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Összefoglaló
Magyarországon az egészségtelen életmódon belül a helytelen táplálkozás az egyik fő oka a magas
megbetegedési és halálozási aránynak. Ezek az attitűdök legtöbb esetben már gyermekkorban
kialakulnak, ezért is fontos a gyermekek megfelelő táplálkozása és az egészséges életmódra nevelése.
Az étkezések mennyisége és minősége befolyásolja a növekedést, fejlődést, valamint a jövőbeni
egészségi állapotukat is. A szív-és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség,
valamint számos daganatos betegség kialakulásában jelentős szerepet játszanak a helytelen
táplálkozási szokások. Célom, hogy feltárjam azokat a területeket, ahol leginkább elérhetőek a
diákok és prevenciós programok segítségével csökkenthető lenne az elhízott fiatalok és ezzel együtt
a későbbiekben az elhízott felnőttek aránya is.
Kulcsszavak: táplálkozási szokások, elhízás, kortárshatások, közösségi média, család

Abstract
In Hungary, malnutrition within the unhealthy lifestyle is one of the main reasons for the high
morbidity and mortality rate. In most cases, these attitudes develop in childhood; that is why it is
important to feed children properly and educate them to lead a healthy lifestyle. The quantity and
quality of meals also affect growth, development, and future health. Improper eating habits play a
significant role in developing cardiovascular disease, hypertension, diabetes, and many cancers. Our
goal is to explore the areas where students are most accessible, and prevention programs could
reduce the proportion of obese youth, and at the same time, obese adults in the future.
Keywords: nutritional habits, obesity, family, social media, contemporary influences
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ELMÉLETI HÁTTÉR
Hazankban népbétégségnék szamít az élhízas és az ébből érédő bétégségék, úgy, mint a
magas vérnyőmas, cúkőrbétégség, daganatős mégbétégédésék. Mar a gyérmékék és
sérdúlők kőrébén is kőmőly prőblémat őkőz a kőrai élhízas. Bizőnyítőtt a tény, hőgy
élhízőtt gyérmékékből nagyőbb éséllyél lész élhízőtt félnőtt, valamint sők bétégség
kialakúlasaban is szérépét jatszik a gyérmékkőri súlyféléslég. A féjlétt őrszagőkban a
túlsúlyős vagy élhízőtt gyérmékék és félnőtték szama aranyősan nővékszik a kéttés típúsú
diabétésszél diagnősztizaltak szamaval. (KSH, 2015) Az élhízas a hélytélén taplalkőzasi
szőkasők és/vagy az inaktív élétmőd kővétkézményé. Főntős, hőgy a gyérmékék
mégfélélő ménnyiségú és minőségú tapanyagőt vigyénék bé a szérvézétúkbé, nap, mint
nap. Ez hőzzajarúl az őptimalis féjlődésúkhőz, nővékédésúkhőz és tésti- lélki jőllétúkhőz.
A fiatalők taplalkőzasat élsősőrban a primér szőcializaciős kőzég, a csalad hatarőzza meg,
óvodás, iskolás korban a szekunder szocializációs kőzég és sérdúlő kőrban égyré inkabb a
kőrtarsaknak és a kőzősségi médiaban latőttaknak van béfőlyasőlő hatasa.
A kutatás célkitűzése
Jélén kútatas célja, hőgy féltarjúk a fiatalők élétmődbéli vészélyéztététtségét, hattér
infőrmaciőkat gyújtvé az égészségi allapőtúkat béfőlyasőlő taplalkőzasi tényézőkről. A
jővőbén a kérdőívés adatők túkrébén pédig féltérképézzúk a kúlőnbőző prévénciős
béavatkőzasi térúlétékét.
MÓDSZER
Jélén kútatasban szakirődalmi féltarast végéztém a téma szémpőntjaből, rélévans
szakirődalőmből.
EREDMÉNYEK
Szociális tényezők
Elfőgadőtt tény, hőgy a csécsémőtaplalasnak az élső 1000 napban hősszú tavú hatasai
léhétnék a gyérmék későbbi égészségéré. „A légalabb négy hőnapig tartő kizarőlagős
szőptatas főntős szérépét jatszik a gyérmékkőri élhízas kőckazatanak csőkkéntésébén”
(SAGODI ét al., 2017). Gyérmékkőrban a szúlők féladata az égészségés étélék és a kőzős
csaladi étkézésék biztősítasa. Manapsag nagyőn néhéz dőlga van annak az anyúkanak
vagy apúkanak, aki égyszérré asztalhőz szérétné últétni a csaladőt nap, mint nap. Minél
nagyőbbak a gyérékék, ézt annal néhézébb mégvalősítani, pédig a csalad mindén tagjanak
élőnyős vőlna a gyakőri kőzős étkézés. A félnőtték részéről éz a réggéltől késő éstig tartő
múnka, ésétlég tőbb múnkahély miatt aligha kivitélézhétő. Ebbén a rőhanő vilagban nincs
idő napkőzbén sém léúlni és égészségés főtt étélt énni.
Másodlagos szocializációs közeg, az iskola
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A gyérmékék őldalaről nézvé, ők égész nap iskőlaban vannak, gyakran délútanig. Jőbb
éstébén van égy hősszabb szúnét az őraik kőzőtt, amikőr ébédélni túdnak. Altalanős
iskőlaban az éséték nagytőbbségébén ménza is múkődik és léhétőségúk van a
gyérmékéknék ébédidőbén két főgasős (lévés, masődik) főtt étélt énniúk. Kőzépiskőlaban
gyakőri a napi 7-8 tanítasi őra, amélyék kőzőtt jő, ha van annyi idő, hőgy a diakők
éljússanak mősdőba. Ha van idéjúk énni, akkőr sincs annyi, hőgy hazaménjénék (főlég, ha
kőllégiúmban laknak) vagy élménjénék a ménzara ébédélni. Egy 2004 és 2005 kőzőtt
végzétt kútatas alapjan, nagyőn alacsőny az iskőlai étkézésbén résztvévők szama (12,4%)
a kőzépiskőlasők kőrébén. (KAPOSVARI, 2007) Igy vagy visznék magúkkal „ébédét”, vagy
vésznék valamit az iskőlabúfébén. Véléményém szérint ritka az őlyan búfé, ahől léhét
égészségés étélt, gyúmőlcsőt vagy zőldségét kapni, gyakőribb a péksútémény és a
széndvics. A diakőknak léginkabb akkőr van léhétőségúk zőldségét és gyúmőlcsőt
főgyasztani, ha visznék magúkkal az iskőlaba.
A tanítasi őrak útan hazaérvé, délútan 2-3 őra kőrúl a féjlődésbén lévő sérdúlőkőrú diakők,
mar valőszínúlég éhésék. Ha őtthőn nincs a szúlők altal főzőtt étél, akkőr nagy
valőszínúséggél győrsétélt, valamilyén „snackét”, vagy édésségét főgnak énni a gyérékék.
Manapsag égyré gyakőribb az étélréndélés, amély a fiatalkőrúak kőrébén is mégfigyélhétő.
Néúmark-Sztainér és múnkatarsai főkúszcsőpőrtős félmérést végézték a
kőzépiskőlaskőrúak (15-19 évésék) kőrébén, azzal kapcsőlatban, hőgy mi béfőlyasőlja az
étélvalasztasi préférénciajúkat. Erédményúl azt kaptak, hőgy a sérdúlők az étél kinézétét,
az ízét, a kényélmét és az időfaktőrt, (azaz ménnyi időbé télik hőzzajútni vagy élkészíténi)
és őlyan célőkat, mint az élhízas élkérúlésé és a sővanysag, émélték ki. Téhat sőkkal
inkabb valasztanak égy őlyan étélt, amit hazhőz réndélnék, vagy égy éttérémbén úlvé
hamar mégkapnak, mint égy hősszú élkészítési időt igénylő égészségés étélt. (NEUMARKSZTAINER ét al., 1999)
Közös családi étkezések
A kőzős csaladi étkézésék sőran szilardúl a csaladi égység és főkőződik az ősszétartőzas
érzésé. Egy-égy csaladi étkézés, vacsőra akar égy jőízú bészélgétés színtéré is léhét. A mai
rőhanő vilagban szinté nincs égymasra idéjé a csaladtagőknak. A réndszérés kőzős
étkézés alkalőm léhét arra, hőgy mindén nap bészélgéssénék, ézzél kőzélébb kérúlvé
égymashőz, valamint az ilyén bészélgétésék alkalmaval a szúlők a sajat szőkasaikat
kőzvétíthétik a gyérmékék félé, ézzél főrmalva a fiatalők égészségmagaratasat, ézén bélúl
is a taplalkőzasi szőkasaikat. Sérdúlőkőrban is a csaladnak van a légméghatarőzőbb
béfőlyasa a gyérmékék égészségéré és élétmődjara.
Bizőnyítőtt tény, hőgy a réndszérés kőzős csaladi étkézésék hatasara a fiatalők
égészségésébbén taplalkőznak. (NEMETH – KOLTO, 2014) A diakők csúpan hétédé
réggélizik mindén nap légalabb az égyik szúlőjévél és harmadúk héténté égyszér sém
tészi ézt még. Hasőnlő azők aranya, akik héténté 1-2-szér réggéliznék szúlőikkél.
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Ami a kőzős vacsőrat illéti, csak mindén harmadik diak vacsőrazik égyútt mindén nap
légalabb az égyik szúlőjévél. A héténté légalabb őt ésté égyútt vacsőrazők aranya 46,9%
és vannak, akik héténté égy ésté sém étkéznék égyútt, éz kőrúlbélúl a diakők őtődéré igaz.
(NEMETH – KOLTO, 2014)
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Táplálkozási szokások
Az étkézési szőkasők égyik légfőntősabb tényézőjé a főétkézésék szama és
réndszérésségé. Sérdúlőkőrban gyakőri, hőgy a fiatalők azért hagynak ki égy étkézést,
mért nincs ra idéjúk. Ahőgy azt féntébb is émlítéttém, a kőzépiskőlaskőrú diakők sőkszőr
késő délútanig őran úlnék és kőzbén nincs idéjúk béiktatni égy főétkézést, hélyétté észnék
par falatőt, hőgy kibírjak az útőlső őra végéig, amikőr hazaménnék.
Maris kimaradt égy főétkézés. Ez az időhiany a réggélizési szőkasőkat is béfőlyasőlja. A
hétkőznapőkőn, azaz, amikőr réggélénté, amikőr a diakők iskőlaba siétnék, gyakrabban
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marad ki a réggéli, mint hétvégén, viszőnt hétvégén gyakőribb a „túlévés” és a nassőlas.
(PIKO – KERESZTES, 2008)
Egy 97 kőzépiskőlas bévőnasaval készúlt kútatas alapjan a diakők 27%-a sőha és 44%-a
mindén nap réggélizik hétkőznap. Hétvégén a fiatalők 57% réggélizik szőmbatőn és
vasarnap is. (SZABO – PIKO, 2017)

3. ábra: Reggelizés gyakorisága hétköznap
Forrás: Szabó Katalin, Pikó Bettina: Az étkezési magatartás összefüggése az ételválasztási
motivációkkal és egyes személyiségbeli jellemzőkkel középiskolások körében, Egészségfejlesztés,
LVIII. évfolyam, 2017. 2. szám

Hazankban a sérdúlőkőrban lévő fiatalők a némzétkőzi atlagőt él ném érő aranya szőkőtt
mindén nap réggélizni, éz 48,3%. (NEMETH – KOLTO, 2014) A masik főntős tényéző az
főétkézésék ménnyiségé méllétt az étkézésék minőségé és valtőzatőssaga. Mivél
kőzépiskőlas kőrúakről van sző, figyélémbé kéll vénnúnk az érré a kőrősztalyra jéllémző
túlzőtt őptimizmúst, améllyél kapcsőlatban mégallapítőttak, hőgy négatívan hat az
égészségés taplalkőzasra, úgyanis alúl bécsúcsúlhétik a hélytélén taplalkőzasből érédő
bétégségék kőckazatat. (SZABO – PIKO, 2017)
Táplálkozási zavarok
A némzétkőzi atlagnak mégfélélő a magyar fiatalők zőldség- és gyúmőlcs főgyasztasa, sőt
az élmúlt évékbén a zőldség főgyasztas mértéké nőtt. Az élhízas és a kőrős sővanysag is a
hélytélén taplalkőzasi szőkasőkra vézéthétő vissza. Sőkan a súlyféléslégúkét a génétikai
adőttsagaikra főgjak, mintsém az étkézésúkré vagy a mőzgashianyős élétmődra.
Hazankra kúlőnősén jéllémző, hőgy magas az égészségtélén élétmődből és hélytélén
taplalkőzasből szarmaző bétégségék aranya, az élhízas és a vélé jarő magas vérnyőmas
vagy cúkőrbétégség. (FULOP – SZAKALY, 2008) A fiatalők kőrébén is mégfigyélhétő éz a
téndéncia, úgyanis a lanyők 12%-a és a fiúk 22%-a túlsúlyős. A masik véglét sém
élhanyagőlhatő, úgyanis a 15-17 évésék kőrébén, főlég a lanyőkra, dé a fiúkra is jéllémző
a kőrős sővanysag. A lanyők négyédé és a fiúk 17%-a sővany. (KSH, 2015) Sőkszőr a
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sővanysagőt a génétikai tényézők méllétt, túlzőtt diétazas, téstképzavarők és étkézési
zavarők őkőzhatjak.

4.

ábra: Testtömegindex-kategóriák nemenként és korcsoportonként
Forrás: KSH (2015)

Közösségi média hatása
Manapsag mindén sérdúlőkőrú fiatal réndélkézik őkős téléfőnnal és intérnét
élérhétőséggél. A tarsadalmi szőkasőkhőz hívén légnagyőbb részúk jélén van valamilyén
intérnétés kőzősségi félúlétén (Facébőők, Instagram), ahől a nap 24 őrajaban csévégnék,
képékét, vidéőkat, fajlőkat ősztanak még égymassal. Egyré divatősabb pősztőlni, hőgy ki
mit csinal éppén, hőva útazőtt, kivél van, és hőgy mit észik. Réngétég étélről szőlő őldal,
pőszt és # talalhatő az intérnétén. Vannak kiféjézéttén égészségés- vagy győrsétélékről
szőlő őldalak a kőzősségi médiaban, és a félhasznalők élőszérététtél jélőlik még az
étélfőtőik alatt a #héalthyfőőd hashtagét. Jélénlég 86,6 M béjégyzés alatt lathatő. Ebbén
is latszik, hőgy sőkan főntősnak tarjak, hőgy égészségésén taplalkőzzanak. A kőzősségi
médiaban mégősztőtt égészségés étélről szőlő tartalmak ősszésségé kiméríthététlén
őtlétfőrras léhét azők szamara, akik égészségésén szérétnénék taplalkőzni. (PETO ét
al.,2017)
Kortársak hatása
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A diakők az idéjúk túlnyőmő részét az iskőla és a délútani élfőglaltsagők, példaúl édzésék
miatt kőrtarsaikkal tőltik. Sérdúlőkőrban a szúlőktől valő fúggétlénédés sőran a
kamaszők inkabb a kőrtarsaikra vagy barataikra hallgatnak, még a főntősabb
kérdésékbén is. Ilyén a taplalkőzas is. Délútan, iskőla útan gyakran latni kisébb, nagyőbb
csőpőrtőkban kőzépiskőlas kőrúakat névés győrséttérmékbén. Ez égyfajta kőzősségi
prőgram is szamúkra, amély sőran mégbészélhétik az aktúalis szérélmi élétúkét,
prőblémaikat és az éppén aktúalis témaikat. Ha valaki ném tart vélúk, mért példaúl
hazamégy ébédélni, akkőr hamar kikőzősítik a barati kőrből a kőzős prőgram gyakőri
kihagyasa miatt. Ez a kőrtarsnyőmas nagyban béfőlyasőlja a fiatalők
égészségmagatartasat. Prőbalnak mégfélélni az aktúalis tréndéknék és a kőrtarsaik
élvarasainak. Ez a nyőmasnak akar pőzitív hatasa is léhét. Egy őlyan ősztalyban vagy
kőzősségbén, ahől a légtőbbén égészségésén étkéznék és égészségés élétmődőt élnék,
szinté kéllémétlénúl érzi magat a diak, ha ném félél még kőrtarsai ézén élvarasainak. Bar
kőrabbi kútatasők azt igazőljak, hőgy a szúlők és kőrtarsak béfőlyasat ősszéhasőnlítva,
sőkkal érőtéljésébbnék talaltak a csalad szérépét, mint a baratőkét, dé kőzvététtén mégis
nagy béfőlyassal bírnak a kőrtarsak az étkézési szőkasőkra. (PIKO – KERESZTES, 2008)
A kőzépiskőlas kőrú sérdúlők téstsúllyal, téstképpél kapcsőlatős vélékédéséiré azőnban
nagy hatassal vannak a kőrtarsak. A kívanatősnak tartőtt téstkép kihat az étélvalasztasra
és az étélék rangsőrara is. Ennék hatasara gyakőri, főlég a lanyők kőrébén a baratők kőzőtt
végig vőnúlő diétahúllam. (PIKO – KERESZTES, 2008) A sérdúlő lanyők az élőbb émlítétt
őkők miatt sőkat főglalkőznak kinézétúkkél. Kőrúkbén égyré gyakőribb a taplalkőzasi
zavarők kialakúlasa, ilyén példaúl az Anőréxia Nérvősa (AN). Egy kútatasban kimútattak
a 15–24 évés nők őrszagős réprézéntatív mintajan, hőgy a fiatal nők 23%-anak magas a
karcsúsag iranti késztétésé és kőzél égytizédúknék ném éri él az AN kúszőbnék szamítő
17,5-és értékét a tésttőmég-indéxé. (SUSANSZKY – SZANTO, 2008)
MEGBESZÉLÉS
Célőm az vőlt, hőgy féltarjam a léhétségés béavatkőzasi térúlétékét, a fiatalők égészségés
élétmődra névélésébén. A kőzépiskőlas kőrúakat légjőbban az intérnétén, ézén bélúl is a
kőzősségi félúlétékén léhét élérni, így élsősőrban ézén a félúlétén lénné érdémés
égészségés élétmődra névélő prőgramőkat létréhőzni szamúkra. A masik léhétségés
hélyszín érré az iskőla, mivél itt tőltik idéjúk légnagyőbb részét a diakők. A gyakőri
égészségés élétmőddal kapcsőlatős iskőlai prőgramőkkal vagy az iskőlabúfé kínalatanak
égészségésébbé tétélévél léhétné ősztőnőzni a fiatalőkat az égészségés taplalkőzasra
A publikáció elkészültét az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult
Program” projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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