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ELMÉLETI HÁTTÉR 
 
Disszertációm célja a testedzésfüggőség és az evészavarok, illetve e két terület kapcsolatának 
több szempontból történő elemzése volt. A vizsgálatok során e két zavar hazai reprezentatív 
mintákon történő prevalencia-vizsgálatát, valamint pszichológiai korrelátumainak feltárását 
végeztem el. További célom volt speciális testedző mintán azon változók azonosítása, melyek 
mentén a testedzésfüggőség – azon belül is annak elsődleges és a másodlagos formája-, 
valamint az evészavarok hasonlóságokat mutatnak, illetve elkülöníthetők egymástól. Ezzel 
összefüggésben szerettem volna választ kapni arra a kérdésre, hogy az elsődleges 
testedzésfüggőséget önálló zavarnak tekinthetjük-e. 
 
A testedzéssel kapcsolatos kutatások minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a rendszeres, 
megfelelő intenzitású sportolás egyértelműen hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez 
és növeléséhez minden korosztályban (Blair és mtsai, 1989; Royal College of Physicians, 
1991; United States Department of Health and Human Services, 1996; Lotan, Merrick és 
Carmeli, 2005; Biddle, Gorely és Stensel, 2004; Piko és Keresztes, 2006). Azonban, ahogy 
erre Morgan (1979) először rámutatott, a testedzés is válhat függőséggé, mely, a többi 
addikcióhoz hasonlóan már nem az egészség megőrzését segíti, hanem kifejezetten ártalmas 
lehet arra. Napjainkra a testedzésfüggőség mint viselkedési addikció (Demetrovics és Kun, 
2007; Demetrovics és Kun, 2010; Kurimay és Demetrovics, 2006) kutatása lényegében egy 
önálló tudományterületté vált. Bár a testedzésfüggőség még nem szerepel a diagnosztikus 
rendszerekben, de kritériumai egyértelműen azonosíthatók (Griffiths, 1996, 1997, 2002, 
Kurimay és mtsai., 2013), melyek segítenek abban, hogy meghúzzuk a határt a rekreációs 
sportolás és a testedzésfüggőség között (Berczik és mtsai., 2014a).  A kutatók számos 
mérőeszközt is létrehoztak a jelenség vizsgálatára. Több felmérés készült, melyek a 
testedzésfüggőség előfordulási gyakoriságát voltak hivatottak felmérni, azonban ez a terület 
komoly kihívást jelent, mivel egyrészt többféle mérőeszközzel, másrészt igen eltérő, gyakran 
kis elemszámú populációkon születtek meg a felmérések. Mónok és mtsai. (2012) végezték el 
eddig az egyetlen, országosan reprezentatív vizsgálatot, mely a testedzésfüggőséget mérte fel. 
 
A jelenség etiológiáját illetően egyes kutatók inkább a biológiai (Thompson és Blanton, 1987; 
de Vries, 1981; Cousienau és mtsai, 1977), míg mások a pszichológiai tényezőket helyezik 
előtérbe. Utóbbiak közül kiemelendő az érzelemszabályozási elmélet (Hamer és 
Karageorghis, 2007), a megerősítés szerepét hangsúlyozó teóriák (Bozarth, 1994), valamint a 
mentális kiértékelési hipotézis (Szabo, 1995). A testedzésfüggőség további lehetséges 
pszichológiai korrelátumai közül egyes szerzők az önértékelés szerepét (Hausenblas és 
Giacobbi, 2004; Rudy és Estok, 1983; Tucker, 1982; Tucker és Maxwell, 1992), mások a 
szorongás megemelkedett mértékét (Spano, 2001), illetve az obszesszív-kompulzív működést 
(Davis és mtsai, 1995), valamint a testképpel való elégedetlenséget (Hurst és mtsai., 2000; 
Pope és mtsai., 1997) hangsúlyozzák ki.   
 
A legutolsó témakör, a testképpel való elégedetlenség át is vezet minket a disszertációban 
tárgyalt másik nagy témához, az evészavarokhoz, valamint implikálja a két zavar, a 
testedzésfüggőség és az evészavarok együttjárásának problémáját, mely a dolgozat harmadik 
kérdéskörét alkotja.   
 
Az evészavarok témaköre napjainkban sokat vizsgált terület. Ennek okai közé tartozik az 
evészavarok elterjedtsége, sokfélesége, komoly egészségügyi kockázatai. Fontos és aktuális 
újítás, hogy a DSM-V-ben (APA, 2013) módosításokat vezettek be az evészavarok 
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diagnosztikai kritériumait illetően. Az evészavarok mérésére számos mérőeszközt hoztak 
létre, ezek egy részét inkább a klinikumban, más részüket inkább epidemiológiai felmérések 
során alkalmazzák. Ez utóbbiak az evészavarok kutatásának jelentős részét képezik. Az 
epidemiológia vizsgálatok azzal, hogy bemutatják a kórkép elterjedtségét, felhívják a 
figyelmet a megelőzés és kezelés jelentőségére is. Ebből a szempontból a reprezentatív 
mintákon végzett kutatások relevanciája igen nagy.  A nemzetközi kutatások ráirányították a 
figyelmet arra, hogy az evészavarok már nem kizárólag a nyugati, fejlett társadalmakban élő 
nők betegségei, ahogy azt korábban gondolták, hanem a nyugati országokon kívül, valamint 
férfiak körében is egyre gyakrabban előfordulnak. Hazánkban az evészavarok epidemiológiai 
vizsgálatát reprezentatív mintákon Szumska és mtsai. (2001, 2005) valamint a Hungarostudy 
kutatás keretében Túry és mtsai. (2013) végezték el.  
 
Az evészavarok etiológiáját legjobban a többdimenziós, komplex elméletek (Garner és 
Garfinkel, 1980; Garner, 1993) magyarázzák, melyek szerint nem egyetlen okkal 
magyarázható zavarokról van szó, hanem többféle tényező adott konstellációjáról. A komplex 
elméletek egy további előnye, hogy az ún. szelektív elméleteknek – melyek egy-egy tényező 
szerepét emelik ki a táplálkozási zavarok kóroktanában – is keretet adnak egy tágabb 
értelmezési keretben. A szelektív elméletek közül a legismertebbek a biológiai elméletek 
(Cummings és Overduin, 2007; Dhillo, 2007; Kaye és mtsai, 1991; Smeets és Kosslyn, 2001; 
Uher és mtsai, 2006), a kognitív-viselkedéslélektani elmélet (Fairburn, 1981; Slade, 1982; 
Fairburn és mtsai., 2003; Waller és mtsai, 2004; Cooper, 2005), a pszichoanalitikus elméletek 
(Lane, 2002; Dare és Crowther, 1995; Skarderud, 1999), a rendszerszemléletű modell (Bruch, 
1966; Marcus és Wiener, 1989; Vandereycken, 1995), valamint az evészavarok 
betegségelméletei, melyek valamely ismert pszichiátriai betegség - pl. a depresszió (Pollice és 
mtsai., 1997; Herzog, 1984; Corcos és mtsai., 2000; Bushnell és mtsai., 1994) spektrumába 
tartozónak tartják az evészavarokat. Egy további izgalmas kérdéskör az önértékelés 
összefüggése az evészavarokkal (Button és mtsai., 1996; Gual és mtsai, 2002; Halvorsen és 
Heyerdahl, 2006). Ez a téma azért is különösen releváns, mivel ahogy erre már korábban 
tettem utalást, a testedzésfüggőség és az önértékelés kapcsolata is kutatások tárgyát képezi. 
 
Rendkívül érdekes terület az evészavarok és a testedzésfüggőség komorbiditásának, 
hasonlóságainak és különbségeinek kutatása.  A szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy a 
problémás evési viselkedés gyakran együtt jár a testedzés túlzott mértékével, valamint 
fordítva is igaz a kapcsolat: a testedzésfüggőségben érintett személyek gyakran túlzott 
mértékben foglalkoznak a testképükkel, súlyukkal, és kontrollálják az étkezésüket (Blaydon 
és Lindner, 2002; Klein és mtsai., 2004; Lyons és Cromey, 1989; Sundgot-Borgen, 1994). De 
Coverley Veale (1987) különböztette meg egymástól az ún. elsődleges és másodlagos 
testedzésfüggőséget. Elsődleges testedzésfüggőség esetében nincs jelen komorbid evészavar, 
másodlagos testedzésfüggőség esetében viszont a testedzésfüggőség az evészavar hátterén 
alakul ki. Az elsődleges testedzésfüggőség mint önálló zavar megléte néhány szerzőben 
kérdéseket vet fel. Egyes kutatók szerint (Bamber és mtsai., 2000) az elsődleges 
testedzésfüggőség lényegében nem tekinthető önálló patológiának, szerintük a dependencia 
kritériumait kielégítő testedzés minden esetben evési zavarhoz kapcsolódik. Mások (Blaydon 
és Lindner, 2002) viszont önálló, a másodlagos testedzésfüggőségtől elkülönülő jelenségnek 
tartják az elsődleges testedzésfüggőséget.  
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CÉLKITŰZÉSEK 
 
Disszertációmban két nagy témakör, a testedzésfüggőség és az evészavarok, valamint ezek 
összefüggésének vizsgálatára fókuszálok. Témafelvetésem alapvetően a testedzésfüggőség, 
egészen konkrétan az elsődleges és az evészavarral együttjáró másodlagos testedzésfüggőség 
(De Coverley Veale, 1987) viszonyát elemző szakirodalom tanulmányozásából ered. Első 
lépésben az a kérdés foglalkoztatott, hogy hazai, speciális testedző mintán vizsgálva a 
jelenséget, elemzéseink vajon alátámasztanák-e az elsődleges testedzésfüggőség mint 
pszichológiai konstruktum létjogosultságát?  
 
A másodlagos testedzésfüggőség szoros kapcsolatot mutat a szakirodalom alapján az 
evészavarokkal (De Coverley Veale, 1987; Blaydon és Lindner, 2002; Bamber és mtsai., 
2000), ezért indokolt volt az evészavarok vizsgálatának bevonása a kutatásba.  
 
A különféle zavarok tudományos kutatásának egyik alapkövét képezik az előfordulásuk 
mértékét felmérő vizsgálatok. A testedzésfüggőség előfordulásának mértékét a korábbi 
kutatások többféle mérőeszközzel, többféle populáción vizsgálták, azonban országos 
reprezentatív mintán korábban még nem történt vizsgálat. Így mindenképpen indokolt volt 
országos reprezentatív mintán történő felmérése. Az evészavarok prevalenciájával 
kapcsolatban születtek már nemzetközi és hazai szinten is reprezentatív mintát felmérő 
kutatások, azonban itthon még serdülők reprezentatív mintáján nem történt vizsgálat e téren. 
Azért is volt különösen fontos ebben a populációban felmérni az evészavarok elterjedtségét és 
pszichológiai korrelátumait, mivel ez a korosztály kifejezetten veszélyeztetett e kórképek 
szempontjából, ugyanis az anorexia nervosa jellemzően 12-18 éves, a bulimia nervosa pedig 
15-25 éves korban kezdődik (Túry, 2015). 
 
Dolgozatomban a fenti célkitűzések megvalósítása érdekében három nagy empirikus kutatás 
keretében végeztem vizsgálatokat.  
 
Az egyik legfontosabb cél a testedzésfüggőséget vizsgáló, nemzetközileg elismert 
mérőeszközök hazai adaptálása volt, mivel magyar nyelven még nem állt rendelkezésre 
megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező kérdőív a testedzésfüggőség mérésére, 
azonban a külföldi kérdőívek között több ilyen is létezett. Hazai reprezentatív mintán, az 
Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) (Paksi, Arnold, 
Kun és Demetrovics, 2011; Paksi, Rózsa, Kun, Arnold és Demetrovics, 2009) kutatáson belül 
elvégeztük két, nemzetközileg elismert, testedzésfüggőséget vizsgáló mérőeszköz, a 
Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS) (Hausenblas és Symons 
Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a Testedzés Addikció Kérdőív 
(Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Terry, Szabo és 
Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008) validálását. Tudomásunk szerint a 
testedzésfüggőség előfordulásának mértékét országos reprezentatív mintán korábban még 
nem mérték fel, ezért célunk volt megismerni hazai reprezentatív mintán, az immár validált 
mérőeszközökkel a testedzésfüggőség prevalenciáját.  
 
Empirikus vizsgálataim második részét a 2011-es ESPAD-vizsgálat (European School Survey 
Project on Alcohol and other Drugs; Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb 
drogfogyasztási szokásokról) (Elekes, 2012; Elekes és Domokos, 2011, Gyepesi és mtsai., 
2013) keretén belül elvégzett kutatások alkotják. Célom ezen a kutatáson belül egyrészt az 
evészavarokat vizsgáló, hazai és nemzetközi kutatások során egyaránt gyakran alkalmazott 
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SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) faktorstruktúrájának ellenőrzése volt. 
Továbbá szerettem volna felmérni az evészavarok előfordulását serdülők hazai reprezentatív 
mintáján, mivel tudomásom szerint hazai serdülő mintán még nem történt reprezentatív 
vizsgálat az evészavarokkal kapcsolatban. Vizsgálatom további célja volt az evészavar 
pszichológiai korrelátumainak feltárása, annak elemzése, hogy evészavaros és nem 
evészavaros személyek mely pszichológiai változók mentén térnek el egymástól. Végül pedig 
az evészavar lehetséges háttértényezőinek jobb megértése érdekében útelemzés segítségével 
az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos elméleti modellt 
teszteltem.  
 
A dolgozat harmadik részében egy nagy, több ezer fős, speciális testedző mintán, mely 
rendszeresen edző, de nem hivatásos sportolókból állt, vizsgáltam meg több szempontból a 
testedzésfüggőség jelenségét. A legtöbb viselkedési addikcióhoz hasonlóan a 
testedzésfüggőség is alacsony prevalenciájú jelenség, így annak érdekében, hogy nagyobb 
problémás populációt érjük el, speciális populációs kutatás volt indokolt. Kutatásomban 
egyrészt fel szerettem volna mérni a testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtségét 
speciális testedző mintában, másrészt arra kerestem választ, hogy milyen a kétfajta - 
elsődleges és másodlagos - testedzésfüggőség kapcsolata egymással és az evészavarokkal, 
illetve milyen pszichológiai változók mentén különülnek el egymástól az egyes zavarok. 
Reméltem, hogy kutatásom hozzájárul annak a problémának a tisztázásához is, hogy az 
elsődleges testedzésfüggőség vajon önálló zavarnak tekinthető-e.  
 
 
AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA 
 
1. kutatás: A Testedzés Függőség Skála (EDS) és a Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) 
adaptálása, valamint a testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése hazai 
reprezentatív mintán 
 
1.1. vizsgálat – A Testedzés Függőség Skála (EDS) és a Testedzés Addikció Kérdőív 
(EAI) adaptálása  
  
1.1.1. Célkitűzés 
 
A kutatás keretén belül az egyik legfontosabb cél a testedzésfüggőséget vizsgáló, 
nemzetközileg elismert mérőeszközök hazai adaptálása volt, mivel magyar nyelven még nem 
állt rendelkezdésre megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező mérőeszköz a témában. 
Mivel a Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS) (Hausenblas és 
Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a Testedzés Addikció 
Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Terry, Szabo 
és Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008) a nemzetközi gyakorlatban valid és 
megbízható mérőeszköznek bizonyultak, ezért ezek hazai adaptálását tűztük ki célul.  
 
1.1.2. Módszer 
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1.1.2.1. Minta 
 
A vizsgált mintát a 2007-ben készült Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai 
Problémákról (OLAAP)1 elnevezésű kutatás (Paksi, Arnold, Kun és Demetrovics, 2011; 
Paksi, Rózsa, Kun, Arnold és Demetrovics, 2009) keretében értük el. 
 
A célpopulációt a teljes magyarországi 18-64 éves népesség alkotta (6.703.854 személy). 
3183 személyből állt az a minta, mely megfelelően reprezentálta a célpopulációt. A tiszta 
mintanagyság 2710 személyből állt (85,1%-os válaszadási arány).  
 
A teljes OLAAP mintából azok kerültek bevonásra a disszertációmban bemutatásra kerülő 
elemzésekbe, akik azt jelezték, hogy legalább heti rendszerességgel végeznek valamilyen 
testedzést. Összesen 474 ilyen személy volt (a teljes OLAAP vizsgálati populáció 17,5%-a). 
A mintát 270 férfi (57%) és 204 nő alkotta, az átlagéletkor 33,2 év (SD=12,1) volt. 
 
1.1.2.2. Eszközök 
 
A teljes OLAAP kutatás egy több, mint 800 kérdésből álló tesztbattériát foglalt magában, 
mely több területet ölelt fel. A kérdések a szerhasználó magatartásokra, a viselkedési 
addikciókra, a szociodemográfiai adatokra, valamint egyes személyiségdimenziókra 
vonatkoztak.  
 
A testedzésfüggőség mérésére két eszközt alkalmaztunk, a Testedzés Addikció Kérdőívet és a 
Testedzés Függőség Skálát.  
 
Testedzés Addikció Kérdőív 
A Testedzés Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI) (Demetrovics és 
Kurimay, 2008; Terry, Szabo és Griffiths, 2004) egy rövid, a függőségi viselkedés fő 
komponenseit jelző, hat tételt tartalmazó mérőeszköz. A válaszokat egy ötfokú Likert-skálán 
lehet megadni. 
 
Testedzés Függőség Skála 
A Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS) (Demetrovics és Kurimay, 
2008; Hausenblas és Symons Downs, 2002; Symons Downs, Hausenblas és Nigg, 2004) egy 
többdimenziós mérőeszköz, melynek tételei a testedzéssel összefüggő hiedelmekkel és 
viselkedésekkel függnek össze. A válaszokat egy hatfokú Likert-skálán lehet megadni.  
 
1.1.2.3. Statisztikai elemzés 
 
Jelen elemzés célja két különböző, a testedzésfüggőség mérésére szolgáló kérdőív, az EAI és 
az EDS faktoriális és konkurrens validitásának feltérképezése volt. Mindkét mérőeszközön 

1 A kutatás a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet valamint a Nemzeti Drog Fókuszpont megbízásából és 
finanszírozásával készült a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és 
Kommunikációelméleti Intézet Viselkedéskutató Központja (Paksi Borbála) vezetésével, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete Addiktológiai Tanszéki Szakcsoportjával 
(Demetrovics Zsolt) együttműködésben. A fentieken kívül résztvevő kutatók még Arnold Petra, Kun 
Bernadette és Rózsa Sándor.  
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megerősítő faktorelemzést (confirmatory factor analysis, CFA) végeztünk az MPLUS 6.0 
szoftver segítségével. Mindkét esetben a normalitás sérüle miatt robusztus maximum 
likelihood estimation with robust standard errors (MLR) becslést alkalmaztuk (Muthén és 
Muthén, 1998-2007). A reliabilitást Cronbach-alfa segítségével vizsgáltuk. 
 
1.1.3. Eredmények 
 
1.1.3.1. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) megerősítő faktorelemzése 
 
Az EAI hat tételével végeztük el az egyfaktoros megoldás megerősítő faktorelemzését a 
legalább heti testedzők csoportján (N=465). Az illeszkedési mutatók jó illeszkedést jeleztek 
(χ2=20,2 df=9 p=0,016; CFI=0,971; TLI=0,952; RMSEA=0,052 [0,021–0,082]; CFit=0,418; 
SRMR=0,029). Nem találtunkkiugró modifikációs indexet. A faktortöltések mérsékeltek 
voltak; 0,38 és 0,72 közti tartományba estek. Az egyfaktoros megoldás egyértelműen 
megerősíti a skála teoretikus struktúráját. A reliabilitás megfelelő volt az adott mintán 
(Cronbach-alfa=0,72). 
 
1.1.3.2. A Testedzés Függőség Skála (EDS) megerősítő faktorelemzése 
  
Az EDS eredeti hétfaktoros struktúrájának vizsgálatát szintén CFA segítségével végeztük el 
(N=458) (Hausenblas és Symons Downs, 2002). Az illeszkedési mutatók a modell 
elfogadható illeszkedését mutatták (χ2=351,9 df=168 p<0,0001; CFI=0,938; TLI=0,922; 
RMSEA=0,049 [0,042–0,056]; Cfit=0,590; SRMR=0,052). A faktortöltések 0,45 és 0,88 
közötti értékeket mutattak. A mintánkon az alskálák reliabilitása (Cronbach-alfa) 0,62 és 0,88 
közötti. 
 
1.1.3.3. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) konkurrens validitása 
 
Az EAI konkurrens validitásának vizsgálatára megerősítő faktorelemzést végeztünk az EDS-t 
véve alapul a modell leírásában. A megoldás megfelelő illeszkedést mutatott az adatokkal 
(χ2=651,724 df=291, p<0,0001; CFI=0,908; TLI=0,897; RMSEA=0,052 [0,046–0,057]; 
Cfit=0,306; SRMR=0,055). A két mérőeszköz közti korreláció magas (r=0,79), ami a két 
skála konvergens validitását támasztja alá.  
 
1.1.4. Diszkusszió 
 
Ebben az elemzésben két, a testedzésfüggőség mérésére alkalmas eszköz validálását végeztük 
el. Mindkét mérőeszköz eredeti faktorstruktúrája megerősítésre került, valamint a 
várakozásoknak megfelelően alátámasztást nyert az is, hogy a két eszköz egymással magas 
korrelációt mutat.  
 
1.2. vizsgálat - A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése hazai reprezentatív 
mintán 
 
1.2.1. Célkitűzés 
 
Mivel országos reprezentatív mintán korábban sem hazai, sem nemzetközi kutatások során 
nem mérték fel a testedzésfüggőség prevalenciáját, ezért a jelen kutatás célja hazai 

7 

 



reprezentatív mintán, a már validált mérőeszközökkel a testedzésfüggőség prevalenciájának 
felmérése volt.  
 
1.2.2. Módszer 
 
1.2.2.1.  Minta 
 
A minta megegyezik az 1.1.2.1 fejezetben leírt mintával.  
 
1.2.2.2. Eszközök 
 
Az elemzés során az 1.1. vizsgálatban bemutatott Testedzés Függőség Skála és Testedzés 
Addikció Kérdőív került alkalmazásra. 
 
1.2.2.3. Statisztikai elemzés 
 
A szenzitivitás elemzése során az EDS-t alkalmaztuk, mint kritériumváltozót. A különböző 
EAI határértékek (cut-off) esetében kiszámoltuk a szenzitivitás és specificitás értékeket. A 
helytálló „diagnózis” valószínűségének vizsgálata céljából, több EAI cut-off pontszám 
esetében is megvizsgáltuk a pozitív előrejelző értéket (positive predictive value, PPV), a 
negatív előrejelző értéket (negative predictive value, NPV) és a pontossági értékeket.. A 
határértéket vagy döntési küszöböt (cut-off) a ROC görbe (receiver operating characteristic 
curve) elemzésével határoztuk meg.  
 
1.2.3. Eredmények 
 
1.2.3.1. A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése az EDS és az EAI eredeti 
klasszifikációs rendszerének alapján 
 
Az EDS és az EAI eredeti klasszifikációs rendszerét alapul véve mértük fel a 
prevalenciaadatokat mindkét mérőeszköz esetében, a rendszeres testedzést végző és a normál 
populációban egyaránt. Az EDS alapján a testedzők 38,1%-a [33,7–42,6] (a teljes minta 
6,2%-a [5,4–7,2]) jellemezhető nem függő, de tüneteket mutató testedzőként. Az EAI szerint 
ugyanebbe a kategóriába a testedzők 61,0%-a [56,5–65,4] (a teljes minta 10,1%-a [9,0–11,3]) 
sorolható. A függőség kockázatának kitett testedzők aránya 1,9% [1,0–3,7] a rendszeres 
testedzést végzők körében és 0,3% [0,1–0,6] a normál populációban az EDS által mért 
eredmények szerint. Az EAI alapján végzett becslések a függőség kockázatának kitett 
személyek enyhén magasabb arányát mutatta; 3,2% [2,0–5,3] a testedzők között és 0,5% 
[0,3–0,9] a teljes mintában. Az EDS és az EAI tehát különböző becsléseket adott a nem 
függő, de tüneteket mutató és a függőség kockázatának kitett testedzők arányáról, ami az 
empirikusan megállapított EAI határérték hiányának tudható be.  
 
1.2.3.2. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) határértékének kiszámítása  
 
Az EDS eredményeket tekintve kritériumváltozónak, meghatározásra kerültek az EAI 
szenzitivitás, specificitás, PPV, NPV és pontosság értékei számos lehetséges határérték 
esetében, hogy meghatározhassuk a legoptimálisabb határértéket. A 13-as határérték-
pontszám, amely megegyezik Terry és munkatársai (2004) javaslatával, elfogadható 
szenzitivitást (89% e mintában) és inkább alacsony specificitást (53%) eredményez. A 
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pontosság ez esetben csupán 63%. A következő, 14-es határértéknél javul a pontosság (69%) 
és a specificitás (59%), és a szenzitivitás érték is még elfogadható (82%). A legnagyobb 
pontosságot a 16-os cut-off esetében mértük, de a szenzitivitás ez esetben 61%-ra csökkent. 
Az alacsonyabb cut-off értékeket is megvizsgáltuk. A 12-es cut-off pontszám jobb 
pontosságot eredményez, mint az eredeti 13 pont, a szenzitivitás pedig ez esetben kiváló 
(94%), a specificitás mértéke azonban elfogadhatatlan (44%). 
 
A legoptimálisabb cut-off pontszám meghatározása érdekében az összes lehetséges EAI cut-
off esetében ROC görbe elemzést végeztünk, amely képes ábrázolni a teszt mérési 
teljesítményének teljes skáláját. Az empirikus ROC görbe alátámasztja, hogy az EAI képes 
megfelelő módon elkülöníteni az EDS alapján tünetmentes (negatív eset) személyeket, a 
tüneteket mutató, de nem függő, és a kockázati csoportba tartozó személyeket. Az EAI a 
legjobb diszkriminációs teljesítményt a 14-es tesztérték esetében nyújtotta. Az EAI 
összteljesítményét az AUC (area under the curve: görbe alatti terület) módszerrel vizsgáltuk. 
Az AUC 0,794 [0,754–0,835] volt, 95%-os konfidenciaintervallummal. Mind a 
konfidenciaintervallum, mind a nemparaméteres statisztika megerősítette, hogy a terület 
szignifikánsan eltér a 0,50-tól (p<0,0001). 
 
A jó diszkriminációs teljesítményt nyújtó EAI határérték azonosítása érdekében egy újabb 
ROC analízis elvégzésére került sor. Az EAI a legjobb teljesítményt a 24-es tesztértéknél 
mutatta. Az AUC értéke 0,957 [0,909–1,00], 95% konfidenciaintervallum mellett. A 
nemparaméteres statisztikai teszt megerősítette, hogy a görbe alatti terület szignifikánsan eltér 
a 0,50-től (50%-tól) (p<0,0001).  
 
1.2.3.3. A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése a módosított határértékek 
alapján 
 
A tünetmentes, a tüneteket mutató, de nem függő, és a függőség kockázati kategóriájába 
osztályozott személyek arányának kalkulációját az új határértékek segítségével végeztük (0–
13 = tünetmentes; 14–23 = tüneteket mutató, de nem függő; 24–30 = a testedzésfüggőség 
kockázatának kitett). Az eredmények szerint a testedzők 44,8%-a [40,4–49,4] (teljes 
populáció 7,4%-a [6,5–8,5%]) jellemezhető tünetmentesként, 52% [47,5–56,6] (teljes minta 
8,6%-a [7,6–9,7%]) tünetekkel rendelkező, de nem függő testedzőként, és 3,2% [2,0–5,3%] 
(teljes minta 0,5%-a [0,3–0,9%]) került az EAI új küszöbértékei alapján a függőség 
kockázatának kitett kategóriába.   
 
1.2.4. Diszkusszió 
 
Ebben az elemzésben meghatározásra kerültek az EAI küszöbértékei a DSM-IV 
pszichoaktívszer-függőség kritériumai alapján kialakított EDS kérdőív segítségével. A ROC 
analízis alapján az EAI eredeti cut-off értékének egy ponttal történő megemelése volt indokolt 
a tüneteket mutató nem függő és tünetmentes populációk elkülönítése esetén.  
 
Ez a vizsgálat volt továbbá az első országos reprezentatív prevalencia-felmérés, amely a 
testedzésfüggőséget vizsgálta. Az itt bemutatott, országos reprezentatív mintán nyert 
eredmények alátámasztják azt a már korábbi tanulmányok által felvetett feltételezést, hogy a 
testedzésfüggőség nem tartozik a gyakori zavarok körébe az átlagpopulációban (Sussman, 
Lisha és Griffiths, 2011). A két kérdőívvel nyert eredmények alapján, a populáció 0,3–0,5%-a 
erősen érintett, ami a heti rendszeres testedzést végző személyek 1,9%–3,2%-a. Mivel a 
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korábbi felméréseket nagyon különböző mintákon végezték, és a prevalenciaadatok erősen 
szórtak (Berczik és mtsai, 2012), ezek összehasonlítása jelen eredményeinkkel akadályokba 
ütközik. Azonban azok a kutatások, amelyek a jelenlegihez leginkább hasonló mintán 
végeztek felmérést, szintén hasonló eredményekre jutottak (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; 
Hausenblas és Symons Downs, 2002). 
 
2. kutatás: Az evészavar előfordulásának és pszichológiai korrelátumainak vizsgálata 
serdülők reprezentatív hazai mintáján 
 
2.1. vizsgálat - A SCOFF kérdőív megerősítő faktorelemzése  
 
2.1.1. Célkitűzés 
 
Mivel jelen kutatás egyik fő célja az evészavar prevalenciájának felmérése volt, ezért első 
lépésben a felméréshez használt SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) 
faktorstruktúrájának ellenőrzése volt a célom.  
 
2.1.2. Módszer 
 
2.1.2.1. Minta 
 
A vizsgálati mintát a 2011-es ESPAD-felmérésben2 (Európai iskolavizsgálat az alkohol- és 
egyéb drogfogyasztási szokásokról) részt vett tanulók alkották. A felmérés célcsoportja az 
1995-ben született tanulók voltak, akik az adatgyűjtés évében töltötték be 16. életévüket.  
 
A kutatás a nappali tagozatos normál iskolai képzésben résztvevőkre terjedt ki. Az iskolában 
tanuló 16 éves népesség 95,5%-a, a teljes 16 éves populáció 95,3%-a volt elérhető az 
adatfelvétel idején (Elekes, 2012; Elekes és Domokos, 2011; Gyepesi és mtsai., 2013). A 
minta reprezentatív volt az iskolatípusra, évfolyamra és földrajzi régióra nézve is. Az adatokat 
súlyozni volt szükséges a mintabeli csoportok mintakiesés miatti eltéréseinek kiegyenlítése 
érdekében. A kutatás során 7437 válaszoló diákot értek el. 83 személyt megbízhatatlan 
kitöltés miatt töröltek az adatbázisból. A 8. évfolyamos, illetve szakiskolába járó tanulók 
körében nem került felvételre az elemzésem szempontjából kulcsfontosságú SCOFF kérdőív, 
mivel számukra ezzel együtt túl hosszúnak bizonyult a kérdőív, és nem volt tartható a 45 
perces időkeret. Ez 2313 embert érintett. A jelen elemzésbe bevont minta 9-10. osztályos 
középiskolások (gimnazisták és szakközépiskolások) reprezentatív mintája, összesen 5041 
személyből állt. 73 személy egyáltalán nem vagy hiányosan töltötte ki az elemzés 
szempontjából kulcsfontosságú SCOFF kérdőívet (Morgan, Reid és Lacey, 1999), illetve 
további két személy testtömegindexe irreális volt (a BMI szintén nagyon lényeges része volt 
az elemzésnek), így az ő adataikat kitöröltem. A 75 személy törlése az 5041 fős adatbázisra 
vonatkoztatva 1,48%-os veszteséget jelent.  
 

2 A kutatás a Budapesti Corvinus Egyetem, Elekes Zsuzsanna kutatásvezető vezetésével és az ECHO 
Survey Szociológiai Kutatóintézet (Domokos Tamás), illetve az ELTE Pszichológiai Intézet Klinikai 
Pszichológiai és Addiktológia Tanszékének közreműködésével zajlott. A kutatást az OTKA (K81353), 
valamint a Nemzeti Drog Fókuszpont támogatta.  
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A kieső személyek törlése után 4966 személy maradt meg, az ő adataikkal végeztem el a 
statisztikai elemzéseket. A mintát 4966 fő, 2534 fiú (51,03%) és 2432 (48,97%) lány alkotta. 
Átlagéletkoruk 16,41 év (min=15, max=23; SD=0,866). 2457 fő (49,47%) gimnáziumban, 
2509 fő (50,53%) pedig szakközépiskolában tanul.  
 
2.1.2.2. Eszközök 
 
A Magyarországon alkalmazott ESPAD kérdőív egyrészt tartalmazta az eredeti, központi, 
angol nyelvű kérdőív összes kérdését, másrészt további 57 kérdéssel is kiegészült, melyek 
elsősorban a viselkedési addikciókra vonatkoztak. A kérdőív végső változata 294 tételből állt. 
 
A jelen elemzésben a felvett kérdőívek közül az evészavar szűrésére szolgáló SCOFF 
kérdőívet (Morgan, Reid és Lacey, 1999) használtam fel.  
 
A SCOFF kérdőív az evészavarok szűrésére létrehozott rövid, könnyen felvehető mérőeszköz. 
Öt kérdésből áll, melyek mindegyikére „igen” vagy „nem” válasz adható, minden „igen” 
válasz 1 pontot ér. Kettő vagy több pont az evészavar gyanúját veti fel. A SCOFF nem 
diagnosztikus célú, hanem szűrőeszköz. A kérdőív az anorexiás és bulimiás esetek mellett az 
ún. EDNOS (másképp nem meghatározott evészavar) eseteket is jelzi (Luck és mtsai., 2002; 
Garcia-Campayo és mtsai., 2005). 
 
2.1.2.3. Statisztikai elemzés 
 
Az MPLUS 6.0 statisztikai szoftver (Muthén és Muthén, 1998-2011) segítségével végeztem el 
a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) öt tételével az egyfaktoros 
megerősítőfaktorelemzést (CFA). Mivel az indikátorváltozók kategoriálisak voltak, a 
faktorelemzés során a weighted least squares means and variance adjusted estimation 
(WLSMV) becslési módszert alkalmaztam.  
 
2.1.3. Eredmények 
 
Az illeszkedési mutatók elfogadhatóilleszkedést jeleztek (χ2= 77.8 df=5 P<.0001; CFI=0.959; 
TLI=0.918; RMSEA=0.054 [0.044-0.065] Cfit>0.90 pclose=0.241). A faktortöltések 
mérsékeltek voltak, a 0,38 és 0,74 közötti tartományba estek. A reliabilitás alacsony, még az 
éppen elfogadható tartományba esik (Cronbach-α=0,51).   
 
2.1.4. Diszkusszió 
 
Az elemzés során a kérdőív faktorstruktúrája megerősítésre került. A viszonylag alacsony 
reliabilitás-érték hátterében a kérdőív második tételének gyengesége állhat.   
 
2.2. vizsgálat - Az evészavarok, ezeken belül az anorexia nervosa és a bulimia nervosa 
prevalenciájának kiszámítása 
 
2.2.1. Célkitűzés 
 
Jelen vizsgálat keretében szerettem volna felmérni az evészavarok, ezeken belül pedig az 
anorexia nervosa és a bulimia nervosa előfordulását serdülők hazai reprezentatív mintáján, 
mivel tudomásom szerint ilyen jellegű vizsgálat még nem történt.  
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2.2.2. Módszer 
 
2.2.2.1. Minta 
 
A minta megegyezik a 2.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.  
 
2.2.2.2. Eszközök 
 
A vizsgálat során egyrészt a 2.1.. fejezetben bemutatott SCOFF kérdőívet használtam. 
Továbbá a személyek testtömegindexének (BMI, Body Mass Index) kiszámolása érdekében 
figyelembe vettem a testsúlyra és a testmagasságra vonatkozó kérdéseket, melyek az alábbiak 
voltak:  

• „Mennyi a testsúlyod? (Amennyiben nem tudod pontosan, írj becsült értéket.)” 
• „Milyen magas vagy? (Amennyiben nem tudod pontosan, írj becsült értéket.)” 

 
2.2.2.3. Statisztikai elemzés 
 
Az evészavarok előfordulásának felmérését a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid, Lacey, 1999) 
felhasználásával végeztem el. Az elemzéshez az SPSS 20.0 statisztikai programcsomagot 
használtam (IBM Corp. Released, 2011). 
 
Fontosnak tartottam tovább kiszámítani azt, hogy a SCOFF kérdőívvel kimutatott 
evészavarokon belül az anorexia nervosa és a bulimia nervosa milyen arányban fordul elő a 
vizsgált populációban. A két zavar előfordulásának kiszámításakor Túry és mtsai. (2013) 
kritériumrendszerét vettem figyelembe. Emellett az anorexia nervosa súlyosságának 
megítélésekor a DSM-V (APA, 2013) ajánlása alapján jártam el, mely szerint az anorexia 
nervosa súlyossági szintje gyermekek és kamaszok esetében a WHO által megadott BMI-
százalékokon alapszik.  
 
2.2.3. Eredmények 
 
Az evészavar előfordulása 
A SCOFF kérdőív alapján 4025 személy, a teljes minta 81,06%-a tünetmentes az evészavar 
szempontjából (a továbbiakban „nem evészavaros”). 941 fő, a teljes minta 18,94%-a sorolható 
az evészavar-gyanús (a továbbiakban „evészavaros”) kategóriába. 1759 lány, a teljes minta 
35,42%-a, és 2266 fiú, a teljes minta 45,63%-a nem érintett az evészavarok szempontjából. 
672 lány, a lányok mintájának 27,63%-a (a teljes minta 13,53%-a), és 269 fiú, a fiúk 
mintájának 10,62%-a (a teljes minta 5,41%-a) viszont az evészavar-gyanús kategóriába esik.  
 
Az anorexia nervosa előfordulása  
Az anorexia nervosa gyanúja a lányok mintájának 0,38%-ánál (9 fő) jelent meg (a teljes minta 
0,18%-a).  A fiúk mintájának 0,12%-ánál (3 fő) volt valószínűsíthető az anorexia nervosa 
gyanúja (a teljes minta 0,06%-a).  
 
A bulimia nervosa előfordulása 
A lányok mintájában a bulimia prevalenciája 2,92% (71 fő) (a teljes minta 1,43%-a), a fiúk 
mintájában pedig 1,18% (30 fő) (a teljes minta 0,60%-a).  
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2.2.4. Diszkusszió 
 
A felmérés során, pusztán a SCOFF kérdőívvel (Morgan, Reid és Lacey, 1999) kapott 
evészavar-arányok igen magasnak mondhatók a magyar és nemzetközi prevalencia-adatokhoz 
viszonyítva, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa előfordulását figyelembe véve. A 
második elemzés, ahol kizárólag az AN és a BN előfordulását mértem, a hazai és nemzetközi 
adatokkal harmonizáló prevalencia-értékeket ad a két zavar tekintetében. Ezek a számok azt 
mutatják, hogy a SCOFF kérdőív az anorexia nervosa és a bulimia nervosa gyanújának 
valószínűsítésén túl másfajta evészavar-gyanús eseteket is jelez esetünkben, hasonlóan más 
olyan kutatásokhoz (Luck és mtsai., 2002; Garcia-Campayo és mtsai., 2005) ahol a kérdőív az 
anorexiás és bulimiás esetek mellett szintén jelezte az ún. EDNOS (másképp nem 
meghatározott evészavar) eseteket. Valószínűleg a DSM-IV-ben (APA, 1994) „Evési zavar 
MNO”-val, a DSM-V-ben (APA, 2013) „Nem meghatározott táplálkozási vagy étkezési 
zavarral”, „Egyéb meghatározott táplálkozási vagy étkezési zavarral”, illetve „Falásroham 
zavarral” diagnosztizált személyek esetében is jelez a kérdőív. Annak megállapítására, hogy 
milyen további evészavarok lehetősége merül fel a jelen esetben, kétlépcsős vizsgálatra lett 
volna szükség: a kérdőíves felmérést követő egyéni interjúk segíthettek volna a probléma 
tisztázásában. 
 
2.3. vizsgálat - Az evészavaros csoport összehasonlítása a nem evészavaros csoporttal a 
nem, a depressziós tünetek, az önértékelés, illetve a szülők iránti kapcsolattal való 
elégedettség tekintetében 
 
2.3.1. Célkitűzés 
 
Vizsgálatom célja az evészavar pszichológiai korrelátumainak feltárása, illetve annak 
elemzése volt, hogy evészavaros és nem evészavaros személyek mely pszichológiai változók 
mentén térnek el egymástól. 
 
2.3.2. Módszer 
 
2.3.2.1. Minta 
 
A minta megegyezett a 2.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.  
 
2.3.2.2. Eszközök 
 
A vizsgálat során az evészavart szűrtem a SCOFF kérdőívvel (ld. 2.1.. fejezet), másrészt a 
depressziót, az önértékelést, valamint a szülők iránti kapcsolattal való elégedettséget 
vizsgáltam az alábbi mérőeszközök, kérdések felhasználásával:  

• Rövidített Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) kérdőív 
(Radloff, 1977), mely a depressziós tünetek felmérésére szolgál. 

• Rosenberg-féle Önértékelés Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) (Rosenberg, 
1965) az önértékelés vizsgálatára. 

• Kérdések az édesanyához, illetve az édesapához fűződő kapcsolattal való 
elégedettségre vonatkozóan. Az ESPAD kérdőív tartalmazott olyan kérdést, mely arra 
vonatkozott, hogy a vizsgálati személy mennyire van általában megelégedve 
édesanyjához, illetve édesapjához fűződő kapcsolatával. 
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2.3.2.3. Statisztikai elemzés 
 
A két csoportot az elemzés során összehasonlítottam a változók mentén. Az elemzéshez az 
SPSS 20.0 statisztikai programcsomagot használtam (IBM Corp. Released, 2011).  A 
folytonos változók esetén kétmintás t-próbát végeztem és Cohen d-t számoltam. A nominális 
változó (a nem) esetén χ2 -próbát és esélyhányadost (Odds ratio-t) számoltam. Az elemzéseket 
a két csoport eltérő elemszámai, valamint a vizsgált változók nem normális eloszlása miatt 
nem parametrikus próbával (Mann-Whitney U-próba) is elvégeztem.  
 
2.3.3. Eredmények 
 
A két csoport között a különbségek minden vizsgált változó esetében szignifikánsak, 
méghozzá ugyanolyan mértékben (p<0.0001), mind a parametrikus, mind a nem parametrikus 
próbák esetén. A nem szerepe meghatározó: a lányoknak a fiúkkal szemben több, mint 
háromszor nagyobb esélye van arra, hogy evészavarosok legyenek (Odds ratio=3,22). Az 
evészavaros személyek esetében nagyobb mértékű depresszió és alacsonyabb önértékelés van 
jelen, mint a nem evészavaros csoportnál, valamint mind édesanyjuk, mind édesapjuk iránti 
kapcsolatukkal összefüggésben nagyobb elégedetlenségről számolnak be.  
 
2.3.4. Diszkusszió 
 
Az eredmények teljes összhangban állnak a szakirodalmi adatokkal. Az evészavarokat 
hagyományosan női betegségeknek tartják (Túry, 2015) - elemzésem is alátámasztja ezt a 
tényt: lányok esetében háromszor nagyobb az esély az evészavar megjelenésére, mint fiúknál.  
 
Az alacsony önértékelést több kutatás is az evészavar korrelátumának (Mayhew és Edelmann, 
1989; Fisher és mtsai., 1991; Williams és mtsai., 1993; Joiner és Kashubeck, 1996; Vohs és 
mtsai., 1999), illetve prediktorának (Button és mtsai., 1996; Cervera és mtsai., 2003; Gual és 
mtsai., 2002) tartja. Az ESPAD-mintán végzett csoportösszehasonlításokból is világosan 
látszik a különbség e tekintetben: az evészavaros csoport esetében szignifikánsan alacsonyabb 
az önértékelés.  
 
A depresszió és az evészavarok együttjárását vizsgáló kutatások alapján általában 
elmondható, hogy az evészavaros betegek átlagpontszámai magasabbak a depresszió skálákon 
(Walsh és mtsai., 1985; Bushnell és mtsai., 1994; Pollice és mtsai., 1997). A szakirodalmi 
adatokkal összhangban, a vizsgált ESPAD-mintán az evészavaros csoport depresszió-értékei 
szignifikánsan magasabbak.  
 
A rendszerszemléletű megközelítés (Bruch, 1966; Marcus és Wiener, 1989; Vandereycken, 
1995) nézőpontját, mely a családon belüli kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozza az 
evészavarok esetében, alátámasztják az elemzések: az evészavaros személyek mindkét 
szülőjükkel kapcsolatban nagyobb mértékű elégedetlenségről számoltak be, mint a nem 
evészavarosok. Eredményem összhangban áll azokkal a kutatási eredményekkel, melyek 
során az evészavaros személyek negatívabb jelzőkkel írják le szüleikkel való kapcsolatukat 
(Humphrey, 1986; Calam és mtsai., 1990; Canetti és mtsai., 2008). 
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2.4. vizsgálat - Útelemzés az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal 
kapcsolatban 
 
2.4.1. Célkitűzés 
 
Az evészavar lehetséges háttértényezőinek jobb megértése érdekében útelemzés segítségével 
az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos elméleti modellt 
teszteltem.  
 
2.4.2. Módszer 
 
2.4.2.1. Minta 
 
A minta megegyezik a 2.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.  
 
2.4.2.2. Eszközök  
 
Az elemzés során az evészavart vizsgáló SCOFF kérdőívvel, a depressziót vizsgáló CES-D 
kérdőívvel (Radloff, 1977), az önértékelés felmérésére alkalmazott Rosenberg-féle 
Önértékelés Skálával (Rosenberg, 1965), valamint a szülők iránti kapcsolattal való 
elégedettségre vonatkozó kérdésekkel nyert adatokkal dolgoztam.  
 
2.4.2.3. Statisztikai elemzés 
 
Az útelemzés során az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos 
elméleti modellt teszteltem az MPLUS 6.0 statisztikai szoftverrel (Muthén és Muthén, 1998-
2011), WLSMV becslési eljárással. Az esélyhányadost MLR-becslési eljárással számoltam ki. 
A teljesen szaturált modell kimeneti változója az evészavar volt. A két magyarázó változó a 
nem és anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség volt. A két közvetítő (mediáló) 
változóként pedig a depresszió és az önértékelés szerepelt. Mindegyik változót megfigyelt 
változóként léptettem be az elemzésbe. 
 
2.4.3. Eredmények 
 
Az anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség kizárólag indirekt úton befolyásolja az 
evészavar meglétének valószínűségét. A direkt kapcsolat a két változó között nem 
szignifikáns. Indirekt kapcsolat viszont két irányban is van. Egyrészt minél nagyobb az 
elégedetlenség az anya iránti kapcsolattal, annál nagyobb az esélye annak, hogy depresszió is 
jelen van, és ez növeli a valószínűségét az evészavar megjelenésének (az indirekt út mértéke 
0,065, p<0,001). Másrészt a kapcsolat az anyával az önértékelésen keresztül is kifejti a 
hatását. Minél nagyobb az elégedetlenség az anya iránti kapcsolattal, annál alacsonyabb 
önértékelés mutatható ki. Az önértékelés pedig fordított kapcsolatban áll az evészavar 
valószínűségével: minél alacsonyabb az önértékelés, annál valószínűbb, hogy detektálható az 
evészavar. Az önértékelésen keresztül ható indirekt út mértéke 0,052, p<0,001..  
 
A nem és az evészavar között viszont egyaránt létezik a közvetlen és a közvetett út is. A 
közvetlen út hatása az erősebb. Indirekt úton, mind a depresszión, mind az önértékelésen 
keresztül befolyásolja az evészavarral való összefüggést a nem. A direkt út esetében arról van 
szó, hogy lányoknál nagyobb az esélye az evészavar megjelenésének, mint fiúknál.  Az 
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indirekt út pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a lányoknál nagyobb eséllyel megjelenő 
depresszió növeli az esélyét az evészavar megjelenésének. A depresszión keresztül ható 
indirekt út mértéke 0,053, p<0,001. Továbbá lányok esetében a nagyobb eséllyel detektálható 
alacsonyabb önértékelés növeli a valószínűségét az evészavar jelenlétének. Az önértékelésen 
keresztül ható közvetett út mértéke 0,052, p<0,001. 
 
Az elemzés a depresszió és az önértékelés között ellenkező irányú kapcsolatot mutatott ki: a 
nagyobb önértékelés kisebb eséllyel jár együtt depresszióval, és fordítva. Az útelemzés 
eredményei az 1. ábrán láthatók.  
 
Az esélyhányadosok alapján a nem – ha a személy lány – növeli legnagyobb mértékben annak 
az esélyét, hogy az illető személy esetében evészavart detektáljunk (Odds ratio=2,20). A nem 
szerepét követi sorrendben a depressziós tünetek megléte (Odds ratio=1,16), majd az anya 
iránti kapcsolattal való elégedetlenség (Odds ratio=0,93), végül pedig az önértékelés (Odds 
ratio=1,00).  
 
1. ábra 
Az útelemzés eredményei az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal 
kapcsolatban 
 

 
2.4.4. Diszkusszió  
 
Az útelemzés a nemmel összefüggésben arra mutat rá, hogy a nem a közvetett út mellett 
közvetlen úton is hatással van az evészavar kialakulásának esélyére, ráadásul utóbbi esetben 
erősebb a hatás. A közvetett út jelzi, hogy lányoknál egyrészt nagyobb eséllyel jelenik meg 
depresszió, illetve nagyobb az esélye az alacsonyabb önértékelésnek. Mindkét tényező növeli 
az evészavar kialakulásának esélyét. Tehát a lányok több szempontból is sérülékenyebbek, 
veszélyeztetettebbek az evészavar tekintetében. 
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A depresszióval kapcsolatban az útelemzés alapján arra következtethetünk, hogy a depresszió 
jelenléte vezethet az evészavar kialakulásához. 
 
Az útelemzés az anya iránti kapcsolattal való elégedettséget egy döntő tényezőnek mutatja be: 
ez a változó indirekt úton befolyásolja az evészavar kialakulásának valószínűségét. Egyrészt a 
kapcsolattal való elégedetlenség növeli a depresszió, illetve az alacsony önértékelés esélyének 
kialakulását (a kettő pedig egymással is összefügg), melyek az evészavar megjelenését 
valószínűsítik.  
 
3. kutatás: Az elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség és az evészavar előfordulása, 
valamint összefüggéseik vizsgálata speciális testedző mintán 
 
3.1. vizsgálat - Az evészavar, valamint az elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség 
elterjedésének felmérése, továbbá az egyes zavarok megoszlása speciális testedző 
mintában 
 
3.1.1. Célkitűzés 
 
Vizsgálatomban célom volt felmérni a testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtségét, 
egymáshoz viszonyított megoszlását egy több ezer fős, speciális testedző mintán. A 
testedzésfüggőség – a többi viselkedési addikcióhoz hasonlóan – alacsony prevalenciájú 
jelenség, így annak érdekében, hogy nagyobb problémás populációt érjünk el, egy speciális, 
testedző mintán végzett kutatás volt indokolt. 
 
3.1.2. Módszer 
 
3.1.2.1. Minta 
 
A mintát egyrészt budapesti edzőtermekbe járó személyek, másrészt triatlonisták alkották. A 
teljes testedző minta 2823 főből állt. Az elemzésbe ebből összesen 2655 személy adatait 
tudtam bevonni, mivel ennyien töltötték ki a vizsgálat szempontjából kulcsfontosságú SCOFF 
és EDS kérdőíveket.  
 
A mintát 1146 férfi (43,16%) és 1509 nő (56,84%) alkotta.  Átlagéletkoruk 31,50 év volt 
(SD=8,47, minimum=18 év, maximum= 61 év).  
 
3.1.2.2. Eszközök 
 
A vizsgálat során a testedzésfüggőség felmérésére használatos Testedzés Függőség Skálát 
(Exercise Dependence Scale, EDS) (Hausenblas és Symons Downs, 2002; Symons Downs és 
mtsai, 2004; Demetrovics és Kurimay, 2008) és az evészavar szűrésére kidolgozott SCOFF 
kérdőívet (Morgan, Reid és Lacey, 1999) alkalmaztam. 
 
3.1.2.3. Statisztikai elemzés 
 
Első lépésben négy csoportot hoztam létre a mintából, melyekbe a fenti két kérdőív alapján 
soroltam be a személyeket. 

17 

 



1. Kontrollszemélyek: nem testedzésfüggő és nem evészavaros személyek. 
2. Evészavarosok: evészavaros, de nem testedzésfüggő személyek. 
3. Elsődleges testedzésfüggők: testedzésfüggő, de nem evészavaros személyek. 
4. Másodlagos testedzésfüggők: testedzésfüggő és evészavaros személyek. 

 
3.1.3. Eredmények 
       
A vizsgált minta 81,17%-a (2155 fő) nem jellemezhető sem evészavarral, sem 
testedzésfüggőséggel – őket tekinthetjük kontrollszemélynek a két zavar szempontjából.  A 
minta 14,46%-át alkotják a kizárólag evészavaros személyek (384 fő). A minta 2,67%-a (71 
személy) kizárólag testedzésfüggő – ők az elsődleges testedzésfüggők.  A minta legkisebb 
csoportját alkotják a mind testedzésfüggőséggel, mind evészavarral jellemezhető, másodlagos 
testedzésfüggő személyek: 1,69% (45 fő). A teljes mintán belül az evészavarosok között 
majdnem háromszor annyi a nő (10,89%, N=289), mint a férfi (3,58%, N=95). Az elsődleges 
testedzésfüggők között nincs lényeges különbség a nemi megoszlásban. A férfiak 1,39%-a 
(37 fő), a nőknek pedig 1,28%-a (34 fő) elsődleges testedzésfüggő. A másodlagos 
testedzésfüggőség aránya hasonlít az evészavaréhoz: a férfiaknak mindössze 0,38%-a (10 fő), 
a nőknek 1,32%-a (35 fő) másodlagos testedzésfüggő.  
 
A női mintában 19,15% az evészavar-gyanúval jellemezhető nők aránya. Az elsődleges 
(2,25%) és másodlagos (2,32%) testedzésfüggők aránya körülbelül egyezik. A férfi mintában 
lényegesen alacsonyabb az evészavar-gyanús személyek aránya, mindössze 8,29% a nők 
19,15%-ához képest.  Nagyobb viszont az elsődleges (3,23%) és a másodlagos (0,87%) 
testedzésfüggők közötti különbség, az elsődleges testedzésfüggők „javára”, ami érthető abból 
a szempontból, hogy az evészavar kisebb arányban jelenik meg férfiaknál.  
 
3.1.4. Diszkusszió 
 
A vizsgált testedző populációban a minta 4,36%-a érintett valamilyen formában a 
testedzésfüggőség tekintetében: a személyek 2,67%-a elsődleges, 1,69%-uk pedig másodlagos 
testedzésfüggő. Ez az arány lényegében egyezik a két, megfelelő pszichometriai mutatókkal 
rendelkező kérdőívvel (Testedzésfüggőség Kérdőív, Griffiths, Szabo és Terry, 2005); 
Testedzés Függőség Skála, Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 
2008) végzett vizsgálatok eredményeivel. A jelen kutatás eredménye közel áll az első 
kutatásban bemutatott hazai reprezentatív mintán, a testedzők körében végzett felmérés 
eredményéhez, melyben 3,2% volt a függőség kockázata. 
  
A nők aránya felülreprezentált az evészavaros és az evészavar által érintett másodlagos 
testedzésfüggő csoportban. Ez az eredmény egyrészt összhangban áll azzal az általános (Túry, 
2015), illetve jelen disszertáció második kutatásában ismertetett eredménnyel, mely szerint az 
evészavar inkább a nőkre jellemző kórkép. A magas evészavar-százalék e minta esetében is 
hasonló okokra enged következtetni, mint az ESPAD minta esetén: a SCOFF kérdőív 
valószínűsíthetően a jelen mintán is jelzi az anorexia nervosa és a bulimia nervosa 
kategóriáján kívül eső evészavarokat. Az elsődleges testedzésfüggőség tekintetében nem 
találunk lényegi különbséget a nők és a férfiak arányában.  
 
A férfi és a női mintát külön vizsgálva feltűnő, és az előző eredményekkel összevág, hogy a 
női mintában relatíve jelentősen nagyobb arányban fordul elő az evészavar és az evészavarral 
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együttjáró, másodlagos testedzésfüggőség, mint a férfiaknál. A férfi mintában viszont relatíve 
nagyobb arányban jelenik meg az evészavarral nem járó elsődleges testedzésfüggőség, mint a 
női mintában. Blaydon és Lindner (2002) eredményei egybevágnak a saját kutatásom 
eredményeivel: az ő kutatásukban is nagyobb arányban fordult elő nők esetében az evészavar 
és a másodlagos testedzésfüggőség, viszont az elsődleges testedzésfüggők aránya férfiak 
között volt magasabb.  
 
3.2. vizsgálat – A elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség, valamint az evészavarok 
kapcsolatának vizsgálata 
 
3.2.1. Célkitűzés 
Vizsgálatomban arra kerestem választ, hogy milyen a kétfajta - elsődleges és másodlagos - 
testedzésfüggőség kapcsolata egymással és az evészavarokkal, illetve milyen pszichológiai 
változók mentén különülnek el egymástól az egyes zavarok. Reméltem, hogy kutatásom 
hozzájárul annak a problémának a tisztázásához is, hogy az elsődleges testedzésfüggőség 
vajon önálló zavarnak tekinthető-e.  
 
3.2.2. Módszer 
 
3.2.2.1. Minta  
 
A minta megegyezik a 3.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.  
 
3.2.2.2. Eszközök 
 
A 3.1. fejezetben bemutatott vizsgálat során létrehozott négy csoportot az alábbi skálák 
mentén mértem fel:  

• WHO Általános Jól-lét Skála (Well-Being Index, WBI) (Bech, Gudex és Johansen, 
1996) (Susánszky, Konkoly-Thege, Stauder és Kopp, 2006) az általános jóllét 
felmérésére.  

• Rövid Tünetlista (Brief Symptom Inventory, BSI) (Derogatis, 1975; Derogatis és 
Spencer, 1982). A skálát a pszichiátriai tünetek felmérése érdekében használtam. A 
statisztikai elemzés során a interperszonális érzékenység, a depresszió és a szorongás-
skálákkal dolgoztam, valamint a Globális Súlyossági Index-et számoltam ki.  

• A Barratt Impulzivitás Skála magyar változata (Varga és mtsai., 2015) az impulzivitás 
vizsgálatára.  

• Rosenberg-féle Önértékelés Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) (Rosenberg, 
1965), mely az önértékelés felmérésére szolgál.  

• Emberalakrajzok Tesztje (Human Figure Drawings Test) (Fallon-Rozin, 1985), mely a 
testképpel kapcsolatos változók felmérésére alkalmas eljárás. Ezen belül a testképpel 
való elégedetlenség mértékét vizsgáltam.  

 
3.2.2.3. Statisztikai elemzés 
 
A négy csoport létrehozását követően egyszempontos varianciaanalízist végeztem, melynek 
során a négy csoportot a 3.2.2.2. fejezetben bemutatott eszközök alapján meghatározott 
pszichológiai változók mentén hasonlítottam össze.  
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3.2.3. Eredmények 
 
A varianciaanalízis minden vizsgált pszichológiai változó esetében szignifikáns különbséget 
(p<0.001) mutatott. Az elemzések eredményei az 1. táblázatban láthatók. 
 
1. táblázat 
A kontrollszemélyek, az evészavaros, az elsődleges testedzésfüggő, valamint a másodlagos 
testedzésfüggő csoportok egyszempontos varianciaanalízise meghatározott pszichológiai 
változók mentén 
 
Indikátorválto-zók  
átlag (szórás) 

Kontrollszemélyek 
(N=2073-2115) 

Evészavaros 
személyek 
(N=375-380) 

Elsődleges 
testedzésfüggők 
(N=67-69) 

Másodlagos 
testedzésfüggők 
(N=44) 

A négy csoport 
összehasonlítása 

     F-
próba 

p-
érték 

Általános jól-lét 0,54 (0,98)a -0,26 (1,00)b -0,13 (1,05)ab -0,19 (1,26)ab 11,36 <0.001 
Interperszonális 
érzékenység 

-0,11 (0,90)a 0,42 (1,19)b 0,18 (1,10)ab 0,89 (1,63)b 45,19 <0.001 

Depresszió -0,12 (0,91)a 0,44 (1,13)bc 0,34 (1,11)b 1,10 (1,60)c 57,81 <0.001 
Szorongás  -0,11 (0,91)a 0,39 (1,10)bc 0,27 (1,16)b 1,10 (1,76)c 49,02 <0.001 
Kényszeresség  -0,09 (0,93)a 0,38 (1,13)bc 0,08 (1,09)ab 0,98 (1,48)c 40,88 <0.001 
Pszichiátriai 
tünetek globális 
súlyossági indexe 

-0,12 (0,89)a 0,46 (1,11)bc 0,33 (1,20)b 1,20 (1,81)c 65,36 <0.001 

Impulzivitás  -0,05 (0,96)a 0,13 (1,04)b 0,43 (1,64)ab 0,52 (1,00)b 11,78 <0.001 
Önértékelés  0,11 (0,96)a -0,51 (1,00)b 0,06 (1,00)a -0,86 (1,24)b 54,43 <0.001 
Testképpel való 
elégedetlenség 
(min.: 0, max.: 8, 
átlag: 1,16, szórás: 
0,97) 

1,00 (0,87)a 
 

1,97 (1,08)b 0,84 (0,79)a 1,84 (1,00)b 135,13 
 

<0.001 

Megjegyzés: Az egy sorban levő különböző indexek (a, b, c) szignifikáns (p<0,05) 
különbséget jeleznek az átlagok között. Az egy sorban levő azonos indexek azt jelzik, hogy 
nincs szignifikáns különbség az átlagok között. 
 
Az evészavaros személyek markánsan különböznek a kontrollszemélyektől: a kilenc vizsgált 
pszichológiai változó közül mindegyik szignifikáns eltérést (p<0.001) mutat a két csoport 
között. Az általános jól-lét és az önértékelés mutatóján alacsonyabb, az interperszonális 
érzékenység, a depresszió, a szorongás, a kényszeresség, a globális pszichiátriai tünetek, az 
impulzivitás, valamint a testképpel való elégedetlenség skáláján pedig magasabb értékeket 
mutat az evészavaros csoport.  
 
Az elsődleges testedzésfüggő és a kontrollszemélyek között négy skála jelez szignifikáns 
különbséget. A testedzésfüggőkre a depresszió, a szorongás és a globális pszichiátriai tünetek 
magasabb szintje, valamint alacsonyabb szintű általános jól-lét jellemző, mint a 
kontrollszemélyekre.  
 
A kontrollszemélyek és a másodlagos testedzésfüggő személyek között a különbség mértéke 
szinte ugyanolyan markáns, mint a kontrollszemélyek és az evészavaros csoport között. 
Mindössze egy változó nem mutat különbséget esetükben: egyedül az általános jól-lét 
indikátora mentén nem különbözik egymástól a két csoport. Az összes többi változó 
ugyanolyan irányú eltéréseket mutat, mint a kontrollszemélyek és az evészavaros csoport 
összehasonlítása esetében.  
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Az evészavaros csoport az elsődleges testedzésfüggő csoporttól mindössze két változó mentén 
különbözik szignifikáns mértékben: az evészavarosok önértékelése alacsonyabb, a 
testképükkel való elégedetlenségük viszont nagyobb, mint az elsődleges testedzésfüggőké.  
 
Az evészavaros és a másodlagos testedzésfüggő csoport semmilyen vizsgált változó mentén 
nem különbözik szignifikánsan egymástól.  
 
Az elsődleges és másodlagos testedzésfüggők hat változó mentén különböznek 
szignifikánsan. A másodlagos testedzésfüggők esetében magasabb a depresszió, a szorongás 
és a kényszeresség és a globális pszichiátriai tünetek szintje, alacsonyabb az önértékelésük, 
valamint nagyobb mértékű elégedetlenséget mutatnak testképükkel kapcsolatban. 
 
3.2.4. Diszkusszió 
 
A variancaanalízis egyik nagyon markáns eredménye, hogy az evészavaros és a másodlagos 
testedzésfüggő csoport semmilyen vizsgált változó mentén nem különbözik egymástól 
Bamber és mtsai. (2000) eredményeihez hasonlóan, viszont a kontrollcsoporttól mind az 
evészavaros (az összes vizsgált változó mentén) mind a másodlagos testedzésfüggő csoport 
(egy változó, az általános jól-lét, kivételével az összesen) nagyon határozottan eltér. A 
különbségek mértéke az elvártnak megfelelő: az általános jól-lét és az önértékelés mutatóján 
alacsonyabb, az interperszonális érzékenység, a depresszió, a szorongás, a kényszeresség, a 
globális pszichiátriai tünetek, az impulzivitás, valamint a testképpel való elégedetlenség 
skáláján pedig magasabb értékeket mutat az evészavaros csoport, mint a kontroll. A 
másodlagos testedzésfüggő csoport és a kontrollcsoport eredményei közti különbségek 
ugyanilyen irányúak, kivéve az általános jól-lét mutatóját, mely nem jelez különbséget a két 
csoport között. Ezen eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy az evészavar és 
az evészavar által érintett másodlagos testedzésfüggőség a vizsgált változók mentén 
lényegében ugyanolyan pszichológiai profilt mutat, és markánsan elkülönül az evészavarban 
(és testedzésfüggőségben) nem érintett kontrollcsoporttól. Tehát az evészavar megléte esetén 
jelen vannak pszichiátriai tünetek, nagyobb fokú az impulzivitás, valamint az önértékelés és a 
testkép is érintett negatív irányban.  
 
Az elsődleges testedzésfüggők eredményei is különböznek a kontrollszemélyekétől, bár nem 
ilyen jelentős mértékben: összesen négy változó mentén mutatkozik eltérés. A vizsgálatom 
eredményei ezen a ponton eltérnek Bamber és munkatársainak (2000) az előző bekezdésben 
idézett vizsgálatától. Fontos látni, hogy a testedzésfüggők milyen változók mentén 
különböznek a kontrolloktól: jellemzőbb rájuk a depresszió, a szorongás és a globális 
pszichiátriai tünetek megléte, valamint általános jól-létük alacsonyabb szintű. A másodlagos 
testedzésfüggőkkel és az evészavarosokkal ellentétben viszont az impulzivitás, az önértékelés 
és a testkép területén nem érintettek a kontrollokhoz képest.  
 
Meglehetősen határozottan elkülönül egymástól az elsődleges és másodlagos testedzésfüggők 
csoportja is. A másodlagos testedzésfüggők egyrészt több pszichiátriai tünetet mérő skálán 
mutatnak magasabb értékeket, másrészt elkülönülnek az önértékelés és a testkép 
szempontjából is az elsődleges testedzésfüggőktől: alacsonyabb az önértékelésük, valamint 
elégedetlenebbek testképükkel kapcsolatban. Az elsődleges testedzésfüggők és az 
evészavarosok két dimenzió mentén különböznek: az evészavarosok önértékelése 
alacsonyabb, a testképükkel való elégedetlenségük viszont nagyobb, mint az elsődleges 
testedzésfüggőké.  
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Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy amennyiben jelen van evészavar (az evészavaros, 
illetve a másodlagos testedzésfüggő csoportnál) az önértékelés és a testkép is érintett negatív 
irányban amellett, hogy a személy általános pszichiátriai tünetektől is szenved. Az elsődleges 
testedzésfüggőség esetében, összhangban Szabo (2010) értelmezésével, viszont inkább úgy 
tűnik, hogy a szorongás, a hangulati problémák, a jól-lét alacsonyabb szintje áll a hátterében, 
mintsem az önértékeléssel, a testképpel vagy az impulzivitással kapcsolatos gondok. Azonban 
előbbi problémák mentén az elsődleges testedzésfüggőség elkülönül a testedzésfüggőségben 
és evészavarban nem érintett kontrolszemélyektől.  
 
Mindezek alapján úgy ítélem meg, hogy az elsődleges testedzésfüggőség egy létező, érvényes 
pszichológiai kategória, mely jellegzetes pszichológiai különbségeket mutat a nem érintett 
„normál” populációhoz és az evészavarokkal – a jelen vizsgálatban – azonos pszichológiai 
profilt mutató másodlagos testedzésfüggőséghez képest. 
 
 
DISZKUSSZIÓ 
 
Disszertációmban három nagy empirikus kutatás keretében végeztem vizsgálatokat a 
testedzésfüggőség és az evészavarok témakörében. A vizsgálatok egy része a két zavar 
előfordulási mértékének felmérésére fókuszált, egyrészt országos reprezentatív mintákon, 
másrészt speciális testedző mintán. A prevalencia-vizsgálatokra a felhasznált mérőeszközök 
pszichometriai vizsgálatát, illetve az első kutatás esetében adaptálását követően került sor. A 
második nagy témakörben az evészavarok pszichológiai korrelátumainak vizsgálatát tűztem ki 
célul. Végül pedig elsődleges és másodlagos testedzésfüggő, valamint evészavaros 
személyeket hasonlítottam össze több változó mentén. A harmadik kutatás egyik fő kérdése 
az volt, hogy az elsődleges testedzésfüggőség önálló zavarnak tekinthető-e.   
 
Az első kutatás keretében elvégeztük két, nemzetközileg elismert testedzésfüggőséget 
vizsgáló mérőeszköz, a Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS) 
(Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a Testedzés 
Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; 
Terry, Szabo és Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008) validálását hazai 
reprezentatív mintán, az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 
(OLAAP) kutatás keretében. A nemzetközi kutatások során számos korszerű mérőeszközt 
alkalmaznak, azonban e két eszköz a legnépszerűbb, melyek emellett megfelelő validitási és 
reliabilitási mutatókkal is rendelkeznek. Így újabb, saját eszköz létrehozása helyett e két skála 
adaptálása volt indokolt. Az elemzések során mindkét mérőeszköz eredeti faktorstruktúrája 
megerősítésre került, valamint a várakozásoknak megfelelően alátámasztást nyert az is, hogy 
a két eszköz egymással magas korrelációt mutat. Mindemellett, a ROC analízis alapján az 
EAI eredeti cut-off értékének egy ponttal történő megemelése (13-ról 14-re) volt indokolt a 
tüneteket mutató nem függő és tünetmentes populációk elkülönítése céljából. Az eredmények 
alapján mindkét, teoretikus kiindulású skála (az EAI a Griffiths-féle komponens modellre, az 
EDS pedig a DSM-IV pszichoaktívszer-dependencia diagnózisra épül) esetében 
kimondhatjuk, hogy megfelelőségük annak is köszönhető, hogy elméleti alapjaik valóban 
adekvátak.  
 
A két mérőeszköz adaptálása lehetővé tette, hogy képet nyerjünk ezen zavarok 
elterjedtségéről. Mivel a testedzésfüggőség előfordulását még sem hazai, sem nemzetközi 
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szinten nem vizsgálták országos reprezentatív mintán, ezért indokolt és időszerű volt a zavar 
felmérése ilyen jellegű populáción. Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai 
Problémákról (OLAAP) kutatás keretén belül lehetőségünk nyílt elsőként felmérni a 
testedzésfüggőség prevalenciáját reprezentatív felnőtt mintán a két, immár validált kérdőívvel. 
Az EDS alapján a testedzők 38,1%-a (a teljes minta 6,2%-a) jellemezhető nem függő, de 
tüneteket mutató testedzőként. Az EAI szerint ugyanebbe a kategóriába a testedzők 61,0%-a 
(a teljes minta 10,1%-a) sorolható. A függőség kockázatának kitett testedzők aránya 1,9% a 
rendszeres testedzést végzők körében és 0,3% a normál populációban az EDS által mért 
eredmények szerint. Az EAI alapján végzett becslések a függőség kockázatának kitett 
személyek enyhén magasabb arányát mutatta; 3,2% a testedzők között és 0,5% a teljes 
mintában. Az EDS és az EAI tehát különböző becsléseket adott a nem függő, de tüneteket 
mutató és a függőség kockázatának kitett testedzők arányáról, ami az empirikusan 
megállapított EAI határérték hiányának tudható be. Az EAI-val a határértékeinek módosítását 
követően felmérve a testedzésfüggőség prevalenciáját, a következő értékeket kaptuk. Az 
eredmények szerint a testedzők 44,8%-a, a teljes populáció 7,4%-a jellemezhető 
tünetmentesként. A testedzők 52%-a, a teljes minta 8,6%-a tünetekkel rendelkező, de nem 
függő testedző. A testedzők 3,2%-a, a teljes minta 0,5%-a pedig a függőség kockázatának 
kitett kategóriába tartozik.  
 
Az itt bemutatott, országos reprezentatív mintán nyert eredmények alátámasztják azt a már 
korábbi tanulmányok által felvetett feltételezést, hogy a testedzésfüggőség nem tartozik a 
gyakori zavarok körébe az átlagpopulációban (Sussman, Lisha és Griffiths, 2011). Mivel a 
korábbi felméréseket nagyon különböző mintákon végezték, és a prevalenciaadatok erősen 
szórtak (Berczik és mtsai, 2012), ezek összehasonlítása jelen eredményeinkkel akadályokba 
ütközik. Azonban azok a kutatások, amelyek a jelenlegihez leginkább hasonló mintán 
végeztek felmérést, szintén hasonló eredményekre jutottak (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; 
Hausenblas és Symons Downs, 2002). A vizsgálatunk során kapott prevalencia adatok hazai 
és nemzetközi viszonylatban is egyedülállónak mondhatók.  
 
A második nagy kutatás keretében szintén országos reprezentatív mintán nyílt lehetőségem 
felmérni fel az evészavarok előfordulásának mértékét. Első lépésben elvégeztem a felmérés 
során használt SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) faktorstruktúrájának 
ellenőrzését. A kérdőív eredeti faktorstruktúrája megerősítésre került. Ezt követően mértem 
fel az evészavarok elterjedtségét az Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb 
drogfogyasztási szokásairól (ESPAD) kutatás során nyert mintán. A vizsgálat célcsoportját az 
adatfelvétel évében 16. életévüket betöltő diákok alkották. A minta reprezentatív az 
iskolatípus, az évfolyam és a földrajzi régió tekintetében is. Azért tartottam fontosnak 
serdülők reprezentatív mintáján felmérni az evészavarok elterjedtségét, mivel egyrészt ilyen 
hazai adattal még nem rendelkezünk, másrészt pedig ez a korosztály különösen 
veszélyeztetett az evészavarok szempontjából, mivel az anorexia nervosa jellemzően 12-18 
éves, a bulimia nervosa pedig 15-25 éves korban kezdődik (Túry, 2015).  
 
A SCOFF kérdőív, illetve a Túry és mtsai. (2013) által meghatározott változók alapján 
kiszámítottam az összes evészavar, illetve ezen belül az anorexia nervosa és a bulimia nervosa 
prevalenciáját. A populáció 81,06%-a (4025 személy) tünetmentesnek bizonyult az evészavar 
szempontjából. 18,94% (941 fő) esetében pedig evészavar valószínűsíthető. A nemi 
megoszlást tekintve lányoknál a teljes minta 13,53%-a (672 lány), fiúknál pedig 5,41% (269 
fiú) esik az evészavar-gyanús kategóriába. A teljes mintában az anorexia nervosa 
prevalenciája lányok esetében 0,18% (9 fő), fiúknál 0,06% (3 fő), a bulimia nervosa 
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prevalenciája lányok esetében 1,43% (71 fő), a fiúknál pedig 0,06% (30 fő).  Az anorexia 
nervosa prevalenciája a lányok mintájában 0,38%, a fiúk mintájában 0,12%. A bulimia 
nervosa előfordulása a lányok mintájában 2,92%, a fiúk mintájában pedig 1,18%.  
 
Adataink lényegében harmonizálnak a zavar előfordulását felmérő hazai és nemzetközi 
vizsgálatok eredményeivel. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy bár a téma kutatói egyre 
inkább hangsúlyozzák, hogy az evészavarok már közel sem kizárólag a nők (jelen esetben 
lányok) betegségei, az eredményeink mégis azt mutatják, hogy az evészavarok, bár valóban 
megjelennek férfiak/fiúk között is, azonban nők körében az előfordulásuk még ma is 
többszöröse a férfiak közt mértnél. A további elemzések lehetséges magyarázatokkal 
szolgálnak erre a jelenségre. 
 
Az evészavarral foglalkozó szakirodalom számos olyan tényezőt tárt már fel, melyek 
valamilyen módon – akár mint okok, akár mint korrelátumok – jelen vannak az evészavaros 
személyeknél. A nem jelentősége, amint ezt a prevalencia-adatok bemutatásánál fentebb is 
láthattuk, egyértelmű. Ezen túl dolgozatomban három olyan változóra fókuszáltam, melyek a 
kutatások szerint összefüggést mutatnak az evészavarral. Ezek a depresszió, az önértékelés, 
illetve a szülők iránti kapcsolattal való elégedettség voltak. Az evészavaros és a nem 
evészavaros csoportokat összehasonlítottam a nem, illetve a további három változó mentén. A 
különbségek a két csoport között minden változó esetében szignifikánsak voltak (p<0.001). A 
lányoknak a fiúkkal szemben több, mint háromszor nagyobb esélyük van az evészavarra. Az 
evészavaros személyek esetében nagyobb mértékű depresszió és alacsonyabb önértékelés van 
jelen, mint a nem evészavaros csoportnál, valamint előbbiek mind édesanyjuk, mind 
édesapjuk iránti kapcsolatukkal összefüggésben nagyobb mértékű elégedetlenségről 
számolnak be. 
 
A kapott eredmények összhangban állnak azokkal a kutatási adatokkal, melyek azt jelzik, 
hogy evészavarokhoz igen gyakran depresszió és önértékelési problémák is társulnak. 
Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a családi kapcsolatok, illetve az azokkal való 
szubjektív elégedettség mentén is eltérnek egymástól az evészavaros és nem evészavaros 
személyek. 
 
A vizsgált változókkal ezt követően útelemzést végeztem, melynek során az evészavar 
kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos elméleti modellt teszteltem. A nem 
közvetlen és közvetlen úton is befolyásolja az evészavar meglétének valószínűségét. A 
közvetlen út azt jelenti, hogy lányoknál szignifikánsan nagyobb esély van az evészavar 
detektálására. Indirekt úton a nem a depresszión (lányoknál magasabb) és az önértékelésen 
(lányoknál alacsonyabb) keresztül fejti ki hatását az evészavarra. Másrészt az anya iránti 
kapcsolattal való elégedetlenség az, amely indirekt úton, az önértékelésen és a depresszión 
keresztül befolyásolja az evészavar megjelenési valószínűségét. 
 
Az útelemzés meglátásom szerint több fontos dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt a női 
nem és az evészavar közötti közvetlen kapcsolat jelzésével a nők evészavarok iránti 
sérülékenységére figyelmeztet. Másrészt arra mutat rá, hogy a lányok esetében megfigyelhető 
alacsonyabb önértékelés és nagyobb mértékű depresszió közvetítő változók lehetnek az 
evészavarhoz vezető úton. Harmadrészt pedig jelzi azt, hogy az anya iránti kapcsolattal való 
elégedetlenség depresszió kialakulásához vezethet, mely utóbbi így közvetítő változóvá válik 
az evészavar irányában. A depresszió relevanciája az evészavar tekintetében így több 
szempontból is megerősítést nyert a kutatás során. A kutatási eredmények alátámasztják azt 
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az elképzelést, mely szerint az evészavarok etiológiáját a többdimenziós, komplex 
elméletekkel érthetjük meg leginkább (Garner és Garfinkel, 1980; Garner, 1993). 
 
Bár országos reprezentatív mintán, az OLAAP kutatás keretében felmértük a 
testedzésfüggőség előfordulását, mégis, mivel nagyobb problémás populáció elérése volt a 
célom, és a testedzésfüggőség egy alacsony prevalenciájú jelenség, indokoltnak tartottam 
további vizsgálatokat végezni egy speciális testedző populáción. Első lépésben a korábbi 
vizsgálatok során alkalmazott kérdőívek közül a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 
1999) és a Testedzés Függőség Skála (EDS) (Hausenblas és Downs, 2002) segítségével 
felmértem az evészavaros, az elsődleges és a másodlagos testedzésfüggők, valamint az egyik 
zavarban sem érintett kontrollszemélyek arányát a teljes mintában. A négy csoport 
megoszlása a következő volt: evészavaros: 14,46%, elsődleges testedzésfüggő: 2,67%, 
másodlagos testedzésfüggő: 1,69%. A minta 81,17%-a nem volt érintett egyik zavar 
szempontjából sem. A nők aránya több, mint háromszoros a férfiakéhoz képest az 
evészavaros, illetve a másodlagos testedzésfüggő csoportban. A férfiak mintáján belül 
magasabb volt az elsődleges testedzésfüggőség aránya, mint ugyanez a női mintán belül. 
tekintetében: a személyek 2,67%-a elsődleges, 1,69%-uk pedig másodlagos testedzésfüggő. 
Ezek az arányok lényegében megegyeznek a két, megfelelő pszichometriai mutatókkal 
rendelkező kérdőívvel (Testedzésfüggőség Kérdőív, Griffiths, Szabo és Terry, 2005); 
Testedzés Függőség Skála, Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 
2008) végzett vizsgálatok eredményeivel. A jelen kutatás eredménye közel áll az első 
kutatásban bemutatott hazai reprezentatív mintán, a testedzők körében végzett felmérés 
eredményéhez, melyben 3,2% volt a függőség kockázata. 
  
A nők aránya, a serdülő mintán végzett kutatáshoz hasonlóan, felülreprezentált az evészavaros 
és az evészavar által érintett másodlagos testedzésfüggő csoportban. Az elsődleges 
testedzésfüggőség tekintetében nem találunk lényegi különbséget a nők és a férfiak 
arányában. Ezek az eredmények összhangban állnak Blaydon és Lindner (2002) kutatási 
eredményeivel: ők is azt találták, hogy nagyobb arányban fordult elő nők esetében az 
evészavar és a másodlagos testedzésfüggőség, viszont az elsődleges testedzésfüggők aránya 
férfiak között volt magasabb.  
 
Kutatásom utolsó kérdésköre arra irányult, hogy milyen a kétfajta - elsődleges és másodlagos 
- testedzésfüggőség kapcsolata egymással és az evészavarokkal, illetve milyen pszichológiai 
változók mentén különülnek el egymástól az egyes zavarok. Célom volt annak tisztázása is, 
hogy vajon az elsődleges testedzésfüggőség önálló zavarnak tekinthető-e. A kérdések 
megválaszolása érdekében a korábban bemutatott négy csoportot kilenc pszichológiai változó 
mentén varianciaanalízis segítségével összehasonlítottam. A változók a következők voltak: 
általános jól-lét, interperszonális érzékenység, depresszió, szorongás, kényszeresség, 
pszichiátriai tünetek globális súlyossági indexe, impulzivitás, önértékelés, testképpel való 
elégedetlenség.  
 
Egy nagyon markáns eredmény, hogy az evészavaros és a másodlagos testedzésfüggő csoport 
semmilyen vizsgált változó mentén nem különbözik egymástól Bamber és mtsai. (2000) 
eredményeihez hasonlóan, viszont a kontrollcsoporttól mind az evészavaros, mind a 
másodlagos testedzésfüggő csoport nagyon határozottan eltér az elvártnak megfelelő 
irányokban: az általános jól-lét és az önértékelés mutatóján alacsonyabb, az interperszonális 
érzékenység, a depresszió, a szorongás, a kényszeresség, a globális pszichiátriai tünetek, az 
impulzivitás, valamint a testképpel való elégedetlenség skáláján pedig magasabb értékeket 
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mutat az evészavaros csoport, mint a kontroll. A másodlagos testedzésfüggő csoport és a 
kontrollcsoport eredményei közti különbségek ugyanilyen irányúak, kivéve az általános jól-lét 
mutatóját, mely nem jelez különbséget a két csoport között. Ezen eredmények alapján 
kijelenthető, hogy az evészavar és az evészavar által érintett másodlagos testedzésfüggőség a 
vizsgált változók mentén lényegében ugyanolyan pszichológiai profilt mutat, és markánsan 
elkülönül az evészavarban (és testedzésfüggőségben) nem érintett kontrollcsoporttól. Tehát az 
evészavar megléte esetén jelen vannak pszichiátriai tünetek, nagyobb fokú az impulzivitás, 
valamint az önértékelés és a testkép is érintett negatív irányban.  
 
Az elsődleges testedzésfüggők eredményei is különböznek a kontrollszemélyekétől, bár 
kisebb mértékben, összesen négy változó mentén. A vizsgálatom eredményei ezen a ponton 
eltérnek Bamber és munkatársainak (2000) az előző bekezdésben idézett vizsgálatától. A 
testedzésfüggőkre jellemzőbb a depresszió, a szorongás és a globális pszichiátriai tünetek 
megléte, valamint általános jól-létük alacsonyabb szintű. A másodlagos testedzésfüggőkkel és 
az evészavarosokkal ellentétben viszont az impulzivitás, az önértékelés és a testkép területén 
nem érintettek a kontrollokhoz képest.  
 
Meglehetősen határozottan elkülönül egymástól az elsődleges és másodlagos testedzésfüggők 
csoportja is. A másodlagos testedzésfüggők egyrészt több pszichiátriai tünetet mérő skálán 
mutatnak magasabb értékeket, másrészt elkülönülnek az önértékelés és a testkép 
szempontjából is az elsődleges testedzésfüggőktől: alacsonyabb az önértékelésük, valamint 
elégedetlenebbek s testképükkel. Az elsődleges testedzésfüggők és az evészavarosok két 
dimenzió mentén különböznek: az evészavarosok önértékelése alacsonyabb, a testképükkel 
való elégedetlenségük viszont nagyobb, mint az elsődleges testedzésfüggőké.  
 
Az eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy amennyiben jelen van evészavar 
(az evészavaros és a másodlagos testedzésfüggő személyeknél egyaránt), az általános 
pszichiátriai tünetek megléte mellett az önértékelés és a testkép is érintett negatív irányban. 
Az elsődleges testedzésfüggőség esetében, összhangban Szabo (2010) értelmezésével, viszont 
inkább úgy tűnik, hogy a szorongás, a hangulati problémák, a jól-lét alacsonyabb szintje áll a 
hátterében, mintsem az önértékeléssel, a testképpel vagy az impulzivitással kapcsolatos 
gondok. Azonban előbbi problémák mentén az elsődleges testedzésfüggőség elkülönül a 
testedzésfüggőségben és evészavarban nem érintett kontrolszemélyektől.  
 
A depresszió a testedző mintán végzett vizsgálat során is bebizonyította jelentőségét: ez 
utóbbi vizsgálat arra figyelmeztet, hogy a testedzésfüggőkre (legyen szó akár elsődleges, akár 
másodlagos testedzésfüggőségről) az evészavarosokhoz hasonlóan a depresszió kifejezettebb 
mértéke jellemző, mint a nem függőkre.  
 
Mind az evészavarral, mind a testedzésfüggőséggel foglalkozó elképzelések hangsúlyozzák a 
csökkent önértékelés szerepét a problémák hátterében. Ereményeink azt mutatják, hogy az 
evészavar, illetve az azzal együttjáró másodlagos testedzésfüggőség esetén ez az összefüggés 
egyértelmű, viszont az elsődleges testedzésfüggőség esetében már nincs erről szó, mivel az 
elsődleges testedzésfüggők nem különülnek el az önértékelés mentén a kontrollszemélyektől. 
Úgy tűnik, hogy az elsődleges és másodlagos testedzésfüggők között döntő különbséget 
jelent, hogy utóbbiak testképe és önértékelése negatív irányban érintett az előbbiekhez képest. 
Az elsődleges testedzésfüggőség hátterében inkább a szorongás, a hangulati problémák, a jól-
lét alacsonyabb szintje áll, mintsem az önértékeléssel vagy a testképpel kapcsolatos gondok. 
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Ezek az eredmények figyelmeztetnek az evészavarokkal és a testedzésfüggőséggel együttjáró 
komorbid zavarok felismerésének és kezelésének jelentőségére (Berczik és mtsai., 2014b).  
 
A disszertációm egyik fő kérdése, melyre választ kerestem, az volt, hogy az elsődleges 
testedzésfüggőség vajon egy önálló zavar-e. A válasz számomra az eredmények alapján igen. 
Az elsődleges testedzésfüggőséget egy létező, érvényes pszichológiai kategóriaként 
határozhatjuk meg, mely jellegzetes pszichológiai különbségeket mutat a nem érintett 
„normál” populációhoz és az evészavarokkal azonos pszichológiai profilt mutató másodlagos 
testedzésfüggőséghez képest. 
 
 
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JÖVŐBELI FELADATOK  
 
Egy általános jövőbeli feladat, hogy a megfelelő mérőeszközök segítségével ismételten el 
lehessen végezni mind a felnőtt, mind a serdülő népesség körében a két zavarra vonatkozó 
prevalencia-vizsgálatokat, hazai és nemzetközi szinten is. Ez a prevalencia-trendek feltárására 
és további kulturális összehasonlításokra is lehetőséget adna.  
 
Ezzel összefüggésben a serdülők hazai reprezentatív mintáján végzett prevalencia-felmérés 
felveti azt a kérdést, hogy vajon milyen evészavarokról lehet szó az anorexia nervosán és a 
bulimia nervosán túl, melyek esetében a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) 
jelez. A SCOFF kérdőívet még a DSM-IV (APA, 1994) idejében hozták létre a szerzők, mely 
összesen három evészavart diagnosztizált: az anorexia nervosát, a bulima nervosát, és az 
Evési zavar MNO-t. A kérdés megválaszolása, valamint a pontosabb differenciálás érdekében 
a kétlépcsős vizsgálatokon túl meglátásom szerint érdemes és időszerű lenne a DSM-V (APA, 
2013) kritériumai alapján revideálni a kérdőívet az újabb kutatásokhoz.  
 
A testedzésfüggőség esetében fontos lenne látni, hogy mikor, milyen ponton túl beszélhetünk 
betegségről, kórképről, melynek kezelése érdekében már szakember segítsége szükségeltetik. 
Ennek tisztázásához szükséges a zavar felmérésére szolgáló eszközök, interjúmódszerek 
klinikai mintákon történő alkalmazása. Egy ezzel összefüggő, további feladat a 
testedzésfüggőség terápiás elveinek és módszereinek kidolgozása. 
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