplálkozás jellemzi. A nem megfelelo táplálkozás, egyrészt az esszenci-

ális tápanyagok tekintetében krónikus hiányállapotot teremt, melynek következtében 

csökken a szervezet ellenálló-képessége, másrészt megváltoztatja a testösszetételt, vég-

eredményként romlik az egyén fizikai teljesítoképessége. Az egészségtelen táplálkozás 

és a hipoaktivitás szerepet játszik számos betegség kialakulásában is, ellenben a megfe-

lelo terjedelmu és intenzitású mozgásnak a preventív szerepe, helyes táplálkozási szoká-

sokkal társulva bizonyított. 

 Az egyén morfológiai alkata genetikailag kódolt, melyet a környezeti hatások 

érzéklehetoen nem módosítanak. A testösszetétel azonban életünk során érzékenyen re-

agál a megváltozott környezeti hatásokra. A mozgásszegény életmód, a helytelen táplál-

kozás károsan befolyásolja az aktuális testösszetételt, melynek következménye a zsír- és 

az izomtömeg optimális arányának felbomlása. 

 A motorikus teljesítmények eltéro mértékben ugyan, de szintén genetikailag 

meghatározottak. E meghatározottságot nem vitatjuk, azonban számos vizsgálat alapján 

el kell fogadnunk, e tulajdonságok különbözo mértéku fejleszthetoségét. Az egyén 

motorikus képességeinek fejlodését/fejlesztését, optimális szinten tartását a biológiai és 

környezeti tényezok egyaránt befolyásolják. A motorikus fenotípus e két faktor hatásá-
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nak eredoje. A testalkat teljesítményt befolyásoló hatása közismert, azonban csak a szo-

matotípus ismeretében például a fizikai teljesítmény elfogadható pontossággal nem 

becsülheto. Az aktuális testösszetétel hatással van a fizikai teljesítmények szintjére, a 

megnövekedett zsírtömeg e teljesítményeket egyértelmuen rontja. Evidenciának tekin-

tendo, hogy a fizikai teljesítmények növekedési sebessége az életkor függvényében ki-

sebb-nagyobb mértékben csökken, e csökkenés azonban rendszeres fizikai aktivitással 

lassítható. Az egyén mindenkori aktuális fizikai teljesítményét, tehát a biológiai és kör-

nyezeti hatások sajátos és bonyolult kapcsolatrendszere határozza meg. A romló moto-

rikus teljesítmények közvetlen okaként a relatív testzsírtartalom következetes növekedé-

sét, míg közvetett okaként a megváltozott életmódot említjük. 

 A gyermekek testösszetételének optimalizálása és aktivitási szintjének jelentos 

növelése nem egyszeru feladat. Az iskolai testnevelés egyedül nem is képes e feladatok 

megoldására. Sajátos feladata a testnevelés tantárgynak a mozgástanulás, a motorikus 

képességek fejlesztése, az egészséges testi fejlodéshez szükséges ingerek biztosítása, az 

egészséges életmód formálása, az egészségi és az élettani ismeretek közvetítése. A fel-

sorolt feladatok magvalósítása érdekében mind az oktatási folyamat egészére, mind az 

egyes testnevelési órákra vonatkozóan alapveto a terhelés mennyisége és minosége, a 

terhelés adagolása, a terhelés és a pihenés váltakozásának a problematikája. Tovább bo-

nyolítja e kérdést, hogy mindezeknek a testnevelési órákon kell realizálódniuk úgy, 

hogy azok idotartama és heti ismétlodése adminisztratív módon meghatározott. Ebben a 

vonatkozásban tehát szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a testnevelési órák idotar-

tamát, a heti óraszámot nem a tudományos eredmények- igények határozzák meg. E fel-

adatok fontosságát elfedi az iskolákban, a tantárgyi óraszámokért folyó versenyfutás. E 

versenyben általában nem gondolunk arra, hogy egy semmi mással nem pótolható fej-

leszto hatástól fosztjuk meg a tanulókat abban az életkorban (6-14 év), amikor erre a 

legnagyobb szükségük lenne. Az iskolai testnevelés céljainak megvalósítása feltételezi 

azt, hogy a kötelezo heti 2-3 testnevelési óra kiegészüljön további, esetleg tanórán 

kívüli, legalább heti 2-3, 60-90 perces fizikai aktivitással. Ez lehet délutáni iskolai fog-

lalkozás, sportegyesületi edzés vagy családi körben végzett aktív tevékenység.  
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3. fejezet. Anyag és módszerek 

 
3.1. Vizsgált személyek 

 A vizsgált személyeket Gyor város 31 általános iskolájának és 1 nyolcosztályos 

gimnáziumának fiú tanulóiból szerveztük. A mintaválasztáskor törekedtünk arra, hogy 

minden érintett gyermeknek egyforma esélye legyen a mintába kerülésre, de figyelembe 

véve a Helsinki Nyilatkozat önkéntességre és szüloi beleegyezésre vonatkozó eloírásait, 

továbbá a motorikus próbák felvételének lehetoségeit, ez a feltétel minden megkívánt 

részletében nem teljesült. A vizsgált fiúk (a túlsúlyosak és az elhízottak is) rendszeresen 

részt vettek a döntoen szaktanár által vezetett órarend szerinti testnevelési órákon. Az 

adatfelvételt a 2006-2007. évben végeztük. A 2. táblázat Gyor város 7-14 éves tanulóif-

júságának korcsoportonkénti gyakorisát szemlélteti. Figyelemreméltó, hogy az ezredfor-

dulót követoen a vizsgált korosztályok mindegyikében a tanulólétszám konzekvensen 

csökkent. Az évenként csökkeno tanulólétszám a már riasztó méreteket ölto népesség-

fogyás elohírnöke! 

 
2. táblázat. Gyor város általános iskolai tanulóinak létszáma korosztályonként 

2003-2007 között (www.ksh.hu) 
 

Kor 2003 2004 2005 2006 2007 
7 651 572 499 520 490 
8 644 642 574 509 508 
9 631 655 642 579 508 
10 693 629 658 633 576 
11 718 697 635 657 641 
12 768 721 684 633 654 
13 711 769 717 691 637 
14 800 750 816 763 740 

 

 A vizsgált gyermekek korcsoportonkénti gyakorisági megoszlását a 3. táblázat 

tartalmazza. A minta a Gyor-Moson-Sopron Megyei Statisztikai Hivataltól kapott érvé-

nyes adatok tanúsága szerint Gyor város 7-14 éves általános iskolásait, korosztályon-
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ként 59-88%-ban reprezentálja. Az elemzésbe Gyor belvárosának mind a 10 iskoláját, a 

lakótelepek 11 iskoláját és a kertvárosi kerületek 10 általános iskoláját vontuk be. A 

vizsgált tanulók rendszeres és szervezett fizikai aktivitásának jellemzoit a 4. táblázatban 

foglaltuk össze. Gyor Megyei Jogú Város vezetése (pártállástól függetlenül) a kötelezo 

óraszámok kialakításánál a testnevelés tantárgyat következetesen elonyben részesítette. 

 
3. táblázat. A vizsgált tanulók életkor szerinti megoszlása 

 
Kor n 

6,51-7,50 451 
7,51-8,50 453 
8,51-9,50 450 
9,51-10,50 455 
10,51-11,50 454 
11,51-12,50 451 
12,51-13,50 454 
13,51-14,50 453 

Együtt 3621 
 

Ennek köszönhetoen a testnevelésre és sportra fordított óraszámok az országos 

átlagot meghaladják (Gergely, 2002). Az iskolák közel 10%-ban jelenleg is heti 5 test-

nevelési óra van. A város minden iskolájában szerveznek délutáni sportfoglalkozásokat. 

Figyelembe véve a kötelezo és a szabadon választott óraszámokat, a városi helyzet ki-

mondottan jónak mondható. Már csak a tanulók aktív részvételére van szükség!  

 
4. táblázat. A testnevelés és sport heti óraszámai Gyor város általános iskoláiban 

 
Testnevelés (óra/hét) Tömegsport foglalkozások (óra/hét) 

1-4. évf.  5-8. évf.  1-4. évf.  5-8. évf.  
Átlag Min-max.  Átlag Min-max.  Átlag Min-max.  Átlag Min-max.  
2,8 2-5 3 2-5 3,9 2-5 4,6 2-5 

 

3.2. Az alkalmazott módszerek 

3.2.1. Antropometriai módszerek 

 Az antropometriai vizsgálatok alkalmával az adatfelvételt nem végezhetjük ön-

kényesen, ezért az egyes méropontok kijelölésekor a már kialakult és pontosan megha-

tározott adatgyujtési technikák valamelyikét kell alkalmaznunk. Munkánk során a Nem-

zetközi Biológiai Program (Weiner és Lourie, 1969) eljárási javaslatait tekintettük 

iránymutatónak. Az antropometriai jellemzéshez (a növekedési típust bemutató indexek 



 26

számításához, valamint a testösszetétel becsléséhez) a következo testdimenziók ismerete 

szükséges: testmagasság, testtömeg, vállszélesség,  mellkasszélesség, mellkasmélység,  

alkarkerület, kézkerület, bicepsredo, tricepsredo, lapockaredo, csíporedo és mediális 

lábszárredo. 

 Az antropometriai adatfelvételt hitelesített, Sieber-Hegner gyártmányú méroesz-

közökkel (antropométer, 60cm nyílástávolságú medencekörzo, elotéttel ellátott acél mé-

roszalag, Lange borredoméro kaliper) végeztük. A testtömeg meghatározására hitelesí-

tett, digitális kijelzésu (a leolvasási pontosság: 0,1 kg) személymérleget használtunk. 

 

3.2.1.1. A növekedési típus meghatározása 

 A gyermekek növekedési típusát a Conrad (1963) által javasolt eljárással jelle-

meztük. Conrad két fejlodési irány mentén írja le a testi felépítést, a szerzo szóhaszná-

latában, a növekedési típust. Az egyes típusváltozatokat a testméretekbol levezetett in-

dexekben (metrikus és plasztikus index) foglalta össze. Módszerével a vizsgált személy 

csont- izomrendszeri fejlettsége is numerikus formában jellemezheto. 

Metrikus index (MIX): Az index a mellkas szélességet a mellkas mélységhez és 

a testmagassághoz viszonyítja, tehát a mellkas kerekdedségének relatív méroszáma. A 

metrikus index a validálása folyamatában azonban az egész test piknikus vagy lepto-

szóm jellegére jellemzonek bizonyult (Szmodis et al., 1976). Az indexérték pozitív tar-

tományába tartoznak a Kretschmer (1965) tipizálása szerinti piknikussal rokon pik-

nomorfok, a negatív értéktartományába a leptoszóm-aszténiás típussal rokon 

leptomorfok. Az átmeneti úgynevezett metromorf jelleg az enyhén negatív érték-

tartományba esik. A méroszámmal kapcsolatos tapasztalatok növekvo száma arra utal, 

hogy a csontméreteken alapuló metrikus index azt jelzi, hogy mi, mikor és hogyan való-

sult meg az öröklött tulajdonságokból (Mészáros et al., 2003). A fiúk metrikus 

indexének számítására szolgáló matematikai összefüggés a következo: 

 
MIX = 0,1625MMG + 0,13MKS – 0,0418TTM – 0,4245 

 
Az egyenletben: MIX = metrikus index, MMG = mellkasmélység, TTM = testma-

gasság, MKS = mellkasszélesség (mindhárom adat centiméterben). Az eredeti 
nomografikus (Conrad 1963) és az egyenlettel számított (Szmodis et al. 1976) in-
dexek korrelációja: 0,999. 
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Plasztikus index (PLX): A méroszám a csontozatra és az izomzatra jellemzo 

három testdimenzió (vállszélesség, alkarkerület és kézkerület) számtani összege. 

 A különbözo alkatvariánsokat a testarányokat jellemzo metrikus indexbol (MIX) 

és az adott arányokhoz társuló, a mozgatórendszeri fejlettséget bemutató plasztikus 

index (PLX) értékeibol derékszögu koordinátarendszer alakítható ki, amelyben az így 

jellemzett egyedi variánsok vagy a csoportok átlagai pontokat képeznek. A koordináta-

rendszerben a metrikus index adja a függoleges, a plasztikus index pedig a vízszintes 

skálázást.  

 A koordináta-rendszer közepén helyezkednek el a metromorf-normoplasztikus 

felnottek. A bal felso negyed tartalmazza a leptomorf-hipoplasztikusokat a bal alsó a 

piknomorf-hipoplasztikus vizsgáltakat. A koordináta-rendszer jobb felso negyede jel-

lemzo a leptomorf-hiperplasztikus konstitúcióra, míg a jobb alsó a piknomorf-hiper-

plasztikus testi felépítésre. A gyermekek és serdülokorúak növekedési típusának mino-

sítésekor koordináta rendszer függoleges tengelye (amely kizárólagosan csak a felnottek 

fejlettségi helyzetének értékelésékor megfelelo alap) helyett az érvényes referenciákat 

(Mészáros és Mohácsi, 1983, 1987; Mészáros et al., 2006) kell használnunk viszonyítási 

alapként. 

 A két index együttes értelmezése alapján a koordináta rendszer négy fo mezojé-

ben elhelyezkedok lehetséges kategórizálása: 

- metromorf-normoplasztikus (átlagosan nyúlánk és a csont-izomrendszeri fejlett-

ség is fiziológiás középértékekhez közeli), 

- leptomorf-normoplasztikus (a morfológiai alkat nyúlánk, de ehhez átlagosan fej-

lett mozgatórendszer társul), 

- piknomorf-normoplasztikus (a morfológiai alkat inkább kerekded, de ehhez át-

lagosan fejlett mozgatórendszer társul), 

- metromorf-hiperplasztikus (a morfológiai alkat nyúlánksága átlagos, de ehhez 

jól fejlett mozgatórendszer társul), 

- metromorf-hipoplasztikus (a morfológiai alkat nyúlánksága átlagos, de ehhez 

gyengén fejlett mozgatórendszer társul), 

- leptomorf-hiperplasztikus (a morfológiai alkat nyúlánk, de ehhez jól fejlett moz-

gatórendszer társul –az ilyen konstitúció általában a versenyszeruen sportoló fel-

nottek és fiatalok csoportjaiban gyakoribb, de nem gyakori–), 
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- leptomorf-hipoplasztikus (a morfológiai alkat nyúlánk, de ehhez gyengén fejlett 

mozgatórendszer társul), 

- piknomorf-hiperplasztikus (a morfológiai alkat zömök, kerekded, de ehhez jól 

fejlett mozgatórendszer társul –ez a kategória még a rendszeresen sportolók min-

táiban is ritka–), 

- piknomorf-hipoplasztikus (a morfológiai alkat zömök, kerekded és ehhez gyen-

gén fejlett mozgatórendszer társul). 

 
3.2.1.2. A testtömeg index (BMI) 

 A leginkább elterjedt tápláltsági mutató a „body mass index”, rövidítése: BMI. 

Kiszámítása úgy történik, hogy a kilogrammban kifejezett testtömeget elosztjuk a 

méterben mért testmagasság négyzetével.  

 
BMI = kg·m-2  

 
3.2.1.3. A relatív testzsírtartalom becslése 

 Parižková (1961) módszere a magyarországi kinantropometriai vizsgálatokban a 

legáltalánosabban elterjedt kalipermetriás becslo eljárás. A szerzo a becsült érték validi-

tását a denzitometriai adatokkal való összehasonlítás után bizonyította. A módszer egy-

formán alkalmas a felnottek és a gyermekek, valamint a nok és a férfiak relatív testzsír-

tartalmának becslésére. Az eredetileg 10 különbözo (és technikailag nehezen emelheto) 

borredovastagságot igénylo eljárást Szmodis és munkatársai (1976) egyszerusítették 

úgy, hogy a módszer megbízhatósága nem csökkent. A módosított Parižkova módszer 

alkalmazásához 5, a test jobb oldalán felvett borredovastagság (biceps-, triceps-, la-

pocka-, csípo- és mediális lábszárredo) szükséges. A becslés során a mért redok össze-

gét szorozzuk kettovel. A kapott összeget beléptetjük az 1. mellékletben található táb-

lázatba. A függoleges oszlop (nem, életkor) és a vízszintes sor metszéspontjában leol-

vassuk a relatív testzsírtartalmat. A táblázatba foglalt összefüggés matematikai függ-

vény formában (Szmodis et al., 1976) a következo: 

 
F% = [LN (szumma 10 borredo)]·13,059 – 40,462 

 
3.2.1.4. A sovány testtömeg (LBM) becslése 

 A testösszetétel az emberi test egészén belül az egyes összetevok és testanyagok 

(pl.: víz, fehérje ásványi sók), szövetek arányát jelöli. Vizsgálatunkban az úgynevezett 
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kétkomponensu indirekt módszert alkalmaztuk, melynek segítségével a teljes testtömeg 

sovány tömegre és zsírra osztható. Ebben az elrendezésben a sovány testtömeg tartal-

mazza az esszenciális zsír mennyiségét. 

 
LBM (kg) = TTS – (0,01TTS·F%) 

 
Az egyenletben: LBM = sovány testtömeg, TTS = testtömeg, F% = a testtömeg száza-

lékában kifejezett testzsírtartalom.  
 

3.2.2. Motorikus próbák 

 A fizikai teljesítoképesség jellemzésének általánosan alkalmazott módszere a 

motorikus próbaeredmények összehasonlítása és értelmezése. Azok a próbák, melyek 

több ezer mérési eredmény alapján kerültek standardizálásra, objektív képet adnak a 

vizsgált személyek szervi funkcióiról. Figyelembe kell azonban vennünk azt, hogy a 

motorikus teljesítményekben az adott szervek, szervrendszerek funkcióképességén túl 

sok más tulajdonság (beállítódás, motiváció, fájdalom és monotóniaturés stb.) is sze-

repet játszik. Tudomásul kell tehát vennünk, hogy egy adott teljesítmény értékelésekor 

mindazokat a képességeket és tulajdonságokat együttesen értékeljük, melyek az adott 

teljesítményben szerepet kapnak. 

A jelen vizsgálatban négy motorikus teljesítmény ismeretében jellemeztük vizs-

gáltjaink fizikai teljesítményét. 

- 30m futás: állórajttal, a gyorsulás, a gyorsaság jellemzésére. Végrehajtás az 

atlétika szabályai szerint. Két kísérletbol a jobb eredményt vettük figyelembe. 

A leolvasás pontossága = 0,1s. 

- 1200m futás: a kardio-respiratorikus állóképesség jellemzésére. Végrehajtás az 

atlétika szabályai szerint. A leolvasás pontossága = 0,1s. 

- Helybol távolugrás: az alsó végtag dinamikus erejének és a kar- törzs- láb ko-

ordináció jellemzésére. Végrehajtás az atlétika szabályai szerint. A leolvasás 

pontossága = 1cm. Három sikeres kísérletbol a legjobb eredményt vontuk be a 

statisztikai feldolgozásba. 

- Kislabdahajítás: a kar és vállöv gyorserejének, valamint a kar-törzs- láb koordi-

nációjának jellemzésére. Végrehajtás és értékelés az atlétika szabályai szerint. 

A leolvasás pontossága = 0,5m. 
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A technikai felkészültséget is igénylo próbák (hajítás és ugrás) esetében a végre-

hajtás technikai jellemzoit nem minosítettük. 

 
3.3. Az adatfeldolgozás matematikai statisztikai módszerei 

 A mért és számított adatok statisztikai feldolgozásakor a Statistica for Windows 

programcsomagot használtuk (version 7.1, StatSoft Inc., Tulsa, OK 74104, USA, 2006). 

A statisztikai analízis elso lépéseként kiszámítottuk a konvencionálisan használt leíró 

statisztikai jellemzoket (átlag, szórás és variáció terjedelem) korcsoportonként. Az át-

lagok korcsoportonkénti különbségeit egy-szempontos variancia-analízis (ANOVA) 

után F-próbával elemeztük. Szignifikáns F esetén kiszámítottuk a kritikus differenciákat 

is Scheffé javaslatai szerint. 

 A szórások közötti differenciákat a Levene-teszttel jellemeztük. 

 A vizsgált változók korfüggését lineáris regresszió analízissel jellemeztük. 

 A testméretek, a testalkati és testösszetétel jellemzok és a motorikus próbaered-

mények kapcsolatát, továbbá a motorikus teljesítmények egymással bizonyítható kap-

csolatát lineáris korrelációs együtthatókkal jellemeztük. A kapcsolati méroszámok dif-

ferenciáit Z-transzformáció után elemeztük. 

 A statisztikák értelmezésekor a véletlen hiba maximumát következetesen 5%-

ban határoztuk meg.  
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4. fejezet: Eredmények 

 

Bevezetés 

 A fejezetben táblázatokba rendezve, elkülönítve mutatjuk be az antropometriai 

jellemzok, a motorikus teljesítmények leíró és összehasonlító statisztikai analízisének 

eredményeit, továbbá a kérdésfeltevések értelmében számított kapcsolati méroszámokat 

és lineáris trendeket. Ez az elrendezés azért célszeru, mert eredményeinket meghatáro-

zott ideig összehasonlító adatokként is kezelhetjük, a numerikus összehasonlítás általá-

ban könnyebb és pontosabb. 

Az eredmények értelmezése (megbeszélés) folyamatában azonban ez, a foleg di-

daktikai célú tagolás már következetesen nem tartható, elsosorban a változók közötti is-

mert összefüggések miatt. 

 Vizsgálatunk  egyik kérdésfeltevésének megválaszolása érdekében a gyermeke-

ket és serdülokorúakat a vizsgálat idopontjában becsült, relatív testzsírtartalom alapján 

is csoportokba rendeztük (5. táblázat). A szakirodalmilag elfogadott referencia adatok 

(Lohman, 1992) alapján normál testzsírtartalmú (F% < 24,99), a túlsúlyos (F% = 25,0-

29,99) és az elhízott (F% > 30,0) gyermekek testi felépítésének és motorikus teljesítmé-

nyeinek korfüggo összehasonlítását ábrákon mutatjuk be. Az 5. táblázatban összefoglalt 

gyakoriságok alapján, a méret-, jelleg- és teljesítménykülönbségek bemutatásakor a két, 

különbözo mértékben veszélyeztetett csoport jellemzoit összevontan ábrázoljuk. 

Elöljáróban azonban, ismertetjük az egyik csoportosítási szempont figyelembe 

vétele után kialakult százalékos gyakoriságokat. A mintában a normál testzsírtartalmú 

gyermekek százalékos (tehát relatív) gyakorisága 7 és 14 éves kor között szinte lineá-

risan csökkent. Ez az arány numerikusan a legnagyobb volt a 7 évesek korcsoportjában 

és a legkisebb a 14 évesekében. A túlsúlyosak gyakoriságának korcsoportonkénti kü-

lönbsége a 7, a 8 és a 9 éveseket jellemzo relatív adatok alapján értékelhetoen növekvo, 

majd ezt követoen egy viszonylag nagy értéken stagnál, azaz statisztikailag nem módo-
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sul értékelhetoen. A bemutatottak alapján is nyilvánvaló, hogy az elhízottak csoport-

jaiban a korcsoportonkénti átlagok tendenciája értékelhetoen növekvo. A legkisebb re-

latív gyakoriság (1,63%) a 7 éves fiúkat jellemzi, míg a legnagyobbat (11,04%) a 14 

évesek korcsoportjában számítottuk, de 11 éves kortól kezdodoen a már valóban elhí-

zottak aránya több mint 8%. 

 
5. táblázat. A vizsgált tanulók életkor és relatív testzsírtartalom szerinti 

gyakorisága (%) 
 

Kor/F% <24,99 25-29,99 >30 Együtt 
7 91,72 6,65 1,63 8,28 
8 86,27 9,51 4,22 13,73 
9 83,80 14,08 2,12 16,20 
10 81,10 14,34 4,56 18,90 
11 76,47 15,36 8,17 23,53 
12 75,77 15,90 8,33 24,23 
13 77,10 14,79 8,11 22,90 
14 74,49 14,47 11,04 25,51 

 
F% = a Parízková (1961) javaslata alapján számított, testtömeg-relatív testzsírtartalom.  
 

4.1 Antropometriai jellemzok 

 A testmagasság korosztályonkénti átlagai, szórásait és a jellemzo variáció terje-

delmet a 6. táblázatban mutatjuk be. A termetátlagok korfüggo különbségei valódiak (F 

= 2364,9) és a post hoc analízis tanúsága szerint az egymást követo életkorokban a test-

magasság átlagok különbsége következetesen szignifikáns. Az életkor függvényében a 

szórások numerikus különbsége jelentos, de a variációs együtthatók következetesen 5% 

körül mozognak. 

A szélsoértékek különbsége a kor függvényében no, mely részben a növekedés 

ütemében tapasztalható egyéni különbözoségekre utal, de függ az adat korfüggo különb-

ségeitol is. 

 A relatív zsírtartalom alapján két csoportba (normál, túlsúlyos és elhízott) rende-

zett mintánál a testmagasság korfüggo változásait, valamint a mintánkénti különbségeit 

az 1. ábra szemlélteti. Az átlagok különbsége minden életkorban szignifikáns. A közép-

értékek korfüggo trendje, megegyezoen az irodalmi adatokkal, mindkét mintában lineá-

ris, a depózsír torzító hatásainak kikapcsolása ellenére, az egymást követo életkorokban 

a különbség következetesen szignifikáns. A mintánkénti szórások korcsoportonként sta-
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tisztikailag egyformák, de az életkor (azaz a kor függvényében magasabb termet) függ-

vényében kisebb-nagyobb mértékben nagyobbak. 

 
6. táblázat. A vizsgált tanulók testmagassága (cm)  

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 125,89 4,67 112,1 147,6 
8 130,67 5,72 113,3 146,6 
9 135,52 5,86 118,2 153,2 
10 141,64 6,58 122,3 165,0 
11 146,10 6,87 127,8 168,6 
12 152,03 7,94 128,3 180,2 
13 160,29 7,14 135,3 182,6 
14 165,95 7,22 141,5 186,4 
F/p 2364,9/<0.000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában mért legkisebb testmagasság, Max. = a mintában mért 

legnagyobb testmagasság, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a sta-
tisztikai valószínuség számított szintje. 
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1. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk testmagassága. 

 

 A gyori fiúk testtömegének korfüggo különbségeit bemutató leíró és összehason-

lító statisztikákat a 7. táblázat tartalmazza. Az átlagok különbsége természetesen szigni-

fikáns (F = 756,57), a tömegátlagok évenkénti különbsége i is következetesen jelentosek. 

A variáció terjedelem már a 7 évesek mintájában is nagy, amit elsosorban a mintában 

lévo elhízott gyermekek nagy testtömege eredményez. A nagy variáció terjedelem egye-
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nes következménye, hogy az átlagok körüli szórások is nagyok. A 7 évesek csoportjá-

ban a relatív szórás „csak” 19,25%, a 14 évesek korcsoportjában a szórás a jellemzo kö-

zépérték 21,5%-a. A testtömeg alapján a legheterogénabb korcsoport a 11 évesek mintá-

ja, amelyben a relatív szórás 25,73%. 

 
7. táblázat. A vizsgált tanulók testtömege (kg) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 25,20 4,85 16,40 56,60 
8 28,75 6,58 17,30 66,90 
9 31,56 5,74 20,80 51,20 
10 37,06 9,51 22,10 87,00 
11 40,27 10,36 25,30 91,00 
12 43,89 10,38 26,00 80,30 
13 49,88 11,39 27,50 94,50 
14 55,97 12,03 29,50 100,00 
F/p 756,57/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában mért legkisebb testtömeg, Max. = a mintában mért leg-

nagyobb testtömeg, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai 
valószínuség számított szintje. 

 
 A már bizonyítottan egészség kockázatot jelento relatív testzsírtartalom hatásai-

nak kikapcsolása után kialakult mintázatot a 2. ábra szemlélteti. A normál testzsírtartal-

mú (F < 25%) gyermekek és serdülok testtömege minden korcsoportban szignifikánsan 

kisebb, mint a veszélyeztetetteké. Az átlagok körfüggo trendjében az elsofokú kompo-

nens szignifikáns, de megfigyelheto az is, hogy 12 éves kor után a tömeg középértékek 

különbsége arányaiban is nagyobb, mint a fiatalabb fiúknál. A két pontsor által megraj-

zolt trend párhuzamos. 

 A szórások a normál testzsírtartalmú csoportban mérsékelten kisebbek 7 és 11 

éves kor között, a további 3 korcsoportban statisztikailag egyformák. 

 A tápláltsági állapot jellemzésére a disszertációban a testtömeg indexet (BMI) és 

a relatív testzsírtartalmat (F%) használtuk. A két becslés eredménye nem szükségszeru-

en azonos. A relatív testzsírtartalom ismeretében számítható (becsülheto) a sovány test-

tömeg (LBM) is, amely adatban elméletileg, csupán az esszenciális zsír mennyisége je-

lenik meg. A teljes mintában jellemzo, korcsoportonkénti sovány testtömeg átlagokat és 

szórásokat a 8. táblázat tartalmazza. A sovány testtömeg korcsoportonkénti középérté-

kei között a különbség értelemszeruen szignifikáns (F = 1371,40), hiszen az LBM is 
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korfo jellemzo ebben az életkori tartományban. A post hoc elemzés tanúsága szerint az 

egymást követo korcsoportok közötti differencia is következetesen jelentos. Az adat va-

riáció terjedelme és a szórás minden korosztályban nagy. A variabilitási méroszámok 

mintázatok azonban a testtömegnél jellemzotol kissé eltéro. 
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2. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk testtömege. 

 
8. táblázat. A vizsgált tanulók sovány testtömege (kg) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 20,93 2,79 13,50 39,62 
8 23,31 3,60 15,59 43,69 
9 25,43 3,27 18,02 47,38 
10 28,52 4,83 18,85 53,00 
11 30,48 5,10 21,41 54,35 
12 34,49 6,00 22,23 57,26 
13 39,66 7,25 22,64 66,15 
14 44,05 6,98 25,16 64,90 
F/p 1371,40/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában számított legkisebb sovány testtömeg, Max. = a min-

tában számított legnagyobb sovány testtömeg, F = az egy szempontos ANOVA 
eredménye, p = a statisztikai valószínuség számított szintje. 

 
 A sovány testtömeg alapján is a leghomogénebb a legfiatalabb korcsoport. E va-

riabilitási méroszám alapján azonban már 3 fokozottan heterogén korcsoport jelölheto 

meg. Ezek: a 11, 12 és a 13 éves fiúk mintája. 
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 A kritikus testzsírtartalom eliminálása után jellemzo sovány testtömeg átlagok és 

szórások különbségeit és a korcsoportonkénti differenciákat a 3. ábrán mutatjuk be. A 

túlsúlyos és elhízott fiúk sovány tömege minden korosztályban következetesen és szig-

nifikánsan nagyobb. 
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3. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk sovány testtömege. 

 
 A szórások az elméletileg kisebb relatív testzsírtartalom range ellenére, a veszé-

lyeztetettek mintájában nagyobbak. Mindkét mintában jellemzo, hogy a 13 és 14 évesek 

az LBM alapján is heterogénebb csoportok, mint a fiatalabbak. Az LBM korfüggésében 

is szignifikáns az elsofokú komponens, de 12 éves kortól kezdodoen az átlagok különb-

sége nagyobb, mint a megelozo évjáratokban.  

 A vizsgált tanulók testtömeg indexének korfüggo átlagait és szórásait a 9. táblá-

zatban szemléltetjük. A testmagasság és a testtömeg a két leggyakrabban elemzett antro-

pometriai jellemzo. Ezek alapadatként értelmezendok, mindkét jellemzo az egész testre 

vonatkozó méroszám, annak ellenére, hogy sem külön, sem pedig a két mutató alapján 

eloállított arányszámokkal (BMI, Quetelet-Kaup-Gold index, testmagasság-relatív test-

tömeg stb.) a testi felépítés vagy a testösszetétel megbízhatóan nem becsülheto (Ng et 

al., 1996/97; Mészáros, 1990). Bemutatásukat elsosorban az indokolja, hogy az indexre 

vonatkozóan egyre több az összehasonlító, vagy referencia adat. A tömeg és magasság 

arányaként is értelmezheto BMI (9. táblázat) korosztályonkénti különbsége szignifikáns  

(F = 117,88), de a termet és a testtömeg korosztályonkénti jelentos különbségei ellenére 

a BMI átlagok egy naptári év alatt kialakult különbsége statisztikailag nem szignifikáns. 
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A testtömeg korábban bemutatott, jelentos és következetes csoporton belüli variabilitása 

eredményeként a testtömeg index átlagai körüli szórások is nagyok, a relatív szórások 

15 és 18% között variálnak. 

 

9. táblázat. A vizsgált tanulók testtömeg indexe (kg·m-2) 
 

Kor Átlag SD Min. Max. 
7 15,83 2,39 10,23 31,13 
8 16,71 2,88 12,19 33,37 
9 17,09 2,31 12,85 24,79 
10 18,30 3,55 12,98 35,74 
11 18,70 3,71 11,46 35,50 
12 18,82 3,35 12,89 31,89 
13 19,24 3,21 12,62 30,24 
14 20,22 3,63 12,62 33,06 
F/p 117,88/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában számított legkisebb sovány BMI, Max. = a mintában 

számított legnagyobb BMI, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a sta-
tisztikai valószínuség számított szintje. 

 
 Az egészség kockázat alapján kritikus testzsírtartalom hatását a testtömeg index-

re a 4. ábrán mutatjuk be. A testzsírtartalom alapján veszélyeztetett fiúk testtömeg in-

dexe szignifikánsan nagyobb minden vizsgált korcsoportban.  
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4. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk testtömeg indexe. 
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 Jellemzo továbbá, hogy a megfigyelési periódusban a legfiatalabb és a legido-

sebb csoport átlagos BMI differenciája közel 2kg·m-2. A két átlagsor korfüggo trendje 

az ábra alapján megfogalmazható konvergencia ellenére a valóságban párhuzamos. A 

méroszám csoporton belüli variabilitása a normál testzsírtartalmú mintában általában ki-

sebb. A veszélyeztetett mintában a BMI szórások korfüggése nem bizonyítható, míg a 

normál testzsírtartalmú mintában a csoporton belüli variabilitás kismértékben növek-

szik. 

 A 7-14 éves, gyori fiúgyermekek relatív zsírtartalmát bemutató leíró és összeha-

sonlító statisztikai eredményeket a 10. táblázatban mutatjuk be. A testtömeg százaléká-

ban kifejezett zsírtartalom átlagok különbsége 7-14 éves kor között szignifikáns (F = 

63,81), az idosebb vizsgáltak testzsírtartalom átlaga nagyobb. E jellemzo csoporton be-

lüli variabilitása az eddig bemutatott testméretek és antropometriai jellemzok közül a 

legnagyobb. A 7 és 14 évesek korcsoportjában a relatív szórás egyformán 32,4%, de az 

arány minden korcsoportban meghaladja a 30%-ot. A nagy variabilitás eredménye az, 

hogy a test zsírtartalmának különbsége az egymást követo korcsoportokban, egyetlen 

párosításban sem szignifikáns és az átlagok trendje nem lineáris. 

 
10. táblázat. A vizsgált tanulók relatív testzsírtartalma (%) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 16,13 5,23 5,60 34,40 
8 17,79 5,87 5,60 36,20 
9 18,61 5,35 7,10 37,80 
10 21,57 6,82 6,40 40,80 
11 21,68 6,71 4,60 41,50 
12 20,23 6,33 6,00 36,10 
13 19,56 6,25 5,60 35,30 
14 20,28 6,57 7,10 36,30 
F/p 63,81/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában becsült legkisebb relatív testzsírtartalom, Max. = a min-

tában becsült  legnagyobb relatív testzsírtartalom, F = az egy szempontos ANOVA 
eredménye, p = a statisztikai valószínuség számított szintje. 

 
 A normál testzsírtartalmú és a depózsír mennyisége alapján veszélyeztetett fiúk 

becsült testzsírtartalmának átlagait és szórásait a 5. ábra szemlélteti. Alapvetoen a cso-

portosítási alap függvényeként a két minta átlagai között a különbség minden korcso-

portban szignifikáns. 
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5. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk relatív testzsírtartalma. 

 
 A szórások minták közötti differenciái statisztikailag nem jelentosek és a két át-

lagsor alapján megrajzolt trendek hasonlóak. Mindkét mintában a 7 éves gyermekek re-

latív testzsírtartalma a legkisebb és a 11 éveseké a legnagyobb. 

 Elöljáróban hangsúlyozzuk, hogy a növekedési típust bemutató metrikus és a 

plasztikus index humánbiológiai tartalma meghatározott kérdésfeltevés esetén, külön-

külön is értelmezheto. A testi felépítés e módszer alapján történo leírása azonban a két 

méroszám együttes értékelését feltételei. A vizsgált tanulók metrikus indexének korcso-

portonkénti átlagait és szórásait a 11. táblázatban mutatjuk be. 

 
11. táblázat. A vizsgált tanulók metrikus indexe (cm) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 -1,14 0,25 -1,98 0,20 
8 -1,20 0,29 -2,18 0,31 
9 -1,28 0,24 -2,05 0,52 
10 -1,32 0,38 -2,03 0,53 
11 -1,36 0,40 -2,44 0,36 
12 -1,45 0,41 -2,48 0,15 
13 -1,50 0,36 -2,41 0,22 
14 -1,48 0,40 -2,58 -0,03 
F/p 69,59/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában talált legkisebb index, Max. = a mintában talált leg-

nagyobb index, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai va-
lószínuség számított szintje. 
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Az index a testi felépítést a nyúlánk (leptomorf) és a zömök, kerekded (pikno-

morf) szélsoségek között rangsorolja. A könnyebb értelmezés érdekében megismételjük, 

hogy minél kisebb a metrikus index, annál nyúlánkabb a morfológiai alkat. A metrikus 

index átlagok korcsoportonkénti különbsége valódi (F = 69,59). A 7 éves fiúk metrikus 

index átlaga a legnagyobb és a 13 éveseké a legkisebb. Az ANOVA-t követo post hoc 

elemzés tanúsága szerint két átlag különbsége akkor szignifikáns, ha a differencia na-

gyobb, mint 0,12 egység.  

 A tápláltsági állapot és a metrikus index mintánkénti különbségeit és korfüggo 

változását a 6. ábrán szemléltetjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ábra függoleges 

tengelyén a skálázás fentrol- lefelé csökkeno. A depózsír mennyiség torzító hatása a 

metrikus indexben jelentos. A túlsúlyos és elhízott fiúk metrikus index átlaga minden 

életkorban következetesen nagyobb (pozitívabb). Az átlag körüli szórások a túltápláltak 

mintájában nagyobbak. 
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6. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk metrikus indexe. 

 
 A normál testzsírtartalmú mintában a metrikus index átlagok numerikus értéke 

12 éves korig szinte lineárisan csökken (a konstitúció nyúlánksága fokozódik), majd ezt 

követoen változatlan marad. A veszélyeztetett fiúk mintájában az átlagok korfüggo sora 

egy viszonylag széles konfidencia intervallumban „billeg”, de inkább lineáris, mint má-

sodfokú függvénnyel közelítheto. Összefoglalóan az állapítható meg, hogy a morfoló-

giai alkat nyúlánksága a megfigyelési idoszakban, kisebb-nagyobb mértékben fokozó-
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dik, függetlenül a test zsírtartalmának szignifikáns különbségeitol. A szélso értéket kép-

viselo átlagok különbsége mindkét mintában kb. 0,4 egység.  

 A vizsgált gyermekek plasztikus indexének átlagai és szórásait a 12. táblázatban 

mutatjuk be. Miután a plasztikus index a vállszélesség, alkarkerület és kézkerület össze-

ge, az index átlagainak korfüggo sorában egy szinte lineáris korfüggo tendencia figyel-

heto meg (F = 1203,60). Az egymást követo korcsoportok átlagai között a differencia 

statisztikailag szignifikáns, a különbségek az életkor függvényében nagyobbak. 

 
12. táblázat. A vizsgált tanulók plasztikus indexe (cm) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 60,57 2,99 51,10 75,10 
8 62,85 3,66 52,50 78,60 
9 64,94 3,36 55,00 75,10 
10 68,15 4,35 57,00 84,70 
11 70,52 4,74 60,50 87,20 
12 71,81 4,79 61,00 89,60 
13 75,73 5,35 56,50 90,00 
14 79,07 4,92 65,20 93,00 
F/p 1203,60/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában talált legkisebb index, Max. = a mintában talált leg-

nagyobb index, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai va-
lószínuség számított szintje. 

 
 Noha a szélso értékek távolsága mind a 8 korcsoportban nagy, a szórások a ko-

rábbiakban bemutatottakhoz viszonyítva, jellemzoen kicsik. A 8 korcsoporton belül a 

legnagyobb csoporton belüli variabilitás ismételten a közvetlen prepubertásban tapasz-

talható. 

 A tápláltsági állapot és az egészségkockázat alapján kialakított csoportok plasz-

tikus indexének mintánkénti különbségeit és korfüggését a 7. ábra szemlélteti. A normál 

relatív zsírtartalmú gyermekek indexe minden életkorban szignifikánsan kisebb, mint az 

azonos naptári korú túlsúlyos és elhízott társaiké. Az átlagok korfüggo trendje mindkét 

mintában lineárisan növekvo, de a középértékek minták közötti távolsága az életkor 

függvényében kismértékben csökken. A normál testzsírtartalmú mintában 11 éves kor 

után a nagyobb plasztikus index átlaghoz kissé nagyobb szórások tartoznak. 

 A két index együttes értelmezése alapján a normál testzsírtartalmú fiúk növeke-

dési típusa leptomorf és hipoplasztikus a túlsúlyosakéhoz viszonyítva. 
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7. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk plasztikus indexe. 

 
 Humánbiológiai megfontolások alapján azonban helyesebb, ha úgy fogalmaz-

unk, hogy a túlsúlyos és elhízott fiúk már 7-14 korban is egyértelmuen piknomorf és 

kismértékben hiperplasztikus növekedési típussal jellemezhetok. 

 

4.2 Motorikus teljesítmények 

 A fizikai teljesítmények jellemzésekor két fontos, e teljesítményeket markánsan 

befolyásoló tényezo ismerete szükséges (Farmosi, 1999). 

 1. A kronológiai és a morfológiai életkor (a biológiai életkor egy valid becslése) 

az egyedfejlodés során általában hasonló, de sok esetben jelentosen különbözo is lehet. 

Az aktuális teljesítmény értékelésében foleg gyermek- és serdülokorban lehet fokozott 

jelentosége a különbözoségek számszerusítésének, hiszen e differenciák sokszor csak az 

ifjúkor végére egyenlítodnek ki. A gyakorló pedagógus nap, mint nap szembesül mun-

kája során azzal, hogy a tanulók között vannak olyanok, akiknek a teljesítményfejlodése 

az átlagosnál gyorsabb, míg mások ettol akár jelentosen is elmaradhatnak. Hatóténye-

zoként egyértelmuen a külso környezet és a fejlodés örökletes elemei nevezhetok meg. 

Ez utóbbi annak a fejlodésmenetnek a genetikai meghatározottsága, amely mentén ha-

ladva, a környezeti hatásokra reagálva eléri az egyén a testi- és motorikus fejlettségét. 

 2. Jelentos teljesítményt módosító tényezo az adatfelvétel idopontjában jellemzo 

testösszetétel is, mely a genetikai meghatározottság, az életmód és a biológiai fejlettség 
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együttes hatásaként alakul ki. A motorikus teljesítmény szempontjából a zsírtömeg és az 

izomtömeg aránya meghatározó. 

 A 30m futás leíró és összehasonlító statisztikai eredményeit a 13. táblázatban 

mutatjuk be. A 30m síkfutás idoeredményeivel jellemzett gyorsaság átlagainak korcso-

portonkénti különbsége valódi (F = 406,93), azonban a 10 és a 11, valamint a 13 és a 14 

évesek teljesítmény átlagai között a különbség nem szignifikáns. A vizsgált gyermekek 

gyorsasága testnevelo tanári megítélés alapján átlagos. Az átlagok körüli szórások az 

életkor és a teljesítményjavulás függvényében nem különböznek ebben a mintában. A 

korcsoportonkénti differenciák alapján 3 intervallum különítheto el. Az elso szakasz (7 

és 8 éves kor), ezt egy átmeneti plató követi (9-11 éves kor), majd a harmadik szakasz-

ban ismét van értékelheto korcsoportok közötti differencia. 

 
13. táblázat. A vizsgált tanulók 30 m-es síkfutás eredményei (s) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 6,65 0,49 5,33 8,92 
8 6,51 0,49 4,27 8,85 
9 6,13 0,48 5,05 8,20 
10 6,01 0,49 4,83 8,24 
11 5,96 0,58 4,60 9,34 
12 5,66 0,61 4,00 8,06 
13 5,37 0,60 3,90 7,80 
14 5,34 0,63 4,01 9,07 
F/p 406,93/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában talált legkisebb érték, Max. = a mintában talált leg-

nagyobb érték, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai va-
lószínuség számított szintje. 

 
 A relatív testzsírtartalommal jellemzett tápláltsági állapot alapján kialakított 

minták 30m futásban tapasztalt korcsoportonkénti különbségeit a 8. ábrán mutatjuk be. 

A normál relatív zsírtartalmú gyermekek minden korosztályban szignifikánsan jobban 

teljesítettek, mint túlsúlyos és elhízott társaik. A teljesítmény mindkét mintában jobb az 

életkor függvényében, de az átlagok különbsége alapján az idotartam csökkenése egyen-

letesebb a normál testzsírtartalmú fiúk csoportjaiban. A túlsúlyos és elhízott fiúk mintá-

jában az átlagok körüli szórások kismértékben ugyan, de nagyobbak. Az elso osztályo-

soknál még mindkét mintában jellemzo a fokozott heterogenitás, amelyhez hasonlóan 

nagy variabilitás csak a 13 és 14 éves korban jelenik meg ismét. 
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8. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk gyorsasági 

teljesítménye. 
 
 A vizsgált tanulók helybol távolugrás eredményeinek alapstatisztikai jellemzoit 

a 14. táblázatban mutatjuk be. Az alsóvégtag robbanékony erejét és a kar-törzs- láb ko-

ordináció szintjét becslo próbában az eredmények a testnevelo tanári megítélés alapján 

is gyengék, esetleg közepesek. Az átlagok korcsoportonkénti különbsége szignifikáns (F 

= 500,91), de az egymást követo korcsoportok középértékei közötti differencia nem je-

lentos. A szórások következetesen nagyok és az átlagtól gyakorlatilag függetlenek. Eb-

ben a próbában is az elsosök teljesítménye a legkevésbé kiegyensúlyozott (relatív szórás 

= 16,3%) és a 11 éveseké a legkevésbé heterogén (relatív szórás = 12,4%). 

A korcsoportonkénti átlagok függvényében két szakasz figyelheto meg. Az elso 

szakaszban (7-10 éves kor) az átlagok különbsége relatíve nagyobb, míg a második sza-

kaszban (11-14 éves kor) a relatív különbségek kisebbek, de a vizsgálat keresztmetszeti 

jellege miatt e differenciákat fejlodési mintázatként nem értelmezhetjük. 

 A tápláltsági állapot (veszélyeztetettség) alapján kialakított mintákban a helybol 

távolugrás korcsoportonkénti középértékeit és szórásait a 9. ábrán mutatjuk be. A nor-

mál testzsírtartalommal rendelkezo gyermekek minden korosztályban szignifikánsan 

jobban teljesítettek, mint túlsúlyos elhízott társaik. A teljesítménykülönbségek mindkét 

mintában hasonló trendet eredményeztek. Az átlagok korfüggo sora egy valódi másod-

fokú függvénnyel közelítheto. A szórások mintánként is és korcsoportonként is nagyon 

hasonlóak. 
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14. táblázat. A vizsgált tanulók helybol távolugrás eredményei (cm) 
 

Kor Átlag SD Min. Max. 
7 122,22 19,95 60 166 
8 131,78 18,90 72 190 
9 147,46 19,01 14 210 
10 153,69 19,45 90 220 
11 159,62 19,84 104 214 
12 163,81 22,08 100 221 
13 176,32 23,28 105 265 
14 178,31 24,10 100 236 
F/p 500,91/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában talált legkisebb érték, Max. = a mintában talált leg-

nagyobb érték, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai va-
lószínuség számított szintje. 
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9. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk teljesítménye a helybol 

távolugrás próbában.  
 

 A két különbözo testzsírtartalmú minta átlagos teljesítménye a 9-11 évesek kor-

csoportjaiban van a legközelebb egymáshoz.  

 A kar és vállöv gyorserejének, valamint a kar-törzs- láb koordináció jellemzésére 

alkalmazott kislabdahajítás próba alapstatisztikai jellemzoit a 15. tábláza t tartalmazza. 

A korcsoportonkénti átlagok különbsége statisztikailag szignifikáns (F = 1099,01), de 

az egymást követo korcsoportok eredménye közötti differencia nem jelentos. Az egyéni 

teljesítmények közötti különbség minden korcsoportban nagy. A szórások markánsak, 
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numerikusan az átlag függvényében nagyobbak, de a relatív szórások korfüggo trendje 

csökkeno. A középérték százalékában kifejezett szórás a 7 évesek korcsoportjában 35,3 

%, a 11 évesekében 26,7%, míg a 14 évesekében már „csupán” 20,3%. 

 
15. táblázat. A vizsgált tanulók kislabdahajítás eredményei (m) 

 
Kor Átlag SD Min. Max. 

7 12,19 4,30 4,5 26,0 
8 14,56 4,43 5,0 28,0 
9 18,33 5,18 7,1 37,8 
10 21,39 6,07 7,7 41,0 
11 23,23 6,21 10,0 41,8 
12 31,49 7,77 10,5 51,0 
13 33,88 7,78 13,0 53,1 
14 35,74 7,27 14,5 67,0 
F/p 1099,01/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában talált legkisebb érték, Max. = a mintában talált leg-

nagyobb érték, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai va-
lószínuség számított szintje. 

 
 A relatív testzsírtartalom alapján kialakított minták kislabdahajítás átlagait és 

szórásait a 10. ábrán mutatjuk be. A normál testzsírtartalmú gyermekek középértékei 

numerikusan minden korcsoportban nagyobbak, azonban az átlagok különbsége csak a 

7, a 10-11 és a 13-14 évesek korosztályában szignifikáns. Az egymást követo átlagok 

különbsége alapján kialakult trend mindkét csoportban hasonló és lényegében lineáris. 

Jellemzo továbbá, hogy a nagyobb középértékhez mindkét mintában nagyobb csoporton 

belüli variabilitás társul.  

 Az egyértelmuen gyengének minosített gyorsasági és robbanékonysági teljesít-

mények ismeretében sajnos nem várható jobb eredmény az állóképességet jellemzo 

1200m futás próbában sem. A vizsgált tanulók 1200m futásban elért idoeredményeinek 

korosztályonkénti átlagait és szórásait a 16. táblázatban foglaltuk össze. A átlagok kor-

csoportonkénti különbsége szignifikáns (F = 150,13). A szélsoértékek különbsége  azon-

ban minden korcsoportban nagyon nagy. A 600s-nál lassabban teljesítok valójában 1200 

méteres „gyaloglás” tesztet hajtották végre, hiszen ez a „futási” sebesség mindössze 2 

m·s-1. A korcsoportonkénti szórások az átlagok csökkeno trendje ellenére korcsoportról-

korcsoportra nagyobbak, ennek értelmében a relatív szórások is az idosebb fiúk mintái-

ban nagyobbak, vagyis teljesítményük értékelhetoen heterogénebb. 
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10. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk teljesítménye a 

kislabdahajítás próbában.  
 

16. táblázat. A vizsgált tanulók 1200 m-es síkfutás eredményei (s) 
 

Kor Átlag SD Min. Max. 
7 469,69 58,13 327 744 
8 442,85 62,09 295 775 
9 404,17 63,07 254 564 
10 404,30 67,49 279 701 
11 398,21 71,35 261 710 
12 399,89 71,11 267 680 
13 374,10 73,84 248 638 
14 363,43 74,78 248 705 
F/p 150,13/<0,000 

 
SD = szórás, Min. = a mintában talált legkisebb érték, Max. = a mintában talált leg-

nagyobb érték, F = az egy szempontos ANOVA eredménye, p = a statisztikai va-
lószínuség számított szintje. 

 
 Az 1200m futás próba korcsoportonkénti átlagainak különbségei alapján mino-

ségében jelentosen különbözo teljesítményu életszakasz vagy életszakaszok nem jelöl-

hetok ki.  

 A normál testzsírtartalmú és az ilyen alapon veszélyeztetett fiúk 1200m futás 

próbában jellemzo idoeredményeinek átlagait és szórásait a 11. ábra tartalmazza. A nor-

mál testösszetételu gyermekek és serdülok minden korosztályban jobban teljesítettek, 

mint túlsúlyos társaik. A csoportok átlagai közötti különbség minden életkorban szigni-
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fikáns. A szórások nagyok, a korcsoportonkénti átlagok különbsége alapján kialakult 

trend mindkét mintában hasonló. 

 

 
11. ábra. A normál testzsírtartalmú és a túlsúlyos és elhízott fiúk teljesítménye az 

1200m futás próbában.  
 

4.3 Összefoglalás 

 A testi felépítést és a testösszetételt jellemzo mért és számított mutatók átlaga-

inak különbsége a teljes mintában következetesen szignifikáns. Az átlagok körüli szórá-

sok általában nagyok, nagyobbak, mint a korábbi évtizedekben. Ilyen tekintetben kivétel 

a plasztikus index.  

A relatív zsírtartalom alapján kialakított mintákban a szomatikus jellemzok kor-

osztályonkénti különbsége minden esetben szignifikáns. A korcsoportonkénti különbsé-

gek alapján kialakult trendek azonban nagy hasonlóak. 

 A motorikus teljesítmények korcsoportonkénti átlagainak különbözosége alapján 

szakaszok jelölhetok ki. A teljesítményátlagok különbsége minden korosztályban és 

próbában szignifikáns, de az egymást követo átlagok differenciája általában nem jelen-

tos statisztikailag. A normál testzsírtartalmú gyermekek minden próbában és mind a 8 

korosztályban jobban teljesítettek, mint túlsúlyos társaik. 

 A szervek-szervrendszerek funkcionális gyarapodásának ingerei jelentos részben 

a külso környezetbol származnak. A fejlodés és a növekedés menetét viszont endogén 

tényezok határozzák meg elsosorban. A táplálkozási szokások és tényezok, a szociális 
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körülmények és a testmozgás hatása a fejlodés tempójára bizonyított. Mivel a szerkezet 

és a funkció gyermek-és serdülokorban különösen szoros kapcsolatban van egymással, a 

testi fejlettség egyik lényeges elbírálási szempontja lehet a motorikus teljesítmények 

elemzése is. A gyermekek spontán fizikai aktivitása a fejlett társadalmakban, éppen a 

társadalmi hatások következtében (óvodai foglalkozások, iskola elokészíto) jelentosen 

csökken 2-5 éves kor között és lényegében ez a redukált mennyiségu fizikai aktivitás 

marad állandó a fiúk mintáiban a posztpubertásig. 

 

 4.4 A korreláció és regresszió analízis eredményei 

 A korreláció analízis eredményeit mindkét mintában (normál testzsírtartalmú, 

túlsúlyos és elhízott) három elrendezésben értelmezhetjük. Jelentosége van az antropo-

metriai jellemzok egymás közötti kapcsolatának, a motorikus próbaeredmények össze-

függéseinek és értelmeznünk kell a morfológiai jellemzok fizikai teljesítményt módosító 

hatásait is. A korreláció analízis kivonatos eredményeit a 17. táblázatban foglaltuk ösz-

sze. 

Az antropometriai jellemzok statisztikai kapcsolatát bemutató szignifikáns kor-

relációk iránya (elojele) mintánként azonos. Az alapvetoen életkorfüggo kapcsolati mé-

roszámok meghatározó többsége eros (a számított közös varianciák nagyobbak, mint 50 

%) és mintánként azonos humánbiológiai tartalmú. Humánbiológiai és statisztikai meg-

fontolások alapján egyaránt különbözo erosségu (a közös variancia kevesebb, mint 25 

%) viszont a BMI, a metrikus index és a relatív testzsírtartalom naptári korfüggése. 

Jellemzo továbbá az, hogy a túlsúlyosak és elhízottak mintájában az életkor és a felso-

rolt változók korrelációja értékelhetoen gyengébb, mint a normál testzsírtartalmú fiúk-

nál. Valójában hasonló a mintázat akkor is, ha a testmagasság vagy a testtömeg a füg-

getlen változó. Kérdésfeltevésünk szempontjából kiemelt hangsúlyt kap a testtömeg in-

dex és a becsült testzsírtartalom kapcsolata is. A normál testzsírtartalmú gyermekek és 

serdülok mintájában e két változó korrelációja 0,63-as együtthatóval, míg a veszélyez-

tettek csoportjában csak 0,36-os együtthatóval számszerusítheto. A két kapcsolati méro-

szám közötti differencia statisztikailag szignifikáns. Ez a különbség azért is lényeges, 

mert a BMI és az LBM kapcsolata mindkét mintában szoros és hasonló erosségu volt. A 

konstitúciót leíró metrikus index és relatív testzsírtartalom kapcsolata a normál testzsír-

tartalmú csoportban csupán jelzés értéku (r = 0,16), de a veszélyeztetett fiúk mintájában 
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értékelhetoen erosebb (r = 0,62). A mindkét elrendezésben pozitív korrelációs együtt-

ható azt jelenti, hogy minél nagyobb a relatív testzsírtartalom, annál pozitívabb a met-

rikus index, vagyis a konstitúció jelentosen piknomorfabb. 

 

17. táblázat. A vizsgált változók korrelációs mátrixa normál testzsírtartalmú, 
túlsúlyos és elhízott fiúknál 

 
Normál testzsírtartalmú  

 DCK TTM TTS LBM BMI MIX PLX F% 30m HTU KISL 1200 

DCK xxxx ,90 ,83 ,85 ,50 -,52 ,85 ,15 -,71 ,71 ,81 -,52 
TTM ,86 Xxxx ,93 ,95 ,55 -,55 ,93 ,22 -,66 ,68 ,77 -,50 
TTS ,71 ,84 Xxxx ,99 ,80 -,32 ,96 ,39 -,60 ,62 ,74 -,43 
LBM ,76 ,89 ,98 xxxx ,74 -,37 ,96 ,25 -,64 ,66 ,76 -,47 
BMI ,29 ,36 ,80 ,71 xxxx ,12 ,73 ,63 -,36 ,38 ,49 -,24 
MIX -,18 -,19 ,26 ,15 ,67 xxxx -,34 ,16 ,37 -,40 -,40 ,29 
PLX ,74 ,86 ,92 ,93 ,65 ,15 xxxx ,33 -,65 ,67 ,77 -,48 
F% ,11 ,16 ,52 ,36 ,75 ,62 ,40 xxxx NS NS ,10 NS 
30m -,47 -,39 -,17 -,26 ,13 ,29 -,28 ,31 xxxx -,74 -,74 ,65 
HTU ,57 ,51 ,29 ,37 NS -,30 ,40 -,20 -,68 xxxx ,72 -,61 
KISL ,70 ,65 ,51 ,57 ,17 -,14 ,57 NS -,53 ,62 xxxx -,56 
1200 -,28 -,19 ,08 NS ,35 ,36 NS ,46 ,64 -,54 -,40 xxxx 

Túlsúlyos és elhízott 

 
A rövidítések: DCK = naptári életkor (év), TTM = testmagasság (cm), TTS = testtömeg 

(kg), LBM = sovány testtömeg (kg), BMI = testtömeg index (kg·m-2), MIX = 
metrikus index (cm), PLX = plasztikus index (cm), F% = a testtömeg százaléká-
ban kifejezett testzsírtartalom, 30m = 30m futás (s), HTU = helybol távolugrás 
(cm), KISL = kislabdahajítás (m), 1200 = 1200m futás (s), NS = a korreláció nem 
szignifikáns. 

 

 A motorikus próbaeredmények egymás közötti korrelációja mindkét mintában 

szignifikáns, a kapcsolati méroszámok elojele és statisztikai tartalma mintánként azo-

nos. A közös varianciák 16% (kislabdahajítás-1200m futás a túlsúlyos és elhízott fiúk-

nál) és 55% (30m futás-helybol távolugrás és kislabdahajítás a normál testzsírtartalmú 

fiúk csoportjában) közöttiek. A hasonló irányú és szakmai tartalmú korrelációk azonban 

mintánként jelentosen különbözo teljesítmény szinten alakultak ki (4.2 fejezet). 

 Az antropometriai jellemzok és a fizikai teljesítménymutatók szignifikáns kor-

relációi valódi kinantropometriai összefüggéseket világítanak meg. Ebben a mintában a 

naptári kor és a motorikus teljesítmények korrelációja a legerosebb mindkét mintában, 

de a veszélyeztetett csoportban a próbaeredmények korfüggo javulása kevésbé kifeje-
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zett. A kialakult mintázat hasonló akkor is, ha a testmagasság, a testtömeg vagy az LBM 

a független változó. A metrikus index korrelációja a futás próbák eredményeivel pozi-

tív, míg az ugrás és hajítás kapcsolata a nyúlánksági méroszámmal fordított. A relatív 

testzsírtartalom teljesítményt csökkento hatása a normál testösszetételu mintában nem 

bizonyítható. A túlsúlyosak és elhízottak csoportjában viszont az F%-KISL párosítás ki-

vételével minden lehetséges kapcsolati méroszám valódi korrelációra utal. A nagyobb 

zsírmennyiség csökkenti a teljesítményt. A plasztikus index kapcsolata a motorikus pró-

baeredményekkel a normál testzsírtartalmú mintában következetesen szignifikáns, a 

korrelációs együtthatók alapján az összefüggések a normál testzsírtartalmú mintában 

közepes erosséguek. A számított közös varianciák 23 és 59% közöttiek. A túlsúlyosak 

és elhízottak mintájában a plasztikus index és az 1200m futás idoeredménye független 

egymástól, a másik három próba esetében a korreláció szignifikáns, a nagyobb plasz-

tikus indexhez jobb teljesítmény társul. A számított közös varianciák azonban kicsik, 

csupán 8 és 32% közöttiek. A plasztikus index és a motorikus próbaeredmények össze-

függése a veszélyeztetett csoportban szignifikánsan gyengébb, mint a normál testzsír-

tartalmú fiúkéban.  

 A korreláció analízis tanúsága szerint a motorikus próbaeredmények naptári élet-

kor függése volt a legerosebb. A továbbiakban bemutatunk próbánként két-két ábrát, 

melyeken a szoros korrelációk függvényében kialakult mintázatot és a korfüggés sebes-

ségét szemléltetjük. A 12. (normál testzsírtartalmú) és a 13. (veszélyeztetett) ábrán a 

naptári kor és a 30m futás idoeredményei alapján kialakult mintázat látható. A két ábrán 

a korábbiakban bizonyított teljesítmény különbségek miatt a függoleges tengely skálá-

zása nem azonos. A folytonos vonal jelöli a számított regressziós egyenest, a szaggatott 

a 95%-os konfidencia intervallumot. Ez utóbbi minden regressziós egyenes esetben a 

nagyon szuk tartomány, amely alapvetoen a mintában szereplo fiúk nagy számából ered, 

tehát nem speciális szakmai tartalom. A szimbólumok a gyermekeket képviselik. 

 A normál testzsírtartalmú mintában a gyorsasági teljesítmény 0,21s-ot javul 

naptári évenként, míg a veszélyeztetett csoportban a regressziós konstans csak 0,17·év-1. 

Mivel az „y” tengely 0 évre vetített metszéspontja mindkét mintában nagyon hasonló a 

két egyenes távolodik egymástól a kor függvényében. Az egyedi pontok variabilitás a 

szignifikáns korrelációk ellenére is nagy. A gyenge teljesítmények gyakorisága még a 

normál testzs írtartalmú mintában is nagy, viszont feltuno, hogy a néhány túlsúlyos és 
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elhízott fiú is kifejezettem jó teljesítményt nyújtott ebben a próbában. Az egyéni telje-

sítmények heterogenitása 11 éves kort követoen jelentosen nagyobb, mint a fiatalabb 

korcsoportokban.  
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12. ábra. A 30 m futás korfüggése a normál testösszetételu fiúknál.  
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13. ábra. A 30 m futás korfüggése a túlsúlyos és elhízott fiúknál.  

 

 A helybol távolugrás próba eredményeinek korfüggését a 14. és a 15. ábra mu-

tatja. Az ábra elrendezése megegyezik a korábban leírttal. Az ugróteljesítmény évenkén-

ti növekedése a normál testzsírtartalmú fiúk mintájában 8,7cm, a túlsúlyos és elhízott 
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csoportban viszont csak 7,1cm. Mivel az „y” tengely metszéspontja mindkét mintában 

azonos, a két csoportot jellemzo egyenesek divergálnak. 
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14. ábra. A helybol távolugrás korfüggése a normál testösszetételu fiúknál.  
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15. ábra. A helybol távolugrás korfüggése a túlsúlyos és elhízott fiúknál. 

 

 A jó teljesítmény mindkét mintában ritka, viszont a nagyon gyenge gyakorisága 

nagyobb. A 13-14 éves normál testzsírtartalmú fiúk mintájában sem ritka a 110cm vagy 

még annál is kisebb eredmény. Az egyéneket képviselo körök elhelyezkedése alapján a 

veszélyeztetett fiúk teljesítménye lényegesen heterogénabb és ez a jellemzo a kor függ-
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vényében kifejezettebb. A két számított regressziós egyenes, noha a valós állapotot mu-

tatja be, de a próbaeredmény becslésére vagy elorejelzésére nem alkalmas. 

 A kislabdahajítás adatok alapján számított regressziós konstansokat, korrelációs 

együtthatókat és a csoportokra jellemzo mintázatokat a 16. és a 17. ábra tartalmazza. 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

10

20

30

40

50

60

70
m

év

y = -15,0774+3,75 × DCK

r = 0,81

 
16. ábra. A kislabdahajítás korfüggése a normál testösszetételu fiúknál. 
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17. ábra. A kislabdahajítás korfüggése a túlsúlyos és elhízott fiúknál.  

 
 Az évenkénti teljesítményjavulás a normál testzsírtartalmú csoportban 3,8m, a 

túlsúlyos és elhízott fiúkéban 3,2m. Az „y” tengely metszéspontja is mindkét mintában 

hasonló, vagyis a két egyenes a szóródási jellemzok különbsége ellenére a valóságban 
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egybeesik. Mindkét mintában jellemzo, hogy az egyedi adatok szóródása a kor függvé-

nyében nagyobb, de nem csupán a kisebb-nagyobb mértékben jobb teljesítmény arányá-

ban. A regressziós konstansok ismeretében végzett becslés vagy elorejelzés megbízható-

sága a helybol távolugrás esetében is nagyon korlátozott. 

 Az 1200m futás idoeredményei alapján végzett regresszió analízis eredményeit a 

18. és a 19. ábra tartalmazza. A két változó közös varianciája mindkét mintában kicsi. A 

normál testösszetételu fiúknál 27%, a veszélyeztetetteknél 8%. 
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18. ábra. Az 1200m korfüggése a normál testösszetételu fiúknál.  
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19. ábra. Az 1200m korfüggése a túlsúlyos és elhízott fiúknál.  
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 Ebben a próbában mindkét regressziós konstans (a és b) különbsége jelentos, va-

gyis a számított egyenesek jelentosen eltéroek egymástól. Az egyéni teljesítmények kü-

lönbözosége a normál testösszetételu mintában 11 éves kor után jelentosen nagyobb, 

mint a fiatalabbaknál. A túlsúlyos és elhízott csoportban a nagy egyének közötti teljesít-

mény különbség a teljes megfigyelési idoszakra jellemzo. Az állóképességi teljesítmény 

korfüggésében tehát az életkor csak nagyon korlátozott meghatározó. 
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5. fejezet: Megbeszélés 

 

Bevezetés 

 A kinanthropometriai vizsgálatok eredményeinek értelmezésekor célszeru kü-

lönbséget tenni az értékelési szempontok relatív súlya között azon az alapon is, hogy a 

vizsgáltak rendszeresen sportolók, fizikailag aktívak, de nem versenyzok, vagy habituá-

lis aktivitásuk az adott népesség átlagát képviseli. Ez utóbbi esetben viszont az is szem-

pont, hogy minosítsük a jellemzo aktivitás elegendo-e, vagy növelése célszeru (Telama 

és Yang, 2000). 

 A sportolók fiatalok és felnottek vizsgálatakor a morfológiai jellemzok relatív 

súlya kisebb, hiszen a minta több szempont alapján is folyamatosan szelektált és ennek 

eredményeként a méretek, vagy a konstitúció jellemzoi már kisebb-nagyobb mértékben 

igazodtak a választott sportág kívánalmaihoz. Fontos szempont viszont a testösszetétel 

jellemzok teljesítményt módosító hatásainak minosítése és szükség esetén a testösszeté-

tel változtatása. 

 A nem sportolók mintáiban a méretek és a testalkati jellemzok relatív súlya bizo-

nyítottan kisebb, a testösszetétel jellemzok és a fizikai teljesítmények együttes szerepe 

viszont nagyobb. 

 Vizsgálatunk eredményeinek értelmezésekor az utóbbi gondolatmenetet tekint-

jük mérvadónak, melyet kiegészítünk egy humánbiológiai szemponttal, vagyis azzal, 

hogy milyen mértékben változtak az alapsokaság antropometriai jellemzoi a korábban 

leírt állapothoz viszonyítva. A szekuláris növekedési különbségek hatásai Magyaror-

szágon még nem negligálhatók. 

 A fejezetben elemezzük és értelmezzük a gyori fiúk keresztmetszeti mintájában 

  - a kritikus tesztösszetételu gyermekek és serdülok arányát, 

  - testméreteit és a testdimenziók egymáshoz viszonyított arányát, 

  - testi felépítését, 
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  - relatív testzsírtartalmát és a depózsír mennyiség hatásait a morfológiai 

alkatra és a fizikai teljesítményekre, 

  - fizikai teljesítményét. 

 A témakörönkénti értelmezés után szükséges egy általános (több alapú) jellem-

zés és minosítés megfogalmazása is, amelynek fókuszában szükségszeruen a jellemzo 

adatok egészség-vonatozásai állnak. 

 

 5.1 Túlsúly és elhízottság a mintában 

 Az egészség-kockázatot jelento depózsír mennyiség növekedése az iparilag fej-

lett és a fejlodo társadalmakban általános jelenség (WHO, 1998), az obesitas vagy sú-

lyosabb formája a metabolikus szindróma (Lakka és Laaksonen, 2007) a mortalitási sta-

tisztikák élére került (Grundy et al., 2004). Miután a kritikus mértéku elhízás nagyon 

nehezen kezelheto és egy káros (kóros) folyamat eredményeként alakul ki, egybehangzó 

a vizsgálók véleménye abban, hogy a prevenció a hangsúlyosabb és hatékonyabb (Ren-

nie és Jebb, 2005), bár a kezelés is szükségszeru. Az általános epidémia elérte Magyar-

országot is. A technikai fejlodés kihívásait nem követte az életmód változása, a koráb-

ban elsosorban a felnott (középkorú) lakosságot fenyegeto állapot a gyermekek, és ser-

dülokorúak egyre nagyobb csoportját érinti (Ilyés, 2001). 

 Mintánkban a kritikus testösszetételu fiúk relatív gyakorisága 8 (a 7 évesek kor-

csoportja) és 25,5% (14 évesek) közötti. Noha elemzésünk keresztmetszeti adatfelvé-

telen alapul, szembetuno, hogy a relatív gyakoriságok az életkor függvényében lineári-

san nagyobbak. A regionális minták eredményeinek egyik korlátozó tényezoje az, hogy 

egy-egy eredmény milyen mértékben mintafüggo vagy általánosítható. Photiou és mun-

katársai (2008) budapesti, nem sportoló fiúk mintájában elemezték többek között a rela-

tív testzsírtartalom generációnkénti különbségeit. A gyori és budapesti fiúknál tapasztalt 

gyakoriságok és változási irányok hasonlósága azonban, több mint elgondolkoztató. 

Mészáros és munkacsoportja (2008) országosan reprezentatív minták összehasonlítása 

után bizonyította a túlsúlyos és az elhízott fiúk gyakoriságának szignifikáns növekedé-

sét. Az arányszámok és a korfüggo tendencia ilyen összehasonlításban is hasonlóak, 

vagyis eredményeink mintafüggo jellegét nagy valószínuséggel kizárhatjuk. Az okok 

feltárása lényeges szempontja lenne az elemzésnek, de vizsgálatunk célkituzésébol ere-

doen, valamint az általunk elemzett változók ismeretében, azok teoretikus összefog-
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lalására a jelen disszertációban nem vállalkozunk. Ilyen összefoglaló elemzés olvasható 

többek között Blair és Brodney (1999), Bouchard (2000), Wadden és munkatársai 

(2001) munkájában.  

 Az értelmezés további szempontját biztosítja Cole és munkatársai (2007) gondo-

latmenete. A szerzok a nagy minták tápláltsági állapotának értelmezésekor fontosnak 

minosítik a kifejezetten sovány (elso, vagy másodfokú soványság) vizsgáltak 

gyakoriságát is, bár ez az iparilag fejlett társadalmakban inkább a divat, mint a valódi 

hiány következménye. Mintánkban a BMI alapján valamelyik sovány kategóriába 

sorolható fiúk gyakorisága mind a 8 korcsoportban nagyon kicsi volt (0,8 és 1,2%). En-

nek ellenére állíthatjuk, hogy nem a relatív testzsírtartalom eloszlási mintázata változott 

meg, hanem csupán a középérték tolódott a vízszintes tengely mentén jobbra. A nor-

mális eloszlás lehetoséget ad a konvencionális statisztikák alkalmazására. 

 A bemutatott összehasonlító adatok arra is felhívják a figyelmet, hogy az élet-

mód változtatása mellett, szemléletváltozásra is szükség van társadalmi szinten. Nem 

tartható ugyanis az a hiedelem, mely szerint nem nagy baj, ha egy gyermek kerekded, 

vagy kissé kövér, hiszen a serdülés idoszakában testösszetétele majd rendezodik. Kral 

és munkatársai (2001) ezzel kapcsolatos tapasztalata inkább riasztó, mint figyelem-

felkelto. A szerzok véleménye szerint, tartós, „külso” beavatkozás nélkül még az eny-

hén túlsúlyos gyermekek testzsírtartalma is inkább no, mint csökken az életkor függ-

vényében, így a serdülés folyamatában is. A több szerzo által leírt pubertáskori zsír-

vesztés (Schaefer et al., 1998; Reilly et al., 2000; Malina et al., 2004) csak a normál 

testzsírtartalmú és aktív, vagy a kissé sovány gyermekeknél lehet jellemzo. 

 

 5.2 Testmagasság és testtömeg 

 Gyor-Moson Sopron megyében az utolsó kinantropometriai vizsgálat már több 

mint 20 évvel korábban történt (Eiben et al., 1989). Ez az adatfelvétel is keresztmetszeti 

volt. Az eltelt idoben jelentosen változott a régió foglalkoztatottsági szerkezete, az élet-

színvonal és természetesen a lakosság életmódja is. A munkacsoport által közreadott át-

lagok és szórások azonban megfelelo viszonyítási alapul szolgálnak vizsgáltjaink test-

méreteinek elemzéséhez. Ilyen összevetés után megállapítjuk: 

- a régióban élo gyermekek és serdülok növekedési mintázata az eltelt 20 

év során nem változott értékelheton,  
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- a 2006-ban és 2007-ben vizsgált fiúk  szignifikánsan magasabbak és ne-

hezebbek, mint korábban vizsgált kortársaik, 

- a testtömeg minták közötti differenciája arányaiban jelentosen nagyobb, 

mint a testmagasságé. 

 Bodzsár (2006) értelmezése szerint a két méret nemzedékenkénti különbsége 

alapvetoen a szekuláris növekedési változások következménye. A szerzo azonban nem 

értelmezi például a testmagasság minták közötti különbségével nem magyarázható test-

tömeg hányadot, pedig ez összehasonlító munkájában ugyanúgy jellemzo, mint a mi ke-

resztmetszeti elemzésünkben.  

 A konzekvens differencia elméletileg eredhet a nagyobb testtömegben lévo na-

gyobb izomtömegbol, a nagyobb zsírtömegbol, vagy a két testösszetevo arányos kü-

lönbségébol is. A nemzedéki különbségek elemzése nagyon gyakori a humánbiológiai 

témakörében, de ennek ellenére a testösszetétel különbségeinek 3 vagy 4 komponensu 

összehasonlításával nem találkozunk sem a hazai, sem pedig a külföldi vizsgálók ered-

ményei között. A sovány testtömeg átlagok összehasonlítása (mint egy lehetséges indi-

rekt eljárás) azt sugallja, hogy mindkét testösszetevo szerepet játszik a különbség kiala-

kulásában, de a depózsír mennyiség növekedése a nagyobb súlyú, vagy a meghatározó 

(Welsman és Armstrong, 2000). 

 A kérdés másik oldala az, hogy a kritikus testösszetétel (normál testzsírtartalmú, 

túlsúlyos és elhízott összehasonlítás) eredményeként a testmagasság átlagok minták kö-

zötti különbsége minden korcsoportban nagyobb volt, mint a szekuláris trend 20 éves 

hatásaként értelmezett differencia. (A nagy depózsír mennyiségbol eredo testtömeg kü-

lönbségek nyilvánvalóan a csoportosításból erednek.) A túlsúlyos és elhízott vizsgáltak 

nagy gyakorisága, valamint a bizonyítottan kritikus testösszetétel egyik következménye-

ként kialakult magasabb termet ismeretében nem kizárt, hogy a testmagasság szekuláris 

különbségeit is a korábbiaktól eltéroen kell értelmeznünk, vagy az értelmezési szem-

pontokat ki kell egészítenünk. A hatások elkülönítése vagy az arányok meghatározása 

sajnos eredményeink alapján sem lehetséges, de a hatás maga természetesen nem vitat-

ható. Azonban a kritikus testzsírtartalom és a szignifikánsan magasabb termet sem min-

tafüggo eredmény. Mohácsi és munkatársai (2003), Jauregui és munkacsoportja (2005) 

valamint Photiou (2008) összehasonlító eredményei bizonyítják, hogy a túlsúlyos és az 

elhízott gyermekek testmagassága mind a három népességben (magyar, mexikói, cip-
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rusi) szignifikánsan nagyobb, mint a normál testösszetételu vizsgáltaké. A különbség 

azonban csak a prepubertás és a pubertás évei alatt valódi.  

 A fentiek értelmében szükséges elemezni azt is, hogy a kritikus testösszetétel 

milyen biológiai mechanizmusokon keresztül eredményez az egyedfejlodésben idolege-

sen magasabb termetet. Rowland (2005) értelmezése szerint elsosorban a rendelkezésre 

álló többlet energia eredménye a nagyobb testmagasság. Malina és munkatársai (2004) 

szerint a fiziológiás tartományt jelentosen meghaladó mennyiségu zsírszövet sajátos 

metabolizmusa vezet magasabb termethez és egyúttal biológiai akcelerációhoz. 

 A korábban szinte általános értelmezés szerint a zsírszövet metabolikusan pasz-

szív, és alapveto funkciója a fel nem használt trigliceridek tárolása és a raktározott ener-

gia szükség szerinti mobilizálása. Napjainkra ez a tradicionális szemlélet jelentosen 

megváltozott. Az egyideju, raktározó-mobilizáló feladat természetesen nem vitatható, 

de kiegészült olyan funkciókkal is, amelyek szinte az egész szervezet metabolizmusára 

és a reguláló folyamatokra is hatással vannak. Ezt a feladatot a zsírszövet egy sajátos 

szekréciós mechanizmuson keresztül látja el, melynek aktivitása szoros kapcsolatban 

van a raktárzsír abszolút tömegével is (Dietz, 1999). A zsírszövet elválaszt többek kö-

zött ösztrogént, angiotenzinogént, leptint, interleukint, a másodlagos növekedési fakto-

rok egy frakcióját az IGF-1-et, stb. Gondolatmenetünk szempontjából kulcs szerepe 

lehet a leptinnek és az IGF-1-nek. 

 Hangsúlyozzuk, hogy a leptin nem kizárólagosan a zsírszövet produktuma, ter-

melését leírták a placentában és a gyomorban is. A leptin hatását általában az energia 

egyensúly és az étvágy szabályozásában jelölik meg elemzoi (Romanski et al., 2000). 

 E kérdéskörben megkülönböztetett figyelem illeti a zsírszövet IGF-1 termelését. 

Ez a nagy molekula csak a megfelelo növekedési hormon szint esetén fejti ki hatását 

(innen ered korábbi elnevezése, somatomedin, közvetíto). Eredményeként a hosszúsági 

növekedés jelentosen gyorsul (Arner és Eckel, 1998). Az IGF-1 serkenti továbbá a pre-

adipocita-adipocita átalakulást (Ailhaud, 1996), mintegy stimulálva ezzel a további rak-

tárzsír növekedést. Hernandez és munkatársai (1994) már a hatások részleteinek megis-

merése elott hangsúlyozták, hogy a túlsúlyos és elhízott gyermekek növekedési hormon 

szintje nem emelkedett, de a szérum IGF-1 koncentrációja szignifikánsan nagyobb, mint 

a normál testzsírtartalmú vizsgáltaké. Szükséges kiemelni azt is, hogy amíg a kisgyer-

mekkori testzsírtartalom, borredo vastagságok vagy a szérum IGF-1 szintje kevésbé 
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megbízható elorejelzoi a felnottkori túlsúlynak és elhízottságnak, addig a prepubertás-

kori és fiatal felnottkori adatok korrelációja szoros (Malina et al., 2004), az együtthatók 

0,7 és 0,9 közöttiek. 

 

 5.3 A tápláltsági állapot és testzsírtartalom 

 A tápláltsági állapot bemutatására a disszertációban két jellemzot használtunk. A 

BMI a testtömeg-termet arány alapján, a relatív testzsírtartalom a raktárzsír (elsosorban 

a bor alatti zsírszövet) mennyisége alapján számszerusíti a tulajdonságot. Nem lehet 

azonban eléggé hangsúlyozni, hogy mindkét méroszám becslés és e becslések hibája 

nem azonos. 

 Vizsgáltjaink testtömeg indexére vonatkozóan nem találtunk direkt, hazai össze-

hasonlító adatokat. Amennyiben az indexet az Eiben és munkatársai (1989) közlemé-

nyében olvasható átlagok alapján számítjuk (ilyen módon a szórások jellemzésére azon-

ban nincs mód), az állapítható meg, hogy az 1989-es mintában a BMI átlagok értékel-

hetoen kisebbek. Az eredmény természetesen becsülheto volt a testmagasság és a testtö-

meg átlagok és szórások ismeretében is. A testtömeg index is korfüggo változó, de ará-

nyaiban a termet növekedése elmarad a testtömeghez viszonyítva. Ennek értelmében a 

BMI korfüggo átlagai egy lineárisan növekvo sort írnak le (Cole et al., 2000). Egyedi 

adatok hiányában a két változási trend statisztikai összehasonlítására nincs módunk, de 

az feltételezheto, hogy a regressziós konstans a gyori gyermekek és serdülok mintájá-

ban, az eltéro környezeti hatások következtében nagyobb és ez a korábbiakhoz viszo-

nyítva, több tekintetben is kedvezotlenebb állapotot jelent. 

 A fiatal felnottkori egészségkockázat elorejelzése a kisgyermekkorban jellemzo 

BMI alapján nem megbízható. Pontosabb a becslés, amennyiben a 13 éves vagy idosebb 

serdülok vagy posztpubertáskorúak indexe alapján végezzük az elorejelzést (Power et 

al., 1997). 

Mintánkban a túlsúlyos és elhízott fiúk együttes aránya és az összehasonlított 

BMI átlagok különbsége a 13 és 14 évesek korcsoportjában volt a legnagyobb, így fiatal 

felnottkori egészség kockázatuk kedvezotlen, fokozott. Ez az elorejelzés azonban két bi-

zonytalansági tényezot is magában hordoz. Az elso az, hogy Magyarországon még a 

mai napig sem készült valid referencia a BMI nemenkénti korfüggésére vonatkozóan, 

noha a nemzeti referenciák elkészítését a WHO (1998) már 10 évvel korábban javasolta. 
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A második tényezo maga a testtömeg index. E méroszámmal kapcsolatosan egyre több 

szakmai kritika lát napvilágot. Neovius és munkatársai (2004) legmegalapozottabb kriti-

kája az, hogy az index nem érzékeny a különbözo testösszetevok növekedési allometri-

ájára és az egyes szövetek denzitás-változásának bizonyított korfüggésére. Malina és 

munkatársai (2004) a fentieken kívül azt hangsúlyozzák, hogy az index az egyének test-

tömegének egy transzformált összehasonlítására szolgál, és csak kevésbé mutatja be a 

testösszetételt. Alkalmazását a kritizálók nem ellenzik kategorikusan, de felhívják a fi-

gyelmet arra, hogy a méroszám eloállítása könnyu, viszont értelmezése még hosszmet-

szeti vizsgálatban is nehézkes és gyakran bizonytalan. A BMI alapján elhízott kate-

góriába tartozó gyermekek között nem ritka a testzsírtartalom alapján „csupán csak túl-

súlyos”. Egyetértünk az index bírálóival abban is, hogy csupán a BMI alapján a két kri-

tikus testösszetétel kategória hatásai pontosan nem határozhatók meg.  

 Cole és munkacsoportja (2000) megfogalmazása szerint a borredo vastagságok 

alapján becsült testtömeg-relatív testzsírtartalom a tápláltsági állapot megbízható jellem-

zoje, de nagy elemszámú vizsgálatban a szükséges adatok felvétele idoigényes. Mun-

kánkban a becslést Parízková (1961) eljárási javaslatai alapján végeztük, alapvetoen az-

ért, mert ezzel a módszerrel becsülve rendelkezésre áll több összehasonlító adat, vala-

mint e becslés lineáris korrelációja a denzitometriai adatokkal szoros (r > 0,9) (Lohman, 

1992). 

Vizsgáltjainknál a borredok alapján becsült testzsírtartalom korcsoportonkénti 

átlagainak trendje (jelentos szóródás mellett) 7 és 11 éves kor között növekvo, majd ezt 

követoen stagnál. Ez a mintázat lényegében azonos a különbözo kézikönyvekben (Row-

land, 2005; Malina et al., 2004) olvasható korfüggo változási irányokkal. Különbség 

„csupán” az átlagok abszolút értékeiben fedezheto fel. A gyori fiúkat jellemzo relatív 

testzsírtartalom átlagok minden korcsoportban nagyobbak, mint Rowland vagy Malina 

és munkatársai adata. Kissé eltéro a differenciák mintázata, amennyiben a számított kö-

zépértékeket a magyar közlemények eredményeihez viszonyítjuk. Mészáros és munka-

társai (2005) országosan reprezentatív mintájában a 7-14 éves fiúk testtömeghez viszo-

nyított depózsír aránya numerikusan hasonló, a statisztikai megítélés szerint azonos a 

gyori gyermekekével. Meroben eltéro az eredmény, amennyiben a Magyarországon ko-

rábban vizsgált gyermekek és serdülok átlaga a viszonyítási alap. Photiou és munkatár-

sai (2008) mintájában (amelyet 1975-ben gyujtöttek a vizsgálók) az átlagok 2-3%-kal 
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kisebbek, mint a miénkben vagy a Mészáros (2005) vezette munkacsoport közlemé-

nyében. Még ennél is kritikusabb az átlagok közötti differencia, amennyiben Szabó 

(1977) közlését tekintjük összehasonlítási alapnak, ugyanis a normál testzsírtartalmú (F 

< 25%) vizsgáltjaink középértékei vannak legközelebb Szabó nem szelektált mintáinak 

átlagaihoz.  

 Kézenfekvo az általánosításnak is tekintheto megállapítás: Az ezredfordulót kö-

vetoen, Magyarországon vizsgált, 7-14 éves fiúk relatív testzsírtartalma szignifikánsan 

nagyobb, mint a 25-30 évvel korábban vizsgált gyermekeké és serdüloké, függetlenül az 

országon belüli földrajzi variációtól. Megfogalmazható továbbá, hogy ez az eredmé-

nyünk sem mintafüggo. 

Az alapveto magyarázat természetesen esetünkben sem lehet más, mint a Flegal 

vezette munkacsoport (2002) egyszeru fogalmazása. A felhaszná lást tartósan meghaladó 

energia-bevitel rövid ido alatt a raktárzsír felhalmozásához, azaz túlsúlyhoz és elhízás-

hoz vezet. A fokozott energiaraktározás (a biológiai szabályozás korfüggo hatásait meg-

haladó) veszélye azonban nem kizárólagosan a gyermekek, és a serdülok korcsoportjait 

veszélyezteti. Munkacsoportunk (Szakály et al., 2007) tapasztalata az, hogy a huszon-

éves kor közepén is szignifikáns a test zsírtartalmának növekedése, de ebben már kizá-

rólagos az életmódhatás. 

 Hangsúlyozzuk továbbá, hogy sem a BMI, sem pedig a relatív testzsírtartalom 

országosan vagy regionálisan reprezentatív átlagai és szórásai nem minosíthetok stan-

dardnak, ezek csupán referenciák. A standard egyik jellemzoje, hogy elegendoen nagy 

elemszám esetén decilisei vagy centilisei is számíthatók, melyek alapján kategóriák ha-

tározhatók meg, továbbá kategória határok jelölhetok ki. 

 Nem nehéz belátni, hogy a BMI, vagy jobb esetben, a testzsírtartalom napjaink-

ban jellemzo átlagai és variabilitási méroszámai alapján meghatározott kategória hatá-

rok ugyanazon gyermek más besorolását eredményezik, mint a 25-30 évvel korábban 

felvett adatok alapján kijelöltek. Az egyén testösszetételének minosítésekor az idoben 

fiatalabb standard a kedvezo ugyan, de a gyorsan kialakuló egészségkockázat tekinte-

tében az ilyen virtuális és egyben téves besorolásnak nincs jelentosége. 

 Szükséges lenne tehát a kritikus (a túlsúlyt és az elhízottságot jelento) a kategó-

ria alapok és a BMI kategóriák módosítása, hiszen a gyermekek és serdülok osztályba 

sorolásakor a leggyakrabban alkalmazott, a Cole és munkatársai (2000) által számított 
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osztályhatárok is enormis, nagy minták centilisei alapján készültek. A módosítás egyik 

alapja az lehet, hogy a becsült testzsírtartalom szerint túlsúlyos és az elhízott zsírkate-

gória határán lévo vizsgáltak BMI átlaga jelenti a kategória alsó határát. Az ilyen stan-

dard elkészítése azonban több tíz- vagy inkább százezer vizsgálatot igényel, de további 

elonye lenne, hogy a referencia a földrajzi variációktól független. Az új skálák elkészí-

tésének további, de meghatározó feltétele, hogy a gyermekorvosoknak és a humánbio-

lógusoknak eloször egyezségre kellene jutniuk abban a kérdésben, hogy milyen relatív 

testzsírtartalom arány tekintendo valóban kritikusnak a társuló betegségek szempontjá-

ból. Ez a feladat azonban, talán még idoigényesebb, mint a megfelelo elemszámú minta 

gyujtése. 

 A humánbiológus Lohman (1992) teoretikus véleménye szerint például a fiúk és 

férfiak csoportjaiban a testtömeg 25%-át meghaladó relatív testzsírtartalom már túlsúly-

nak minosül, az obesitas alsó határa 30%. Az egészségnevelo Kemper (1995) vélemé-

nye már kevésbé megengedo, a szerzo hosszmetszeti elemzés után, a túlsúly kritikus 

alsó határaként a 22%-t meghaladó testzsírtartalmat javasolja. A gyermekorvos Szmodis 

és humánbiológus munkatársai (2007), szintén teoretikus megfontolások és keresztmet-

szeti vizsgálat eredményei alapján már kritikusnak minosítik a tömeg 20%-át megha-

ladó depózsír mennyiséget is. 

 

 5.4 A morfológiai alkat jellemzoi 

 A morfológiai alkat leírása és jellemzése látszólag egy egyszeru humánbiológiai 

probléma. A kinantropometriai vizsgálatok tanúsága szerint azonban a morfológiai alkat 

jellemzoi 

- közepes erosségu, statisztikai kapcsolatban vannak a fizikai teljesítményekkel 

(Mészáros 1990; Szabó et al., 1984), 

 - a testösszetétellel (Farmosi et al., 1987; Mészáros et al., 2005; Szmodis et al., 

2007), 

- továbbá a morfológiai alkat is módosul az életmód és a szekuláris trend függ-

vényében (Wolanski, 1978; Mohácsi et al., 1989/90). 

 A többalapú elemzésekben tehát a konstitúcionális jellemzok sem tekinthetok 

egyszeru és foleg kizárólagosan leíró mutatóknak. Vizsgálatunkban a morfológiai alkat 

jellemzésére a növekedési típust határoztuk meg. A két index (metrikus és plasztikus) 
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átlagainak korfüggo sora ismeretében, szinte már nyilvánvaló az a megállapítás, mely 

szerint a gyori fiúk testi felépítését jellemzo korfüggo mintázat nem tér el jelentosen a 

korábbi évtizedekben jellemzotol (Szmodis et al., 1976; Mészáros és Mohácsi, 1983). 

Jelentos és nemcsak humánbiológiai megközelítés után értelmezendo az átlagok nume-

rikus különbségei. Az általunk vizsgált 7-14 éves fiúk testi felépítése szignifikánsan 

nyúlánkabb, mint a 70-es években vagy a 80-as évek elején, Budapesten és az ország 

nagyobb városaiban éloké. Nincs különbség viszont, az index negatív csúcsát képviselo 

életkorban, amely mindhárom mintában a 13 éves naptáris korra esett. A csont-izom-

rendszeri fejlettséget bemutató plasztikus index átlagok numerikus értéke mintánkban 

nagyobb, de ez a differencia statisztikailag nem jelentos. 

 A már korábban is hangsúlyozott összefüggések értelmében mindkét eredmé-

nyünk értelmezést igényel. Wolanski (1978) a testi felépítést leíró módszer megnevezé-

se nélkül feltételezte, hogy a felnottek testi felépítésének linearizálódása viszonylag rö-

vid idon belül mérheto lesz. A szerzo a feltételezett konstitúció-változást a fizikai mun-

ka mennyiségének csökkenésével magyarázta. Alig 15-25 éve elteltével, Uvacsek 

(2005), Szmodis és munkatársai (2004) a fiatal felnott nok, Mohácsi és munkacsoportja 

(1989/90) valamint Szmodis és munkatársai (2007) a fiatal felnott férfiak metrikus in-

dexének elemzése után Wolanski feltételezését magyar mintáknál igazolta. A gyerme-

kek és serdülokorúak testi felépítése szintén módosult az évtizedek során (Othman et al., 

2002; Frenkl et al., 2004; Szmodis et al., 2007), minden korcsoportban az ezredfordulót 

követoen vizsgáltak növekedési típusa a nyúlánkabb. A fizikai aktivitás ilyen tekintet-

ben is kedvezo hatásait Faludi és munkacsoportja (2003) bizonyította, longitudinális 

vizsgálatban. Az átlagosat (vagyis a hipoaktívat) meghaladó fizikai aktivitású fiúk min-

tájában a morfológiai alkat linearizálódása jelentosen kisebb volt, mint a hipoaktívak 

csoportjában.  

 A növekedés és az érés folyamatában a korral szükségszeruen (gyakran jelento-

sen) változó testarányok és a fiúk mintáiban több szerzo által (Szmodis et al., 1976; 

Mészáros és Mohácsi, 1983) tapasztalt 13 éves kori leptomorfiás csúcspont összefüg-

gésben van a testmagasság növekedési lökésével (és az idoben ezt csak követo gyorsabb 

szélességi méret-változásokkal), indirekt módon tehát a biológiai éréssel is. Bodzsár 

(2006) a testdimenziók szekuláris különbségeinek mintázata alapján feltételezi a bioló-

giai érés nemzedéki különbségeit is. A metrikus indexben összefoglalt testarányok kor-
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függése alapján ez a nemzedéki különbség a gyori fiúknál nem ismerheto fel. A met-

rikus index nem megfelelo érzékenysége az érés folyamán bekövetkezo arányváltozások 

bemutatására a kevés haza i hosszmetszeti vizsgálat (Vajda et al., 2007; Völgyi, 2008) 

eredménye ismeretében szinte kizárható. A biológiai érés menetét alapvetoen meghatá-

rozó genetikai és hormonális hatások mellett azonban, számos olyan tényezo is ismert, 

amelyek jelentos módosító tényezok lehetnek. Ebben az összefüggésben, a disszertáció-

ban is tárgyalt jellemzok közül hangsúlyosnak ítéljük a tápláltsági állapotot és a habi-

tuális fizikai aktivitást. A korábbiakban már idézett eredményeken kívül, figyelmet ér-

demel Horswill és munkatársai (1997), valamint Katzmarzyk (2002) megfigyelése, 

melyek szerint a túltápláltság, amennyiben más kóros tényezokkel és következmények-

kel nem társul, általában mérheto, biológiai akcelerációt is eredményez. Vizsgáltjaink 

jelentos részénél ez a hatás, jellemzo volt. A rendszeres fizikai aktivitás kedvezo hatásai 

a növekedés harmonizálására és az érés tempójának beállítására jól ismert (Malina et al., 

2004). Beunen és munkatársai (1992) leírták a rendszeres edzés és a csontérés lineáris 

kapcsolatát. Bouchard és munkacsoportja (1981) a növekedési lökés amplitúdójának és 

idotartamának harmonizálást tekinti az egyik meghatározó következménynek. A rend-

szeres fizikai aktivitás és a biológiai érés kapcsolatát elemzo gyermekorvosok általában 

a fizikai terhelés retardáló hatásait emelik ki (Merzenich et al., 1993), de elemzésükben 

nem tesznek különbséget a rendszeres fizikai aktivitás és a nagyon gyakran mindenek 

felett eredmény orientált sportedzés között. Moisan és munkacsoportja (1991) tényekkel 

alátámasztva feloldja ezt a látszólagos ellentmondást. A jól tervezett és a biológiai élet-

kornak megfelelo testedzés még akkor sem eredményez érési retardációt, ha napi gyako-

risággal alkalmazzuk. Ha növekedési és fejlodési hatása van, az inkább az érés stimu-

lálása. Malina (1998) megfogalmazása szerint a rendszeres fizikai aktivitás hiánya álta-

lában érési és szociális retardációhoz vezet. 

 Vizsgáltjainknál az általános túltápláltság érést stimuláló hatása nagy valószínu-

séggel fennállt. A rendszeres fizikai aktivitás facilitáló hatásai azonban nem is feltéte-

lezhetok. Az egyszeru aritmetikai logika azt diktálja, hogy az eredo hatás nulla lesz, 

vagyis nincs hatás. A biológiai logika ennél bonyolultabb. Célzott vizsgálat hiányában 

nem döntheto el az, hogy melyik hatás az erosebb, továbbá figyelembe kell vennünk azt 

is, hogy a többlet energia bevitel nem csupán a táplálkozási szokások következménye, 

hanem a nagyon mérsékelt (energia) fogyasztásé is. 
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 5.5 A fizikai teljesítmények értelmezése 

 A motorikus próbaeredmények értelmezése nem egyszeru feladat. Az értelme-

zési korlátok egy meghatározott szempontú csoportját (a képességek becslésének hiba-

forrásait) a disszertáció 1. fejezetében már összefoglaltuk. A látszólag kézenfekvo lehe-

toség alkalmazása (a korábban vizsgált gyermekek és serdülok eredményeihez történo 

hasonlítás) is nehézségekbe ütközik, hiszen Magyarországon még mindég nincs általá-

nosan elfogadott próbarendszer, amely alkalmazásával korcsoportonként kelloen nagy 

elemszámú vizsgálat eredménye állna rendelkezésre. Viszonyítási alapként tehát elso-

sorban munkacsoportunk eredményeit használhatjuk, melyet szükségszeruen kiegészí-

tünk a testnevelo tanári megítéléssel.  

 Az értelmezés általánosan megfogalmazható eredménye az, hogy a 2006-ban és 

2007-ben vizsgált gyori fiúk fizikai teljesítmény átlagai minden korcsoportban szigni-

fikánsan kisebbek, mint az 1970-es (Szabó, 1977) és az 1980-as években (Mészáros et 

al., 1986; Frenkl et al., 1990; Photiou et al., 2008) jellemzok. A kisebb középértékek 

mellett az ezredfordulót követo vizsgálatokban általánosan jellemzo az átlagok körüli 

nagyobb szórás is, amely eredmény vizsgálatunkban is szinte következetes. A szórás 

alapvetoen egy szabadságfok-függo méroszám, de a jellemzo, fokozott heterogenitás fo 

okát mi mégsem ebben jelöljük meg. Sokkal valószínubb a minták összetételének kü-

lönbözosége. Az 1970-es és a 80-as években az általános iskolások között is több volt a 

rendszeresen sportoló, vagy a nem sportolók, de fizikailag aktívak aránya (Tatár, 2004). 

 A rendelkezésre álló eredményekkel történt összehasonlítás után megfogalmaz-

zuk: A különbözo idoben jellemzo teljesítmény átlagok közötti különbség a legkisebb a 

gyorsaságot becslo 30m futásban, a legnagyobb a kislabdahajításban, annak ellenére, 

hogy vizsgáltjaink az 1200 métert, átlagosan közel 30s-mal hosszabb ido alatt futották, 

mint a 70-es évek közepén vizsgált kortársaik. A hipoaktivitás és direkt következményei 

(gyenge fizikai teljesítmény, nagyobb depózsír mennyiség) tehát mintánkban is felis-

merhetok, de nem kizárólagosan a gyori gyermekekre jellemzoek. Vajda (2008) a nyír-

egyházi, Photiou és munkatársai (2008) a Budapesti általános iskolások vizsgálata után 

a miénkkel pontosan megegyezo eredményekrol számolt be. Általános tehát, hogy az is-

koláskorúak energia bevitele és felhasználása jelentosen eltéro. Eisenmann és munka-

társai (2004) is felhívják a figyelmet arra, hogy a gyermekek étkezése egy nagyon kri-

tikus összetevo. A szerzok elemzésük gondolatmenetét alapvetoen az energia bevitelre 
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és felhasználásra korlátozzák és hangsúlyozzák: Gyermek- és serdülokorban az alap-

anyagcserét meghaladó energia bevitel 50%-át kell napi rendszerességgel fizikai aktivi-

tásra fordítani. Ez a felhasználás sem a kanadai, sem pedig a magyar iskolásoknál nem 

feltételezheto. Frenkl (1990) számítása szerint a fizikai aktivitás (nem a sportedzés) 

energiaigénye meglehetosen kicsi. Száz kilokalória (419kJ) felhasználása az aktivitás tí-

pusától és intenzitásától függoen 25-30 perc folyamatos tevékenységet igényel. Mivel 

gyermekeink többlet energia bevitele ennél sokkal nagyobb, nem nehéz kiszámítani, 

hogy a depózsír mennyiség szinten tartásához, napi 75-90 perc aktivitásra lenne szük-

ség. A korlátozó tényezok másik csoportja a gyakorlásból eredo koordináció (technika) 

fejlodése, amely megfelelo ingerek hiányában nem alakul ki. 

 

 5.6 A korreláció és lineáris regresszió analízis eredményeinek értelmezése 

 A lineáris korreláció analízis eredményei rávilágítanak arra, hogy a kinantropo-

metriai vizsgálatok eredményei összetett és több alapú értelmezést igényelnek. Sem a 

morfológiai jellemzok és jellegek, sem pedig a motorikus teljesítmények nem függet-

lenek egymástól, továbbá a morfológiai jellemzok próbaeredményt módosító hatásai is 

szignifikánsak, noha nem azonos erosséguek. 

 Elemzésünkben a morfológiai jellemzok kapcsolatrendszerébol a tápláltsági álla-

pot becsléseinek más jellegekkel bizonyított korrelációja fokozottan hangsúlyos. A nagy 

vagy már kritikus depózsír mennyiség értékelhetoen módosítja a morfológiai alkatot be-

mutató metrikus és plasztikus index humánbiológiai tartalmát. Ilyen alapon a túlsúlyos 

és az elhízott fiúk mintájában jellemzo piknomorf-hiperplasztikus konstitúció is részben 

„torzított” eredmény. A javasolt zsírkorrekció (Szmodis et al., 2007) után e gyermekek 

és serdülok kissé piknomorfabb (tehát zsírakkumulációra hajlamosabb) testi felépítése 

továbbra is tartható, de a hiperplasztikus mozgatórendszer már nem. Biológiailag helyes 

megítélésük tehát: mérsékelten pikonorf-normoplasztikus. Amennyiben a részletes hu-

mánbiológiai jellemzés a cél, minden szignifikáns korreláció értelmezése és hatásainak 

számszerusítése szükséges. 

 Noha fontos kérdés, eredményeink ismeretében nem határozható meg az, hogy 

melyik az a kritikus relatív testzsírtartalom, amely már egy adott teljesítményt értékel-

hetoen csökkent. Ennek tisztázása a miénknél nagyobb elemszámú elemzést igényel 

korcsoportonként. Az viszont tény, hogy a nagyobb mennyiségu raktárzsír mennyiség a 
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fizikai teljesítmény szempontjából is kedvezotlen, még a rövid ideig tartó teljesítmé-

nyek esetében is. Külön figyelmet érdemel továbbá a bizonyítottan zsírfüggo plasztikus 

index és a motorikus teljesítmények lineáris kapcsolata. Szmodis és munkatársai (1987), 

Mészáros (1990), Frenkl és munkacsoportja (1990a) egymástól független mintákon bi-

zonyították a plasztikus index és a motorikus próbaeredmények statisztikailag szoros 

korrelációját. Vizsgáltjainknál a plasztikus index és a motorikus próbaeredmények kor-

relációja még a normál testzsírtartalmú mintában is csak közepes erosségu volt, a veszé-

lyeztetetteknél pedig csak laza. E negatív eredmény hátterében természetesen nem a bi-

ológiai kapcsolat szekuláris változása, hanem a vizsgált gyermekek és serdülok aktivi-

tása és testösszetétele keresendo. 

 A motorikus teljesítmények egymás közötti korrelációi az eredmények minosé-

gét nem jellemzi, de azt igen, hogy a különbözo tulajdonságokat feltételezo próbaered-

mények egymástól nem függetlenek. Azaz: Ha egy gyermek vagy serdülo egy próbában 

gyengén teljesít, valószínu, hogy eredménye a másik háromban sem lesz jó vagy kie-

melkedo. A testnevelés terminológiája pozitív elojellel ezt „transzfer” hatásnak nevezi. 

Transzfer azonban csak akkor alakulhat ki, ha van megfeleloen eros és rendszeres kivál-

tó inger. A próbaeredmények statisztikai kapcsolata a normál testösszetételu mintában 

volt kissé erosebb, de ez az együtt járás is értékelhetoen gyengébb, mint amelyet Szabó 

és Mészáros (1980), valamint Frenkl és munkatársai (1990a) korábban leírt. 

A lineáris regresszió analízis során nyert nagyon mérsékelt regressziós konstan-

sok, melyek hasonlóak Vajda (2008) nyíregyházi vizsgálatában is, nem képviselhetik a 

próbákkal becsült tulajdonságok spontán fejlodésmenetét, miután a korábbiakban már 

hangsúlyoztuk, hogy ehhez a jellemzonél több és intenzívebb aktivitás lenne szükséges. 

A mintát tehát egy elenyészo kisebbségtol eltekintve egy sajátos tünet, a „mozgáshiány-

betegség” jellemzi. 

 

 5.7 Általános értékelés 

 Az ezredfordulót követoen vizsgált gyori, általános iskolás fiúk anthropometriai 

és motorikus teljesítmény jellemzoiben egyaránt felismerhetok a nemzedéki különbség-

ként értelmezendo differenciák és az életmód anomáliáira visszavezetheto jelenségek. A 

szekuláris trend következménye (1) a vizsgált korcsoportok korábbiaknál magasabb ter-

mete és (2) testi felépítésuk linearizálódása. Hangsúlyozzuk azonban, hogy egyik kü-
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lönbség sem teljesen független a test zsírtartalmától. A depózsír mennyiség szignifikáns 

hatásainak eliminálása után a termet generációnkénti különbözosége megítélésünk sze-

rint kisebb, a morfológiai alkaté pedig nagyobb, mint amelyet a bemutatott átlagok kü-

lönbsége sugall. 

 A gyori fiúk testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalma nagy, még akkor 

is, ha a mintából a jövobeni egészségi állapot tekintetében kockázatot jelento túlsúlyo-

sak és már valóban elhízottak adatait kivesszük. A nagy depózsír mennyiség a megvál-

tozott életmód (változatlan vagy növekvo energia bevitel és a csökkent felhasználás) kö-

vetkezménye. Az eredmény humánbiológiai megítélése egyértelmuen negatív, még ak-

kor is, ha tudjuk, hogy a hasonló generációnkénti különbségek nem kizárólagosan a 

gyori vagy éppen a magyar gyermekek és serdülok sajátossága (Dale et al., 2000; Olds 

és Dollman, 2004; Lobstein et al., 2004). 

 A nagy testzsírtartalom és az ehhez vezeto életmód kielégítoen magyarázza a 

vizsgált fiúk átlagosan nagyon mérsékelt motorikus teljesítményét. 
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6. fejezet. Következtetések 

 

Vizsgálatunk célja volt jellemezni a Gyorben tanuló általános iskolás fiúk szo-

matikus és motorikus fejlodését, testi felépítését és testösszetételét. A célkituzésben 

megfogalmazott, széles tartományban választ kerestünk arra, hogy: 

1. A korábban közölt jellemzokhöz viszonyítva mely különbségek értelmezhetok 

a szekuláris trend pozitív és negatív következményeként? 

2. A motorikus jellemzok különbségei arányban vannak-e a bizonyítható szoma-

tikus különbségekkel? 

3. A vizsgált népesség mely hányada minosítheto kritikusnak, amennyiben a 

megítélés alapja a relatív testzsírtartalom és a kardio-respiratorikus teljesítmény külön-

külön és együttesen?  

 Megállapítottuk: 

 A vizsgált gyori gyermekek és serdülok testmagasság és testtömeg átlaga min-

den korcsoportban szignifikánsan nagyobb, mint a korábbi évtizedekben jellemzo. A 

testtömeg különbsége értékelhetoen nagyobb, mint amely hányadot arányos különbsé-

gek esetén, a magasabb termet eredményezett volna. A két alapméret különbsége lehet a 

szekuláris növekedési változások egyik eredménye, de pozitívnak nem minosítheto. A 

gyermekek és serdülok nagyobb testmagassága és relatív testzsírtartalma között a kor-

reláció szignifikáns. Miután a mintánkban a túlsúlyosak és elhízottak relatív gyakori-

sága is nagyobb volt, mint korábban, a magasabb termetátlagok egy jelentos hányada 

ezzel is magyarázható. A nagyobb testtömeg és a nyúlánkabb testi felépítés általában 

nem együtt járó humánbiológiai tulajdonságok. Mintánkban mégis ez volt a jellemzo. 

Amennyiben az ajánlott zsírkorrekciót is elvégezzük, a generációk közötti metrikus in-

dex átlag differenciák még kifejezettebbek. A morfológiai alkat nyúlánkságának foko-

zódása szintén lehet a nemzedéki változás következménye, de ez nem szükségszeruen 

bekövetkezo módosulás. A vonatkozó hosszmetszeti vizsgálatok eredményeinek isme-
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terében hangsúlyozzuk, hogy a testi felépítés linearizálódása a normál fejlodésmenethez 

szükséges fizikai aktivitás esetén nem bizonyítható. Noha eredményeink alapján a sze-

kuláris változások még mindig markánsak, a vizsgált jellemzok alapján egyértelmuen 

pozitív következményt nem tudunk megjelölni. 

 A megfogalmazott hipotézisünk fenntartás nélkül tartható. 

 A vizsgált fiúk motorikus teljesítménye nagyon gyenge. E minosítés akkor sem 

változik lényegesen, ha az elemzésbol a bizonyítottan túlsúlyos és elhízott gyermekek és 

serdülok eredményeit kivonjuk. A fizikai teljesítmények generációnkénti különbözosé-

ge szintén része lehet a nemzedéki változás néven összefoglalt humánbiológiai jelenség-

nek, de kialakulása megelozheto. A kinantropometriai értelmezés alapján egy „circulus 

viciosus” feltételezheto. A gyermeknépességet általánosan jellemzo hipoaktivitás és a 

fokozott energia bevitel eredményeként no a felhalmozott zsír mennyisége, amely line-

árisan vagy exponenciálisan csökkenti a fizikai teljesítményeket és következményesen a 

habituális fizikai aktivitást. A gyenge vagy nagyon mérsékelt fizikai teljesítmény mind 

a 4 elemzett próba átlagai alapján jellemzo, de a próbaeredmények közötti korreláció 

kismértékben erosebb a normál testösszetételu mintában, mint a veszélyeztetettben. A 

teljesítmények változásának korfüggo, lineáris trendje mindkét mintában bizonyítható 

volt, de a regressziós konstansok lényegesen kisebbek, mint 2-3 évtizeddel korábban. A 

vonatkozó, recens hazai adatok ismeretében, eredményeinket nem tekintjük mintafüggo 

jelenségnek. 

 A megfogalmazott hipotézisünk fenntartás nélkül tartható. 

 A kritikus testösszetétel gyakorisága a minta minden korcsoportjában nagy, 

nagyobb, mint az 1970-es és 80-as évek közepén. A veszélyeztetett gyermekek és serdü-

lok aránya az életkor függvényében szignifikánsan növekedett. A 7 éves korcsoportban 

még „csak” 8%, a 14 évesekében már 25,5%. Ez a nagyon kedvezotlen arány akkor sem 

változik jelentosen, ha nem a becsült zsírtartalom a megítélés alapja, hanem a testtömeg 

index. Jellemzo a kedvezotlen tendencia sebességére, hogy vizsgálatunkban a normál 

testzsírtartalmúnak minosített fiúk korcsoportonkénti átlaga volt közelebb a 70-es évek 

közepén vizsgált, és a becsült zsírtartalom alapján nem szelektált minták középérté-

keihez. A depózsír hatása a motorikus teljesítményekre negatív, de új értelmezési szem-

pontként megjelenik a humánbiológiai jellemzok értelmezésében is. Amennyiben a kon-

vencionális, morfológiai, megítélési alapokat (BMI, relatív zsírtartalom) kiegészítjük 
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egy funkcionálissal is, az eredmény a bemutatottnál is kedvezotlenebb. Gutin és Bar-

beau (2000) a funkcionális mutatók közül a kardio-respiratorikus állóképesség mért, 

vagy becsült jellemzoit javasolja. A két szerzo aláhúzottan kiemeli, hogy a nagy test-

zsírtartalom és a gyenge állóképesség együttesen hatványozott egészség kockázatot je-

lent. Mintánkban ilyen gyermek és serdülo sokkal több volt, mint túlsúlyos és elhízott. 

Sajnos a normál testösszetételunek minosített fiúk csoportjából is sok gyermek már a 

veszélyeztetett kategóriába kerül, amennyiben az 1200m futásban elért eredményét is fi-

gyelembe vesszük. 

 A megfogalmazott hipotézisünk fenntartás nélkül tartható. 

 Eredményeinket nem tekintjük regionális standardnak. Viszonyításai adatként is 

csak a túlsúlyosakat és az elhízottakat nem tartalmazó minták középértékeit és szórásait 

javasoljuk. 

 A munkában konzekvensen a gyermekek és serdülok testi felépítésének, testösz-

szetételének és motorikus teljesítményeinek „hiányosságairól” és ezek bizonyítottan ne-

gatív következményeirol beszéltünk, de nem feledhetjük, hogy a gyermek is társadalom-

ban él. A gyermek azt tanulja meg és erosíti szokássá, példává, amit a felnott társadalom 

folyamatosan közvetít. A felelosség tehát a miénk, de a következményt a felnövekvo ge-

neráció viseli és fizeti majd. A „megszokás nagy úr” elv alapján e kritikus állapot boví-

tett újratermelése is biztosított. 
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Összefoglalás 

Keresztmetszeti vizsgálatban elemezték a Gyorben tanuló általános iskolás fiúk 

szomatikus és motorikus fejlodését, testi felépítését és testösszetételét. A kinantropo-

metriai adatfelvételt 3621 fo, a vizsgálatot önként vállaló, 7-14 éves naptári korú fiúnál 

végezték el. A testi felépítést Conrad (1963), a tápláltsági állapotot a BMI-vel és a 

relatív testzsírtartalommal (Parízková, 1961) jellemezték. A fizikai teljesítoképességet a 

30m futás, a helybol távolugrás, a kislabdahajítés és az 1200m futás próbában elért tel-

jesítményekkel jellemezték. A vizsgálatban külön elemezték a normál testzsírtartalmú, 

valamint a túlsúlyos és kövér gyermekek és serdülok jellemzoit. 

 A 2006-ban és 2007-ben vizsgált fiúk testmagassága és testtömege szignifi-

kánsan nagyobb, mint a vonatkozó, korábbi regionális, vagy országos mintákban jellem-

zo, de nem tér el jelentosen az ezredfordulót követoen végzett vizsgálatok eredménye-

itol. A gyori fiúk növekedési típusa mérsékelten nyúlánk-normoplasztikus. Motorikus 

teljesítményeik még a testnevelo tanári megítélés alapján is mérsékelt. A mintában a 

tápláltsági állapot alapján veszélyeztetett fiúk aránya 8 és 25,5% közötti, jelentosen 

nagyobb, mint 1-2 évtizeddel korábban.  

 A túltáplált gyermekek és serdülok szignifikánsan magasabbak, és aránytalanul 

nehezebbek, mint normál testzsírtartalmú kortársaik. Növekedési típusuk mérsékelten 

piknomorf-normoplasztikus. Fizikai teljesítményük a testnevelo tanári minosítés alapján 

nem kategorizálható. 

 A magasabb termet lehet a szekuláris trend egyik következménye, de a túlsúlyo-

sak és kövérek jellemzoi ismeretében ez a minosítés újraértelmezendo. A testtömeg átla-

gok magasabb termettel nem magyarázható hányada a jellemzoen hipoaktív életmód kö-

vetkezménye. A nagy testzsírtartalom torzítja a konstitúciót leíró metrikus indexet. A 

zsír hatásainak eliminálása után azonban a morfológiai alkat linearitása még kifejezet-

tebb. A morfológiai alkat nyúlánksága és a habituális aktivitás közötti kapcsolat isme-

retében, a jellemzo leptomorf irányú alkatmódosulás csökkentheto lenne. 

 A fizikai teljesítményeket a depózsír mennyiség lineárisan csökkenti még a nor-

mál testösszetételu mintában is. A korfüggo teljesítménynövekedés sebessége mindkét 

mintában kicsi. A bemutatott és általában negatív minosítésu, minták közötti különbsé-

gek alapveto oka az utóbbi 10-15 évben kialakul életmódváltozás, a nagyon mérsékelt 

mennyiségu fizikai aktivitás és a változatlan vagy nagyobb energia bevitel.  
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Abstract 

The candidate analysed by cross-sectional data collection the somatic and motor 

development, as well as the body composition of 7- to 14-year-old, non-athletic, volun-

teer boys of city Gyor (West Hungary). A total of 3,621 boys took part in the investi-

gation. The body built was described by the Conrad’s (1963) metric and plastic indices. 

Nutritional status was assessed by the BMI and estimated weight-related body fat con-

tent. The technique was introduced by Parízková (1961). Physical capabilities were esti-

mated by the scores in 30m dash, standing long jump, fist ball throw, and 1200m run 

test scores. Kinanthropometric characteristics were analysed in separate sub-groups, 

created by the scores of nutritional status (normal body composition boys vs. over-

weight and obese). 

Mean heights and body masses of the boys investigated in 2006 and 2007 were 

significantly taller and heavier than those of previous means in the regional or nation-

wide samples, but they did not differ from the recent statistics. The growth type of the 

Gyor boys was slightly leptomorphic and normplastic. Their mean physical performan-

ces were moderate according to the qualification of PE teacher. The prevalence of 

overweight and obese boys ranged between 8% and 25.5%. These are significantly 

greater than 1-2 decades earlier. 

 The overfed children and adolescents were significantly taller than their normal 

body composition counterparts. Their growth type was consistently moderately picno-

morf and normoplastic. The physical performances cannot be qualified by the point if 

view of PE teacher. 

 The significantly taller means of stature can be attributed to the existing secular 

growth trend, however, the trend in height should be revised by the high prevalence of 

subjects with health risks and the combined functions of adipose tissue. The non-height 

proportional fraction of heavier body mass is the consequence of lifestyle. The distort-

ing effects of high body fat are obvious in physique characteristics too. 

 The depot fat decreases linearly the physical performances yet in the groups of 

normal body composition boys. The slopes of increases with age were small in both 

samples. The observed and dominantly negative qualifications of the studied boys have 

sourced from the dramatically changed lifestyle that developed in the region during the 

past 1-2 decades. 
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Melléklet 1. táblázat. Az eredeti standardok a relativ testzsírtartalom becsléséhez 

mm Férfi No Gyermek mm Férfi No Gyermek 
30 1.5 -2.8 3.9 74 12.9 12.7 15.8 
31 1.9 -2.2 4.4 75 13.0 12.9 16.0 
32 2.3 -1.7 4.8 76 13.2 13.1 16.1 
33 2.7 -1.2 5.2 77 13.3 13.4 16.3 
34 3.1 -0.7 5.6 78 13.5 13.6 16.5 
35 3.5 0.2 6.0 79 13.7 13.8 16.6 
36 3.8 0.4 6.3 80 13.8 14.0 16.8 
37 4.1 0.8 6.7 81 14.0 14.2 17.0 
38 4.5 1.3 7.1 82 14.2 14.5 17.1 
39 4.8 1.7 7.4 83 14.3 14.7 17.3 
40 5.1 2.1 7.7 84 14.5 14.9 17.5 
41 5.4 2.6 8.0 85 14.6 15.1 17.6 
42 5.7 3.0 8.4 86 14.8 15.3 17.8 
43 6.0 3.4 8.7 87 14.9 15.5 17.9 
44 6.3 3.8 9.0 88 15.0 15.7 18.1 
45 6.6 4.2 9.3 89 15.2 15.9 18.2 
46 6.9 4.5 9.6 90 15.3 16.1 18.4 
47 7.1 4.9 10.0 91 15.5 16.3 18.5 
48 7.4 5.3 10.1 92 15.6 16.4 18.6 
49 7.7 5.6 10.3 93 15.7 16.6 18.8 
50 8.1 6.0 10.7 94 15.9 16.8 18.9 
51 8.2 6.3 10.9 95 16.0 17.0 19.1 
52 8.4 6.6 11.1 96 16.1 17.2 19.2 
53 8.7 7.0 11.4 97 16.3 17.3 19.3 
54 8.9 7.3 11.7 98 16.4 17.5 19.5 
55 9.1 7.6 11.9 99 16.5 17.7 19.6 
56 9.4 7.9 12.1 100 16.7 17.9 19.7 
57 9.5 8.2 12.4 101 16.8 18.1 19.9 
58 9.8 8.5 12.6 102 16.9 18.2 20.0 
59 10.0 8.8 12.8 103 17.0 18.4 20.1 
60 10.2 9.1 13.0 104 17.1 18.6 20.3 
61 10.4 9.4 13.3 105 17.3 18.7 20.4 
62 10.6 9.7 13.5 106 17.4 18.9 20.5 
63 10.8 9.9 13.7 107 17.5 19.0 20.6 
64 11.0 10.2 13.9 108 17.6 19.2 20.7 
65 11.2 10.5 14.1 109 17.7 19.4 20.8 
66 11.4 10.7 14.3 110 17.9 19.5 20.9 
67 11.6 11.0 14.5 111 18.0 19.7 21.1 
68 11.8 11.2 14.7 112 18.1 19.8 21.1 
69 12.0 11.5 14.9 113 18.2 20.0 21.3 
70 12.2 11.8 15.1 114 18.3 20.1 21.5 
71 12.3 12.0 15.2 115 18.4 20.3 21.6 
72 12.5 12.2 15.4 116 18.5 20.4 21.7 
73 12.7 12.5 15.6 117 18.6 20.6 21.8 
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mm Férfi No Gyermek mm Férfi No Gyermek 
118 18.7 20.7 21.9 160 22.6 26.0 25.9 
119 18.8 20.9 22.0 165 23.0 26.5 26.3 
120 18.9 21.0 22.1 170 23.3 27.0 26.7 
121 19.0 21.1 22.2 175 23.7 27.5 27.1 
122 19.1 21.3 22.3 180 24.1 28.0 27.4 
123 19.2 21.4 22.5 185 24.4 28.5 18.0 
124 19.4 21.5 22.6 190 24.7 28.9 28.1 
125 19.5 21.7 22.7 195 25.1 29.4 28.5 
126 19.6 21.8 22.8 200 25.4 29.8 28.8 
127 19.7 22.0 22.9 205 25.7 30.2 29.1 
128 19.8 22.2 23.0 210 26.6 30.6 29.5 
129 19.9 22.3 23.1 215 26.3 31.0 29.8 
130 20.0 22.4 23.2 220 26.3 31.4 30.1 
131 20.1 22.5 23.3 225 26.9 31.8 30.4 
132 20.1 22.6 23.4 230 27.1 32.2 30.7 
133 20.2 22.8 23.5 235 27.4 32.5 30.9 
134 20.4 22.9 23.6 240 27.7 32.9 31.2 
135 20.4 23.0 23.7 245 27.9 33.3 31.5 
136 20.5 23.1 23.8 250 28.2 33.6 31.7 
137 20.6 23.3 23.9 255 28.4 33.9 32.0 
138 20.7 23.4 24.0 260 28.7 34.3 32.3 
139 20.8 23.6 24.1 265 28.9 34.7 32.5 
140 20.9 23.8 24.1 270 29.1 35.0 32.8 
141 21.0 23.9 24.2 275 29.4 35.3 33.0 
142 21.1 24.0 24.3 280 29.6 35.6 33.2 
143 21.2 24.1 24.4 285 29.8 35.9 33.5 
144 21.3 24.2 24.5 290 30.0 36.2 33.7 
145 21.3 24.3 24.6 295 30.3 36.5 33.9 
146 21.4 24.4 24.7 300 30.5 36.8 34.1 
147 21.5 24.6 24.8 305 30.7 37.0 34.4 
148 21.6 24.7 24.9 310 30.9 37.1 34.7 
149 21.7 24.8 25.0 315 31.1 37.3 34.8 
150 21.8 24.9 25.1 320 31.3 37.4 34.9 
151 21.8 25.0 25.1 325 31.5 37.6 35.2 
152 21.9 25.1 25.2 330 31.7 37.8 35.4 
153 22.0 25.2 25.3 335 31.9 38.0 35.6 
154 22.1 25.3 25.4 340 32.0 38.1 35.8 
155 22.2 25.4 25.5 345 32.2 38.3 36.0 

    350 32.4 38.5 36.5 
 


