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Bevezetés 
Az elmúlt 30 évben jelentős társadalmi és gazdasági változá-

sok történtek Magyarországon, melyek hatást gyakoroltak az életszín-
vonalra és az életmódra is. E döntően pozitív tartalmú átalakulás azon-
ban számos káros folyamatot is indukált. Csökkent a népesség a rend-
szeres fizikai aktivitása, a táplálkozási szokások kedvezőtlen irányba 
változtak, ezzel párhuzamosan nőtt a lakosság testtömeg százalékában 
kifejezett testzsírtartalma (Gáldi 2002, Szilas 1990, Dallos et al. 
1999). A csökkenő fizikai aktivitás és az egészségtelen táplálkozási 
szokások külön-külön is rizikófaktorok, de a kettő együttes és hosz-
szabb ideig tartó fennállása jelentősen növeli az érintettek veszélyezte-
tettségét (Malina és Bouchard 1991, Bouchard 2000, Gilmore 1999, 
Wei et al. 1999, Blair és Brodney 1999, Flegal és Troiano 2000). 

 A gyermekek és serdülők testi felépítésével és fizikai teljesítő-
képességével foglalkozó hazai szerzők és munkacsoportok (Gyenis 
1975, Eiben és Pantó 1981, Farmosi és Bakonyi 1987, Mészáros et al. 
2001) következtetéseikben egyetértenek abban, hogy következménye-
ikben negatív a gyermekek és serdülők testösszetétel és fizikai teljesít-
mény-változása. Tartalmában hasonló a fiatal felnőtt népesség megí-
télése is. A kutatók a lehetséges okok tekintetében az egészségtelen 
életmód meghatározó szerepét hangsúlyozzák. A környezeti hatások 
(a családok gazdasági helyzete, a táplálkozás, a rendszeres fizikai akti-
vitás, stb.) értékelhetően módosítják a gyermekek szomatikus fejlődé-
sét, érését és fizikai teljesítőképességét is. A gyermekek és a serdülők 
többsége nem csupán méreteiben, testarányaiban, arcvonásaiban stb., 
de növekedési, fejlődési és érési tempójában is hasonlít szüleihez. Ez a 
többé-kevésbé nyilvánvaló hasonlóság a szülőktől örökölt gének ha-
sonlóságát (de nem teljes azonosságát) is tükrözi. A gének által örökí-
tett növekedési mintázat kifejeződését azonban a neuro-endokrin sza-
bályozás nagyon összetett mechanizmusain keresztül a környezeti té-
nyezők jelentősen módosíthatják. A környezet hatásai azonban nem 
minden tulajdonság vagy jelleg érvényre jutásában egyforma erőssé-
gűek. A humán genom (géntérkép) leírása után az is nyilvánvaló, hogy 



a külső környezet növekedési és érési előretartást vagy kedvezőtle-
nebb helyzetben lemaradást eredményező tartós hatásaira érzékenyeb-
ben „válaszolnak” azok az antropometriai jellemzők és jellegek, ame-
lyek öröklésmenete poligénes (azaz, több gén határoz meg egy-egy tu-
lajdonságot). Tehát kicsi vagy nem is mérhető a környezeti hatások je-
lentősége a színkomplexióban, viszont meghatározó lehet a külső kör-
nyezet szerepe például a testösszetételben vagy a fizikai teljesítőké-
pességben (Bouchard 2000). (Az ember génkészletének általános és 
markáns változása az egymást követő generációk sorában nem is felté-
telezhető, mivel a kialakult mutációk többsége letális, tehát a megvál-
tozott tulajdonság nem is örökíthető.) 
 A vizsgálat célja 
 A reprezentatív növekedési vizsgálatok célja nagyon gyakran 
az, hogy egy adott populáció különböző korú gyermekeinek testmé-
reteire (vagy más humánbiológiai jellemzőire) referenciákat határoz-
zon meg. A növekedési referenciák (normák) ugyanis segítséget nyúj-
tanak az egészségi és epidemiológiai szűréshez vagy a fejlettségi és 
tápláltsági állapot megállapításához. Mind az egészségi szűrés, mind 
pedig a gyermekorvosi gyakorlat során az egyének növekedési adatait 
az egészséges gyermekek normaként használt csoportjának növekedé-
sével hasonlítjuk össze, hogy megállapítsuk, vajon a gyermek elérte-e 
a korának megfelelő átlagos fejlettséget, vagy melyik életkornak meg-
felelő fejlettséget képvisel. A kronológiai kor ilyen értelemben a testi 
fejlettség megítéléséhez egy szükséges, de nem elégséges viszonyítási 
pont (Bodzsár 2001). 
 A korábbiakban vázolt, gyors társadalmi és gazdasági változá-
sok és az alapvetően ebből levezethető szekuláris növekedési különb-
ségek (Tóth és Eiben 2004) indokolttá teszik az országos és a regio-
nális referenciák megújítását. Mivel a Győr-Moson-Sopron megyében 
az utolsó reprezentatív növekedésvizsgálat eredményeit 1989-ben (Ei-
ben et al. 1989) közölték a vizsgálók szinte szükségszerű a jelenlegi 
állapot bemutatása. Ennek megfelelően vizsgálatunk célja: 
 Jellemezni a Győrben tanuló általános iskolás fiúk szomatikus 
és motorikus fejlődését, testi felépítését és testösszetételét. 



 A célkitűzésben megfogalmazott, széles tartományban választ 
kerestünk arra, hogy: 

1. A korábban közölt jellemzőkhöz viszonyítva mely különbsé-
gek értelmezhetők a szekuláris trend pozitív és negatív követ-
kezményeként? 

2. A motorikus jellemzők különbségei arányban vannak-e a bizo-
nyítható szomatikus különbségekkel? 

3. A vizsgált népesség mely hányada minősíthető kritikusnak, 
amennyiben a meg-ítélés alapja a relatív testzsírtartalom és a 
kardio-respiratorikus teljesítmény külön-külön és együttesen? 
Hipotézisek 

 Elöljáróban feltételezzük azt, hogy a regionális vizsgálatok 
eredménye kisebb-nagyobb mértékben különböző lehet a napjainkban 
is érvényes, országosan reprezentatív vizsgálat eredményeitől, de a re-
gionális vizsgálatok eredményei közötti különbség sem zárható ki 
egyértelműen. Az ország mérete, geográfiai hasonlósága, a régiók kö-
zötti klimatikus különbségek, az etnikai csoportok szerinti megoszlás 
stb. a lehetséges differenciákat nem indokolhatják, a különbségek te-
hát elsősorban a régiókban élők életszínvonala és életmódja következ-
tében alakulhatnak ki. 

A KSH (2007) utóbbi közlése szerint Észak-Nyugat Magyaror-
szágon arányaiban kisebb a munkanélküliség és nem csupán ebből 
eredően magasabb az életszínvonal. Amennyiben ez a hatás hosszabb 
ideig fennállt (ez esetünkben joggal feltételezhető) és megfelelően 
erős volt, a nemzedékenkénti különbségek kisebbek, mint más régiók-
ban. 

Az ezredfordulót megelőzően és követően vizsgált gyermekek 
relatív testzsírtartalma között viszont nem várunk kisebb differenciát 
sem. Feltételezésünk szerint a hipoaktivitás a győri gyermekekre és 
serdülőkre is általánosan jellemző. A recens adatok ismeretében tehát, 
elsősorban csak a mérsékelten magasabb termetet tekinthetjük a nem-
zedéki növekedési különbségek pozitív következményének, a nagyobb 
testtömeget és testzsírtartalmat, a morfológiai alkat fokozott linearitá-
sát, továbbá a mérsékeltebb fizikai teljesítőképességet a negatív (de 



nem minden népességben szükségszerűen kialakuló) következmény-
ként értelmezzük. 
 A bemutatott életmód változások eredményeként a győri gyer-
mekeknél is feltételezzük a motorikus teljesítmények korábbiakhoz vi-
szonyított csökkenését. Továbbá feltételezzük azt is, hogy azokban a 
teljesítményekben, melyekkel a testmagasság és a testtömeg korrelá-
ciója még az átlagos fizikai aktivitású mintákban is pozitív volt évti-
zedekkel ezelőtt (Mészáros et al. 1979, 1986) a statisztikai kapcsolat 
erőssége csökken. 
 A testösszetétel és a fizikai, vagy élettani teljesítmény kapcso-
lata több oldalról bizonyított (Prókai et al. 2005, Rowland, 2005, Pho-
tiou et al. 2008). Amennyiben például egy egészségszempontú megkö-
zelítésben a depózsír mennyiséget és a kardio-respiratorikus állóké-
pességet együttesen tekintjük a minősítés alapjának a két kedvezőtlen 
tulajdonság következményei összeadódhatnak vagy még kedvezőtle-
nebb esetben exponenciálisan nőnek (Bouchard 2000, Reusz et al. 
2001). További kérdés az, hogy az egészségszempontú megközelítés-
ben mely testzsírtartalmat és milyen kardio-respiratorikus teljesít-
ményt tekinthetünk kritikusnak, a zömében felnőtt korban kialakuló, 
kórós állapotok kiváltójának. Feltételezésünk az, hogy a két tulajdon-
ság együttes fennállása esetén a győri gyermekek közel 28-30% foko-
zott egészségrizikóval él, és ez az arány nagyobb, mint a napjainkban 
becsült (Frenkl és Mészáros 2002, Prókai et al. 2007, Zsákai és Bod-
zsár 2007). 
 Vizsgált személyek 
 A vizsgált személyeket Győr város 31 általános iskolájának és 
1 nyolcosztályos gimnáziumának fiú tanulóiból szerveztük. A minta-
választáskor törekedtünk arra, hogy minden érintett gyermeknek egy-
forma esélye legyen a mintába kerülésre, de figyelembe véve a Hel-
sinki Nyilatkozat önkéntességre és szülői beleegyezésre vonatkozó 
előírásait, továbbá a motorikus próbák felvételének lehetőségeit, ez a 
feltétel minden megkívánt részletében nem teljesült. A vizsgált fiúk (a 
túlsúlyosak és az elhízottak is) rendszeresen részt vettek a döntően 
szaktanár által vezetett órarend szerinti testnevelési órákon. Az adat-



felvételt 2006-ban és 2007-ben végeztük. Összesen 3621 gyermek és 
serdülő adata áll rendelkezésre. A minta a Győr-Moson-Sop-ron Me-
gyei Statisztikai Hivataltól kapott érvényes statisztikák tanúsága sze-
rint Győr város 7-14 éves általános iskolásait, korosztályonként 59-88 
%-ban reprezentálja. 
 Alkalmazott módszerek 
 A testi felépítés és a testösszetétel jellemzésére szakirodalmi-
lag elfogadott antropometriai eljárásokat alkalmaztunk. A becsléshez 
és a jellemzéshez szükséges testméretek felvételekor a Nemezetközi 
Biológiai Program (Weiner és Lourie, 1969) eljárási ajánlásait követ-
tük. A vizsgálatok alkalmával hitelesített antropometriai mérőeszkö-
zöket használtunk. 
 a/ Jellemeztük a vizsgált gyermekek és serdülők növekedési tí-
pusát Conrad (1963) módszerével. Az eljárás eredményeként megjele-
nő metrikus és plasztikus index bemutatja a morfológiai alkat nyú-
lánkságát a piknomorf és leptomorf szélsőségek között, továbbá nu-
merikus információt szolgáltat az egyén vagy a csoport csont-izom-
rendszeri fejlettségéről is. 
 b/ A tápláltsági állapot és a testösszetétel jellemzésére megha-
tároztuk 

- a testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalmat Parízková 
(1961) javaslatai szerint, 

- a testtömeg indexet, amely mérőszám a testtömeg és a testma-
gasság arányát mutatja be, 

- a sovány testtömeget, amely csak az esszenciális zsírmennyi-
séget tartalmazza. 
A kritikus testzsírtartalmat a Cole és munkatársai (2000) által 

javasolt BMI kategóriák és a Lohman (1992) szerinti relatív testzsír-
tartalom együttes értelmezése után jelöltük ki. Ez utóbbi adat egyben 
csoportképzési alap is volt. 
 A vizsgált fiúk motorikus teljesítményeinek jellemzésekor Sza-
bó (1977) gondolatmenete szerint jártunk el, és a következő próbák 
eredményeit regisztráltuk: 30m futás, helyből távolugrás, kislabda-
hajítás és 1200m futás. 



 A mért és számított adatok statisztikai feldolgozásakor a Statis-
tica for Windows programcsomagot használtuk (version 7.1, StatSoft 
Inc., Tulsa, OK 74104, USA, 2006). Az analízis első lépéseként kiszá-
mítottuk a konvencionálisan használt leíró statisztikai jellemzőket (át-
lag, szórás és variáció terjedelem) korcsoportonként. Az átlagok kor-
csoportonkénti különbségeit egy-szempontos variancia-analízis után 
F-próbával elemeztük. Szignifikáns F esetén kiszámítottuk a kritikus 
differenciákat is Scheffé javaslatai szerint. 
 A szórások közötti differenciákat a Levene-teszttel jellemez-
tük. 
 A vizsgált változók korfüggését lineáris regresszió analízissel 
jellemeztük. 
 A testméretek, a testalkati és testösszetétel jellemzők és a mo-
torikus próbaeredmények kapcsolatát, továbbá a motorikus teljesít-
mények egymással bizonyítható kapcsolatát lineáris korrelációs 
együtthatókkal jellemeztük. A kapcsolati mérőszámok differenciáit Z-
transzformáció után elemeztük. 
 A statisztikák értelmezésekor a véletlen hiba maximumát kö-
vetkezetesen 5%-ban határoztuk meg. 
 Megállapítottuk 
 A vizsgált győri gyermekek és serdülők testmagasság és test-
tömeg átlaga minden korcsoportban szignifikánsan nagyobb, mint a 
korábbi évtizedekben jellemző. A testtömeg különbsége értékelhetően 
nagyobb, mint amely hányadot arányos különbségek esetén, a maga-
sabb termet eredményezett volna. A két alapméret különbsége lehet a 
szekuláris növekedési változások egyik eredménye, de pozitívnak nem 
minősíthető. A gyermekek és serdülők nagyobb testmagassága és 
relatív testzsírtartalma között a korreláció szignifikáns. Miután a min-
tánkban a túlsúlyosak és elhízottak relatív gyakorisága is nagyobb 
volt, mint korábban, a magasabb termetátlagok egy jelentős hányada 
ezzel is magyarázható. A nagyobb testtömeg és a nyúlánkabb testi fel-
építés általában nem együtt járó humánbiológiai tulajdonságok. Min-
tánkban mégis ez volt a jellemző. Amennyiben az ajánlott zsírkorrek-
ciót is elvégezzük, a generációk közötti metrikus index átlag diffe-



renciák még kifejezettebbek. A morfológiai alkat nyúlánkságának fo-
kozódása szintén lehet a nemzedéki változás következménye, de ez 
nem szükségszerűen bekövetkező módosulás. A vonatkozó hosszmet-
szeti vizsgálatok eredményeinek isme-terében hangsúlyozzuk, hogy a 
testi felépítés linearizálódása a normál fejlődésmenethez szükséges 
fizikai aktivitás esetén nem bizonyítható. Noha eredményeink alapján 
a szekuláris változások még mindég markánsak, a vizsgált jellemzők 
alapján egyértelműen pozitív következményt nem tudunk megjelölni. 
 A megfogalmazott hipotézisünk fenntartás nélkül tartható. 
 A vizsgált fiúk motorikus teljesítménye nagyon gyenge. E mi-
nősítés akkor sem változik lényegesen, ha az elemzésből a bizonyí-
tottan túlsúlyos és elhízott gyermekek és serdülők eredményeit kivon-
juk. A fizikai teljesítmények generációnkénti különbözősége szintén 
része lehet a nemzedéki változás néven összefoglalt humánbiológiai 
jelenségnek, de kialakulása megelőzhető. A kinantropometriai értel-
mezés alapján egy „circulus viciosus” feltételezhető. A gyermekné-
pességet általánosan jellemző hipoaktivitás és a fokozott energia bevi-
tel eredményeként nő a felhalmozott zsír mennyisége, amely lineári-
san vagy exponenciálisan csökkenti a fizikai teljesítményeket és kö-
vetkezményesen a habituális fizikai aktivitást. A gyenge vagy nagyon 
mérsékelt fizikai teljesítmény mind a 4 elemzett próba átlagai alapján 
jellemző, de a próbaeredmények közötti korreláció kismértékben erő-
sebb a normál testösszetételű mintában, mint a veszélyeztetettben. A 
teljesítmények változásának korfüggő, lineáris trendje mindkét mintá-
ban bizonyítható volt, de a regressziós konstansok lényegesen kiseb-
bek, mint 2-3 évtizeddel korábban. A vonatkozó, recens hazai adatok 
ismeretében, eredményeinket nem tekintjük mintafüggő jelenségnek. 
 A megfogalmazott hipotézisünk fenntartás nélkül tartható. 
 A kritikus testösszetétel gyakorisága a mintában minden 
korcsoportjában nagy, nagyobb, mint az 1970-es és 80-as évek köze-
pén. A veszélyeztetett gyermekek és serdülők aránya az életkor függ-
vényében szignifikánsan növekedett. A 7 éves korcsoportban még 
„csak” 8%, a 14 évesekében már 25,5%. Ez a nagyon kedvezőtlen 
arány akkor sem változik jelentősen, ha nem a becsült zsírtartalom a 



megítélés alapja, hanem a testtömeg index. Jellemző a kedvezőtlen 
tendencia sebességére, hogy vizsgálatunkban a normál testzsírtartal-
múnak minősített fiúk korcsoportonkénti átlaga volt közelebb a 70-es 
évek közepén vizsgált, és a becsült zsírtartalom alapján nem szelektált 
minták középértékeihez. A depózsír hatása a motorikus teljesítmé-
nyekre negatív, de új értelmezési szem-pontként megjelenik a humán-
biológiai jellemzők értelmezésében is. Amennyiben a konvencionális, 
morfológiai, megítélési alapokat (BMI, relatív zsírtartalom) kiegészít-
jük egy funkcionálissal is, az eredmény a bemutatottnál is kedvezőt-
lenebb. Gutin és Barbeau (2000) a funkcionális mutatók közül a kar-
dio-respiratorikus állóképesség mért, vagy becsült jellemzőit javasol-
ja. A két szerző aláhúzottan kiemeli, hogy a nagy testzsírtartalom és a 
gyenge állóképesség együttesen hatványozott egészség kockázatot je-
lent. Mintánkban ilyen gyermek és serdülő sokkal több volt, mint túl-
súlyos és elhízott. Sajnos a normál testösszetételűnek minősített fiúk 
csoportjából is sok gyermek már a veszélyeztetett kategóriába kerül, 
amennyiben az 1200m futásban elért eredményét is figyelembe vesz-
szük. 
 A megfogalmazott hipotézisünk fenntartás nélkül tartható. 
 Eredményeinket nem tekintjük regionális standardnak. Viszo-
nyításai adatként is csak a túlsúlyosakat és az elhízottakat nem tartal-
mazó minták középértékeit és szórásait javasoljuk. 
 A munkában konzekvensen a gyermekek és serdülők testi fel-
építésének, testösszetételének és motorikus teljesítményeinek „hiá-
nyosságairól” és ezek bizonyítottan negatív következményeiről be-
széltünk, de nem feledhetjük, hogy a gyermek is társadalomban él. A 
gyermek azt tanulja meg és erősíti szokássá, példává, amit a felnőtt 
társadalom folyamatosan közvetít. A felelősség tehát a miénk, de a kö-
vetkezményt a felnövekvő generáció viseli és fizeti majd. A „megszo-
kás nagy úr!” elv alapján e kritikus állapot bővített újratermelése is 
biztosított. 
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